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Pozměňovací návrh 21
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropský parlament trvale vyzýval 
Komisi, aby přezkoumala směrnici 
86/613/EHS, zejména pro zlepšení situace 
vypomáhajících manželů nebo manželek 
v zemědělství.

(4) Evropský parlament trvale vyzýval 
Komisi, aby přezkoumala směrnici 
86/613/EHS, zejména pro zlepšení situace 
vypomáhajících manželů nebo manželek 
a vypomáhajících nesezdaných partnerů 
nebo partnerek v zemědělství.

Or. es

Pozměňovací návrh 22
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 21. února 1997 
o postavení partnerů, kteří vypomáhají 
osobám samostatně výdělečně činným, 
navrhl povinnou registraci 
vypomáhajících manželů nebo manželek 
a vypomáhajících nesezdaných partnerů 
nebo partnerek, aby již nebyli 
neviditelnými pracovníky, jakož 
i povinnost členských států umožnit 
vypomáhajícím manželům 
nebo manželkám účastnit se systému 
zdravotního pojištění a pojištění invalidity 
a systému důchodového zabezpečení osob 
samostatně výdělečně činných.

Or. es
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Pozměňovací návrh 23
Lissy Gröner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
samostatně výdělečně činné osoby 
a vypomáhající manžele nebo manželky, 
protože se obě tyto kategorie podílejí na 
podnikatelské činnosti.

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
samostatně výdělečně činné osoby, 
vypomáhající manžele nebo manželky 
a životní partnery nebo partnerky, kteří se 
podílejí na podnikatelské činnosti.

Or. de

Odůvodnění

Životní partneři a partnerky musí uplatňovat stejná práva jako manželé a manželky, aby se 
předešlo jejich nezákonné diskriminaci v Evropské unii.  

Pozměňovací návrh 24
Anna Záborská

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je nezbytné zajistit, aby nedocházelo 
k žádné diskriminaci na základě 
manželského nebo rodinného stavu, 
pokud jde o podmínky pro založení 
společnosti mezi manželem a manželkou 
nebo životními partnery, jsou-li uznáni 
podle vnitrostátních právních předpisů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento důvod diskriminace není obsažen v příslušném ustanovení Listiny základních práv 
(článek 21) a otázka manželského nebo rodinného stavu zůstává ve výlučné pravomoci 
členských států EU.
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Pozměňovací návrh 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Z hlediska jejich přínosu k rodinnému 
podniku by měli mít vypomáhající manželé 
nebo manželky na požádání nárok na 
alespoň rovnocennou úroveň ochrany, 
jakou mají samostatně výdělečně činné 
osoby, a to za stejných podmínek, jaké se 
vztahují na samostatně výdělečně činné 
osoby, zejména pokud jde o příspěvky. 
Členské státy by měly přijmout nezbytná 
opatření pro umožnění této volby. 
V každém případě úroveň ochrany 
samostatně výdělečně činných osob 
a vypomáhajícího manžela nebo manželky 
může být úměrná míře účasti na činnostech 
rodinného podniku.

(13) Z hlediska jejich přínosu k rodinnému 
podniku by měli mít vypomáhající manželé 
nebo manželky a vypomáhající nesezdaní
partneři nebo partnerky na požádání nárok 
na alespoň rovnocennou úroveň ochrany, 
jakou mají samostatně výdělečně činné 
osoby, a to za stejných podmínek, jaké se 
vztahují na samostatně výdělečně činné 
osoby, zejména pokud jde o příspěvky. 
Členské státy by měly přijmout nezbytná 
opatření pro umožnění této volby nebo by 
měly zahrnout vypomáhající manžele 
nebo manželky a vypomáhající nesezdané 
partnery nebo partnerky do povinného 
systému sociálního zabezpečení 
za podmínek totožných s podmínkami, 
které platí pro samostatně výdělečně činné 
osoby. V každém případě úroveň ochrany 
samostatně výdělečně činných osob,
vypomáhajícího manžela nebo manželky 
a vypomáhajícího nesezdaného partnera 
nebo partnerky může být úměrná míře 
účasti na činnostech rodinného podniku.

