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Ändringsförslag 7
Carlo Casini

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det måste slås fast att ingen 
diskriminering på grundval av civilstånd 
eller annan familjeställning får 
förekomma med avseende på villkoren för 
att starta ett bolag mellan makar eller 
personer som likställs med makar i 
nationell lagstiftning.

(12) Det måste slås fast att ingen 
diskriminering på grundval av 
familjeställning får förekomma med 
avseende på villkoren för att starta ett 
bolag.

Or. it

Motivering

Begreppet ”diskriminering på grundval av familjeställning” är omtvistat och riskerar att 
påverka familjerätten, som omfattas av medlemsstaternas behörighet.

Ändringsförslag 8
Carlo Casini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) medhjälpande makar: egenföretagares
makar eller personer som likställs med 
makar i nationell lagstiftning, som inte är 
anställda eller delägare och som vanligtvis 
i enlighet med nationell lagstiftning deltar i 
egenföretagarens verksamhet och utför 
samma arbetsuppgifter eller arbetar som 
medhjälpare.

b) medhjälpande makar: makar som inte är 
anställda eller delägare och som vanligtvis 
i enlighet med nationell lagstiftning deltar i 
egenföretagarens verksamhet och utför 
samma arbetsuppgifter eller arbetar som 
medhjälpare.

Or. it
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Motivering

Detta ändringsförslag påverkar familjerätten, som omfattas av medlemsstaternas behörighet. 
I överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen och medlemsstaternas behörighet är det 
nödvändigt att se till att medlemsstaterna kan avgöra om makar och personer som likställs 
med makar ska stå på jämlik fot i detta sammanhang.

Ändringsförslag 9
Alin Lucian Antochi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Principen om likabehandling betyder att 
det inte får förekomma någon som helst 
diskriminering på grund av kön, vare sig 
direkt eller indirekt, särskilt med 
hänvisning till äktenskaplig status eller 
familjestatus, speciellt när det gäller 
upprättande, utrustning eller utökning av 
affärsverksamhet eller igångsättning eller 
utökning av någon annan form av 
självständig verksamhet.

1. Principen om likabehandling betyder att 
det inte får förekomma någon som helst 
diskriminering på grund av kön, vare sig 
direkt eller indirekt, särskilt med 
hänvisning till äktenskaplig status eller 
familjestatus, eller på grund av ras, 
övertygelse, ålder, funktionshinder eller 
sexuell läggning, speciellt när det gäller 
upprättande, utrustning eller utökning av 
affärsverksamhet eller igångsättning eller 
utökning av någon annan form av 
självständig verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 10
Alin Lucian Antochi

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar de särskilda villkor 
för tillgång till vissa aktiviteter som gäller 
lika för bägge könen ska medlemsstaterna 
vidta de åtgärder som behövs för att 
säkerställa att villkoren för att bilda ett 
bolag mellan makar eller personer som 
likställs med makar i nationell lagstiftning 

Utan att det påverkar de särskilda villkor 
för tillgång till vissa aktiviteter som gäller 
lika för bägge könen ska medlemsstaterna 
vidta de åtgärder som behövs för att 
säkerställa att villkoren för att bilda ett 
bolag mellan makar eller personer som 
likställs med makar i nationell lagstiftning 
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inte är mer restriktiva än för att bilda ett 
bolag mellan andra personer.

inte är mer restriktiva än för att bilda ett 
bolag mellan andra personer och att deras 
gemensamma ägande och ansvar 
erkänns.

Or. en

Ändringsförslag 11
Alin Lucian Antochi

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar de särskilda villkor 
för tillgång till vissa aktiviteter som gäller 
lika för bägge könen ska medlemsstaterna 
vidta de åtgärder som behövs för att 
säkerställa att villkoren för att bilda ett 
bolag mellan makar eller personer som 
likställs med makar i nationell lagstiftning
inte är mer restriktiva än för att bilda ett 
bolag mellan andra personer.

Utan att det påverkar de särskilda villkor 
för tillgång till vissa aktiviteter som gäller 
lika för bägge könen ska medlemsstaterna 
vidta de åtgärder som behövs för att 
säkerställa att villkoren för att bilda ett 
bolag mellan makar inte är mer restriktiva 
än för att bilda ett bolag mellan andra 
personer.

Or. it

Motivering

Detta ändringsförslag påverkar familjerätten, som omfattas av medlemsstaternas behörighet. 
I överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen och medlemsstaternas behörighet är det 
nödvändigt att se till att medlemsstaterna kan avgöra om makar och personer som likställs 
med makar ska stå på jämlik fot i detta sammanhang.

Ändringsförslag 12
Alin Lucian Antochi

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidtag åtgärder för att 
se till att medhjälpande makar om de så 

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
se till att medhjälpande makar om de så 
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begär omfattas av en minst lika god 
skyddsnivå som egenföretagare på samma 
villkor som de som gäller för 
egenföretagare.

begär omfattas av en minst lika god 
skyddsnivå som egenföretagare på samma 
villkor som de som gäller för 
egenföretagare; detta gäller bland annat 
nivån på de sociala avgifterna, vilken bör 
vara ett resultat av en gemensam 
överenskommelse mellan den 
medhjälpande maken och entreprenören, 
varvid ekonomiska och sociala hänsyn 
ska beaktas fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 13
Alin Lucian Antochi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utse och genomföra 
de nödvändiga förberedelserna för ett eller 
flera organ för främjande, analys och 
kontroll av samt till stöd för likabehandling 
av alla personer utan könsdiskriminering. 
Dessa organ kan vara en del av de 
myndigheter som på nationell nivå har till 
uppgift att tillvarata de mänskliga 
rättigheterna eller enskildas rättigheter eller 
att genomföra principen om 
likabehandling.

Medlemsstaterna ska utse och genomföra 
de nödvändiga förberedelserna för ett eller 
flera organ för främjande, analys och 
kontroll av samt till stöd för likabehandling 
av alla personer utan könsdiskriminering. 
Dessa organ kan vara en del av de 
myndigheter som på nationell nivå har till 
uppgift att tillvarata de mänskliga 
rättigheterna eller enskildas rättigheter eller 
att genomföra principen om likabehandling
för egenföretagare, medhjälpande makar 
eller arbetstagare.

Or. en
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