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Ændringsforslag 21
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez og Rosa Miguélez Ramos

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Europa-Parlamentet har konsekvent 
opfordret Kommissionen til at revidere 
direktiv 86/613/EØF, navnlig for at 
forbedre situationen for medhjælpende 
ægtefæller inden for landbruget.

(4) Europa-Parlamentet har konsekvent 
opfordret Kommissionen til at revidere 
direktiv 86/613/EØF, navnlig for at 
forbedre situationen for medhjælpende 
ægtefæller og medhjælpende partnere i 
parforhold inden for landbruget.

Or. es

Ændringsforslag 22
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez og Rosa Miguélez Ramos

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Europa-Parlamentet har i sin 
beslutning af 21. februar 1997 om 
medhjælpende ægtefæller foreslået en 
obligatorisk registrering af medhjælpende 
ægtefæller og medhjælpende partnere i 
parforhold, så de ikke længere er usynlige 
arbejdere, samt et krav om, at 
medlemsstaterne giver medhjælpende 
ægtefæller mulighed for at blive forsikret 
under de selvstændige erhvervsdrivendes 
sociale sikringsordninger, der omfatter 
sygesikring, invaliditet og alderspension.

Or. es
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Ændringsforslag 23
Lissy Gröner

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Direktivet bør finde anvendelse på 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller, da begge 
deltager i virksomhedens aktiviteter.

(7) Direktivet bør finde anvendelse på 
selvstændige erhvervsdrivende såvel som 
på medhjælpende ægtefæller eller 
partnere, da begge deltager i 
virksomhedens aktiviteter.

Or. de

Begrundelse

Partnere i faste parforhold skal have samme rettigheder som ægtefælder for at undgå 
uretmæssig forskelsbehandling inden for Den Europæiske Union.  

Ændringsforslag 24
Anna Záborská

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at sikre, at der ikke 
finder forskelsbehandling sted på 
grundlag af ægteskabelig eller 
familiemæssig stilling, for så vidt angår 
betingelserne for at oprette en virksomhed 
mellem ægtefæller eller livspartnere, hvor 
disse anerkendes i national lov.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne grund til forskelsbehandling mangler i den relevante bestemmelse i Charteret om 
Grundlæggende Rettigheder (artikel 21). Spørgsmålet om civilstand henhører fortsat 
udelukkende under EU-medlemsstaternes kompetence.
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Ændringsforslag 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez og Rosa Miguélez Ramos

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I betragtning af medhjælpende 
ægtefællers bidrag til familievirksomheden 
bør de efter anmodning have ret til mindst 
samme beskyttelsesniveau som 
selvstændige erhvervsdrivende på samme 
betingelser som selvstændige 
erhvervsdrivende, især hvad angår bidrag. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre dette valg 
muligt. Beskyttelsesniveauet for 
selvstændige erhvervsdrivende og
medhjælpende ægtefæller kan under alle 
omstændigheder stå i forhold til graden af 
deltagelse i familievirksomhedens 
aktiviteter.

(13) I betragtning af medhjælpende 
ægtefællers og medhjælpende partneres
bidrag til familievirksomheden bør de efter 
anmodning have ret til mindst samme 
beskyttelsesniveau som selvstændige 
erhvervsdrivende på samme betingelser 
som selvstændige erhvervsdrivende, især 
hvad angår bidrag. Medlemsstaterne 
træffer de nødvendige foranstaltninger for 
at gøre dette valg muligt eller for at optage 
medhjælpende ægtefæller og partnere i 
deres lovpligtige sociale sikringsordning 
under de samme vilkår, som er gældende 
for selvstændige erhvervsdrivende.
Beskyttelsesniveauet for selvstændige 
erhvervsdrivende, medhjælpende 
ægtefæller og partnere kan under alle 
omstændigheder stå i forhold til graden af 
deltagelse i familievirksomhedens 
aktiviteter.

Or. es

Ændringsforslag 26
Esther De Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Den vigtigste foranstaltning med 
henblik på at gøre det lettere for 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller at forene 
familie- og arbejdsliv er bestemmelsen om 
ret til barselsorlov. Medlemsstaterne bør 
fortsat have kompetence til at fastlægge 
niveauet for bidrag og alle ordninger 
vedrørende fordele og betalinger, idet der 
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tages hensyn til, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller har brug for en 
betragtelig grad af fleksibilitet i deres 
arbejdsliv.