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Esther De Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Nejdůležitějším opatřením na 
podporu sladění rodinného a profesního 
života samostatně výdělečně činných osob 
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a vypomáhajících manželů nebo manželek 
je ustanovení týkající se práva na 
mateřskou dovolenou. Členské státy by 
měly mít i nadále pravomoc stanovit výši 
příspěvků a veškerá opatření týkající se 
dávek a plateb, přičemž zohlední 
skutečnost, že samostatně výdělečné ženy 
a vypomáhající manželky potřebují 
ve svém pracovním životě velkou míru 
pružnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Ochrana před diskriminací na základě 
pohlaví by měla být posílena existencí 
jednoho nebo několika subjektů v každém 
členském státě, jež by byly příslušné pro 
analýzu souvisejících problémů, pro 
zkoumání možných řešení a pro 
poskytování praktické pomoci obětem. 
Tento subjekt nebo subjekty mohou být 
totožné s těmi, které na vnitrostátní úrovni 
odpovídají za ochranu lidských práv nebo 
ochranu práv osob nebo za provádění 
zásady rovného zacházení. Při výkonu 
svých pravomocí a plnění povinností podle 
této směrnice by měly tyto subjekty 
postupovat způsobem, který je ve shodě 
s pařížskými zásadami Organizace 
spojených národů týkajícími se postavení 
a fungování vnitrostátních institucí pro 
ochranu a podporu lidských práv.

(18) Ochrana osob samostatně výdělečně 
činných, vypomáhajících manželů 
nebo manželek a vypomáhajících 
nesezdaných partnerů nebo partnerek
před diskriminací na základě pohlaví by 
měla být posílena existencí jednoho 
subjektu v každém členském státě, jenž by 
byl příslušný pro analýzu souvisejících 
problémů, prozkoumání možných řešení 
a pro poskytování praktické pomoci 
obětem. Tento subjekt nebo subjekty 
mohou být totožné s těmi, které na 
vnitrostátní úrovni odpovídají za ochranu 
lidských práv nebo ochranu práv osob nebo 
za provádění zásady rovného zacházení. 
Při výkonu svých pravomocí a plnění 
povinností podle této směrnice by měly 
tyto subjekty postupovat způsobem, který 
je ve shodě s pařížskými zásadami 
Organizace spojených národů týkajícími se 
postavení a fungování vnitrostátních 
institucí pro ochranu a podporu lidských 
práv.

Or. es
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Pozměňovací návrh 28
Anna Záborská

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Pro účely této směrnice se použijí tyto 
definice: (b)„vypomáhající manželé nebo 
manželky“: manželé nebo manželky nebo 
životní partneři samostatně výdělečně 
činných osob, pokud jsou uznáni podle 
vnitrostátních právních předpisů, kteří 
nejsou zaměstnanci ani obchodními 
partnery a kteří se za podmínek 
stanovených vnitrostátními právními 
předpisy obvykle podílejí na činnosti 
samostatně výdělečně činné osoby 
a vykonávají stejné nebo pomocné úkoly.

(b) Pro účely této směrnice se použijí tyto 
definice: (b)„vypomáhající manželé nebo 
manželky“: manželé nebo manželky, kteří 
nejsou zaměstnanci ani společníky a kteří 
se za podmínek stanovených vnitrostátními 
právními předpisy obvykle podílejí na 
činnosti samostatně výdělečně činné osoby 
a vykonávají stejné nebo pomocné úkoly.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení má v daném znění vliv na vnitrostátní rodinné právo. Definice rodinného 
stavu zůstává ve výlučné pravomoci členských států. V souladu se zásadou subsidiarity a při 
plném respektování pravomocí členských států je nezbytné ponechat na jednotlivých 
členských státech, jestli rozhodnou o tom, zda v rámci působnosti směrnice stanoví rovnítko 
mezi manželi nebo manželkami a životními partnery nebo partnerkami. 

Pozměňovací návrh 29
Anna Záborská

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky pro 
přístup k některým činnostem, které se 
vztahují stejným způsobem na obě pohlaví, 
přijmou členské státy nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby podmínky pro 

Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky pro 
přístup k některým činnostem, které se 
vztahují stejným způsobem pro obě 
pohlaví, přijmou členské státy nezbytná 
opatření, aby podmínky pro založení 
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založení společnosti mezi manželi nebo 
životními partnery, pokud jsou uznáni 
podle vnitrostátních právních předpisů,
nebyly více omezující než podmínky pro 
založení společnosti s jinými osobami.

společnosti mezi manželi nebyly více 
omezující než podmínky pro založení 
společnosti s jinými osobami.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení má v daném znění vliv na vnitrostátní rodinné právo. Definice rodinného 
stavu zůstává ve výlučné pravomoci členských států. V souladu se zásadou subsidiarity a při 
plném respektování pravomocí členských států je nezbytné ponechat na jednotlivých 
členských státech, jestli rozhodnou o tom, zda v rámci působnosti směrnice stanoví rovnítko 
mezi manželi nebo manželkami a životními partnery nebo partnerkami. 

Pozměňovací návrh 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky pro 
přístup k některým činnostem, které se 
vztahují stejným způsobem na obě pohlaví, 
přijmou členské státy nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby podmínky pro 
založení společnosti mezi manželi nebo 
životními partnery, pokud jsou uznáni 
podle vnitrostátních právních předpisů, 
nebyly více omezující než podmínky pro 
založení společnosti s jinými osobami.

Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky pro 
přístup k některým činnostem, které se 
vztahují stejným způsobem na obě pohlaví, 
přijmou členské státy opatření, která 
přiznají oběma manželským nebo životním 
partnerům stejné právní postavení, čímž 
uznají jejich spoluvlastnictví, a nezbytná 
opatření pro zajištění toho, aby podmínky 
pro založení společnosti mezi manželi nebo 
životními partnery, pokud jsou uznáni 
podle vnitrostátních právních předpisů, 
nebyly více omezující než podmínky pro 
založení společnosti s jinými osobami.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o vlastnictví a odpovědnost, je velmi důležité, aby si vypomáhající manželé nebo 
manželky a životní partneři nebo partnerky byli před zákonem rovni. To by oběma partnerům 
zaručilo, že budou mít na úspěchu svého podnikání stejný podíl, ponesou stejnou odpovědnost 
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za jeho udržení a dostane se jim rovnocenného přístupu v případě rozchodu či rozvodu nebo 
v případě, že jeden z partnerů zemře. Vypomáhající manželé nebo manželky a životní partneři 
nebo partnerky se mohou kvůli chybějícímu právnímu postavení ocitnout v situaci, kdy 
nebudou mít žádné zákonné právo na majetek z podnikání a zůstanou v nepříznivé době bez 
prostředků. Jsou o to zranitelnější, že není vyžadováno povinné sociální zabezpečení.

Pozměňovací návrh 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby vypomáhající 
manželé nebo manželky měli na požádání
alespoň rovnocennou úroveň ochrany, 
jakou mají samostatně výdělečně činné 
osoby, a to za stejných podmínek, které se 
vztahují na samostatně výdělečně činné 
osoby.

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby vypomáhající 
manželé nebo manželky a vypomáhající 
nesezdaní partneři nebo partnerky měli 
alespoň rovnocennou úroveň ochrany, 
jakou mají samostatně výdělečně činné 
osoby, a to za stejných podmínek, které se 
vztahují na samostatně výdělečně činné 
osoby. Tato opatření zaručují 
vypomáhajícím manželům 
nebo manželkám a vypomáhajícím 
nesezdaným partnerům nebo partnerkám 
nezávislé přihlášení do stávajících 
systémů sociálního zabezpečení pro osoby 
samostatně výdělečně činné, jež pokrývají 
nemoc, invaliditu a stáří, za předpokladu, 
že do těchto systémů přispívají stejně jako 
osoby samostatně výdělečně činné, i kdyby 
se měly příspěvky vypočítávat paušálně.
Sociální příspěvky vypomáhajících 
manželů nebo manželek a vypomáhajících 
nesezdaných partnerů nebo partnerek 
jsou odečitatelné z daní jakožto provozní 
náklady, podobně jako odměna reálně 
vyplacená manželovi nebo manželce 
a životnímu partnerovi nebo partnerce, 
pod podmínkou, že služby byly řádně 
poskytnuty a že jde o běžnou odměnu 
za takové služby.
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Or. es

Pozměňovací návrh 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby vypomáhající 
manželé nebo manželky měli na požádání
alespoň rovnocennou úroveň ochrany, 
jakou mají samostatně výdělečně činné 
osoby, a to za stejných podmínek, které se 
vztahují na samostatně výdělečně činné 
osoby.

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby se na vypomáhající 
manžele nebo manželky a životní partnery 
nebo partnerky povinně vztahovalo 
sociální zabezpečení a přitom měli 
možnost dobrovolně a na vlastní žádost 
z tohoto systému vystoupit a aby měli 
alespoň rovnocennou úroveň ochrany, 
jakou mají samostatně výdělečně činné 
osoby, a to za stejných podmínek, které se 
vztahují na samostatně výdělečně činné 
osoby

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby se na tyto osoby povinně vztahovalo sociální zabezpečení a umožňovalo 
dobrovolné vystoupení. Ustanovení o povinném sociálním zabezpečení by rovněž umožnilo 
vypomáhající manžele nebo manželky a životní partnery nebo partnerky registrovat, neboť bez 
jejich registrace je počet vypomáhajících žen možné zjistit jen obtížně. 

Pozměňovací návrh 33
Lissy Gröner

Návrh směrnice
Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mateřská dovolená Mateřská a rodičovská dovolená

Or. de
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Pozměňovací návrh 34
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy a vypomáhající 
manželky měly na požádání nárok na 
stejnou dobu mateřské dovolené, jaká je 
stanovena ve směrnici 92/85/EHS.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy a vypomáhající 
manželky měly nárok na stejnou dobu 
mateřské dovolené, jaká je stanovena ve 
směrnici 92/85/EHS.

Or. pt

Odůvodnění

Je nezbytné, aby všechny ekonomicky aktivní evropské ženy měly nárok na stejnou povinně 
proplácenou mateřskou dovolenou.  Tento přístup je zásadní kvůli potírání diskriminace, 
která ženy postihuje, když si pořídí děti.  

Pozměňovací návrh 35
Esther De Lange

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy a vypomáhající 
manželky měly na požádání nárok na 
stejnou dobu mateřské dovolené, jaká je 
stanovena ve směrnici 92/85/EHS.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy a vypomáhající 
manželky měly nárok na dobu mateřské 
dovolené odpovídající jejich specifickým 
potřebám. Měly by mít možnost si délku 
mateřské dovolené zvolit, její celková 
délka ovšem nesmí přesáhnout délku 
stanovenou ve směrnici 92/85/EHS. 

Or. en

Adlib Express Watermark



PE421.387v01-00 12/17 AM\774842CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 36
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy a vypomáhající 
manželky měly na požádání nárok na 
stejnou dobu mateřské dovolené, jaká je 
stanovena ve směrnici 92/85/EHS.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy a vypomáhající 
manželky měly nárok na dobu mateřské 
dovolené přizpůsobenou specifickým 
potřebám samostatně výdělečně činných 
žen a situaci vypomáhajících manželek. 
Délka této mateřské dovolené nesmí 
překročit šestnáct týdnů, z nichž osm musí 
být vybráno po porodu. Povinná délka 
mateřské dovolené po porodu může být 
prodloužena až na 12 týdnů v případě 
předčasného porodu, vícečetného porodu 
a v případě kojení.  

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy a vypomáhající 
manželky měly na požádání nárok na 
stejnou dobu mateřské dovolené, jaká je 
stanovena ve směrnici 92/85/EHS.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy a vypomáhající 
manželky měly na požádání nárok na 
stejnou dobu mateřské dovolené, jaká je 
stanovena ve směrnici 92/85/EHS a 
v jakémkoli dalším právním předpise 
pozměňujícím tuto směrnici. Členské státy 
zajistí, aby povinná délka mateřské 
dovolené, kterou stanoví právní předpisy, 
byla samostatně výdělečně činným ženám 
a vypomáhajícím manželkám či životním 
partnerkám na jejich žádost přiznána.
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Or. en

Odůvodnění

Povinná ustanovení směrnice Rady č. 92/85/EHS a následně pozměněné směrnice by měla být 
dostupná všem ženám, kterým se v nedávné době narodilo dítě nebo které kojí, a to bez ohledu 
na jejich zaměstnanecký status. Ačkoli je třeba uznat, že ne všechny ženy porodí dítě, jsou 
těhotenství, porod a kojení jedněmi z nejběžnějších zkušeností, které sdílí mnoho žen. Jejich 
právo na ochranu a dobu odpočinku by proto mělo být přiznáno všem ženám, které se 
nacházejí v této situaci. Profesní postavení žen, které v současné době stanovuje jejich právo 
na ochranu během těhotenství, porodu a kojení, včetně doby na zotavení po porodu a během 
kojení, jestliže se tak žena rozhodne, vytváří nerovnost mezi ženami.

Pozměňovací návrh 38
Lissy Gröner

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy a vypomáhající 
manželky měly na požádání nárok na 
stejnou dobu mateřské dovolené, jaká je 
stanovena ve směrnici 92/85/EHS.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné osoby a vypomáhající 
manželé nebo manželky měli nárok na 
stejnou dobu mateřské a rodičovské 
dovolené, jaká je stanovena ve směrnicích 
92/85/EHS a 96/34/ES.

Or. de

Odůvodnění

Povinná opatření, která stanoví směrnice 92/85/EHS a 96/34/ES a stávající a budoucí právní 
předpisy pozměňující tyto směrnice, by se měla vztahovat na mateřskou a rodičovskou 
dovolenou všech žen a mužů bez ohledu na jejich profesní postavení.  
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Pozměňovací návrh 39
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy a vypomáhající 
manželky měly na požádání nárok na 
stejnou dobu mateřské dovolené, jaká je 
stanovena ve směrnici 92/85/EHS.

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy, vypomáhající 
manželky a vypomáhající nesezdané 
partnerky měly nárok na stejnou 
mateřskou dovolenou, jaká je stanovena ve 
směrnici 92/85/EHS.

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Mateřská dovolená stanovená 
v odstavci 1 zahrnuje povinnou placenou 
dovolenou v délce alespoň osmi týdnů po 
porodu.  

Or. pt

Odůvodnění

Povinná doba mateřské dovolené, která začíná běžet ihned po porodu, by se měla vztahovat 
na všechny pracující ženy, ať jsou zaměstnány, samostatně výdělečně činné nebo jsou 
vypomáhajícími manželkami či nezaměstnané, a to bez ohledu na počet odpracovaných dnů 
před porodem. Minimální doba osmi týdnů je nezbytná k tomu, aby se ženy mohly po porodu 
náležitě zotavit, podporuje ženy v kojení a pomáhá jim vytvořit silné pouto mezi matkou 
a dítětem.   
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Pozměňovací návrh 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Peněžitá dávka uvedená v odstavci 2 se 
považuje za přiměřenou, pokud zaručuje 
příjem alespoň rovnocenný tomu, který by 
dotčená osoba dostávala v případě 
přerušení jejích činností z důvodů 
souvisejících s jejím zdravotním stavem
nebo, pokud toto není použitelné, jakékoliv 
rovnocenné peněžité dávce stanovené 
vnitrostátními právními předpisy, 
podléhající případnému stropu 
stanovenému vnitrostátními právními 
předpisy.

3. Peněžitá dávka uvedená v odstavci 2 se 
považuje za přiměřenou, pokud zaručuje 
příjem alespoň rovnocenný poslednímu 
doloženému příjmu nebo, pokud toto není 
použitelné, jakékoliv rovnocenné peněžité 
dávce stanovené vnitrostátními právními 
předpisy,

Or. en

Odůvodnění

Viz PN 37. 

Pozměňovací návrh 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy a vypomáhající 
manželky měly pokud možno přístup ke 
službám poskytujícím dočasnou náhradu 
nebo k jakýmkoli stávajícím vnitrostátním 
sociálním službám jako alternativě
peněžité dávky uvedené v odstavci 2.

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy a vypomáhající 
manželky měly kromě peněžité dávky 
uvedené v odstavci 2 přístup ke službám 
poskytujícím dočasnou náhradu nebo 
k jakýmkoli stávajícím vnitrostátním 
sociálním službám.

Or. en
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Odůvodnění

Viz PN 37.

Pozměňovací návrh 43
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy a vypomáhající 
manželky měly pokud možno přístup ke 
službám poskytujícím dočasnou náhradu 
nebo k jakýmkoli stávajícím vnitrostátním 
sociálním službám jako alternativě 
peněžité dávky uvedené v odstavci 2.

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy, vypomáhající 
manželky a vypomáhající nesezdané 
partnerky měly pokud možno přístup ke 
službám poskytujícím dočasnou náhradu 
nebo k jakýmkoli stávajícím vnitrostátním 
sociálním službám jako alternativě 
peněžité dávky uvedené v odstavci 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Členské státy přijmou nezbytná 
opatření pro zajištění toho, aby 
samostatně výdělečně činné osoby 
a vypomáhající manželé nebo manželky či 
životní partneři nebo partnerky měli 
nárok na opatření týkající se rodičovské 
dovolené včetně nároku na tuto 
dovolenou.

Or. en
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Odůvodnění

Viz PN 37.

Pozměňovací návrh 45
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Uznání práce vypomáhajících manželů 

nebo manželek a vypomáhajících 
nesezdaných partnerů nebo partnerek

Členské státy ověří, za jakých podmínek je 
možné podporovat uznání práce 
vypomáhajících manželů nebo manželek 
a vypomáhajících nesezdaných partnerů 
nebo partnerek, a na základě tohoto 
výzkumu zváží veškerá vhodná opatření 
směřující k podpoře tohoto uznání. 

Or. es
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