Or. en

Ændringsforslag 27
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez og Rosa Miguélez Ramos

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Beskyttelse mod forskelsbehandling 
på grund af køn bør styrkes, ved at der i 
hver medlemsstat er et eller flere organer 
med kompetence til at analysere de 
pågældende problemer, undersøge mulige 
løsninger og yde ofre praktisk bistand. 
Disse organer kunne være de samme som 
dem, der på nationalt plan har til opgave at 
forsvare menneskerettighederne eller 
beskytte enkeltpersoners rettigheder eller 
gennemføre princippet om ligebehandling. 
Disse organer bør ved udøvelsen af deres 
beføjelser og varetagelsen af deres ansvar i 
henhold til dette direktiv handle i 
overensstemmelse med FN's principper 
vedrørende status for nationale institutioner 
til fremme og beskyttelse af 
menneskerettighederne 
(Parisprincipperne).

(18) Beskyttelse af selvstændige 
erhvervsdrivende, deres medhjælpende 
ægtefæller og medhjælpende partnere i 
faste parforhold mod forskelsbehandling 
på grund af køn bør styrkes, ved at der i 
hver medlemsstat er et organ med 
kompetence til at analysere de pågældende 
problemer, undersøge mulige løsninger og 
yde ofre praktisk bistand. Disse organer 
kunne være de samme som dem, der på 
nationalt plan har til opgave at forsvare 
menneskerettighederne eller beskytte 
enkeltpersoners rettigheder eller 
gennemføre princippet om ligebehandling. 
Disse organer bør ved udøvelsen af deres 
beføjelser og varetagelsen af deres ansvar i 
henhold til dette direktiv handle i 
overensstemmelse med FN's principper 
vedrørende status for nationale institutioner 
til fremme og beskyttelse af 
menneskerettighederne 
(Parisprincipperne).

Or. es
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Ændringsforslag 28
Anna Záborská

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) I dette direktiv forstås ved: 
(b)"medhjælpende ægtefæller": 
selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller 
eller livspartnere, hvor disse anerkendes i 
national lov, der uden at være 
lønmodtagere eller forretningspartnere 
sædvanligvis og på vilkår fastsat i den 
nationale lovgivning deltager i arbejdet i 
den selvstændige erhvervsdrivendes 
virksomhed og udfører de samme eller 
supplerende arbejdsopgaver

(b) I dette direktiv forstås ved: 
(b)"medhjælpende ægtefæller": 
selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller, 
der uden at være lønmodtagere eller 
kompagnoner sædvanligvis og på vilkår 
fastsat i den nationale lovgivning deltager i 
arbejdet i den selvstændige 
erhvervsdrivendes virksomhed og udfører 
de samme eller supplerende 
arbejdsopgaver.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen griber med sin nuværende ordlyd ind i den nationale familielov.   Definitionen 
af civilstand henhører fortsat udelukkende under medlemsstaterne kompetence. I 
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og under fuld hensyntagen til 
medlemsstaternes kompetencer er det nødvendigt at overlade det til medlemsstaterne at 
afgøre, om ægtefæller og faste livsledsagere skal ligestilles i forhold til dette direktiv. 

Ændringsforslag 29
Anna Záborská

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af de særlige betingelser for 
adgang til visse erhverv, der gælder på 
samme måde for begge køn, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til, at betingelserne for 
oprettelse af et selskab mellem ægtefæller 
eller livspartnere, hvor disse anerkendes i 
national lov, ikke er mere restriktive end 
betingelserne for oprettelse af et selskab 

Med forbehold af de særlige betingelser for 
adgang til visse erhverv, der gælder på 
samme måde for begge køn, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til, at betingelserne for 
oprettelse af et selskab mellem ægtefæller 
ikke er mere restriktive end betingelserne 
for oprettelse af et selskab mellem 
personer, der ikke er ægtefæller.
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sammen med andre personer.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen griber med sin nuværende ordlyd ind i den nationale familielov.   Definitionen 
af civilstand henhører fortsat udelukkende under medlemsstaterne kompetence. I 
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og under fuld hensyntagen til 
medlemsstaternes kompetencer er det nødvendigt at overlade det til medlemsstaterne at 
afgøre, om ægtefæller og faste livsledsagere skal ligestilles i forhold til dette direktiv. 

Ændringsforslag 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af de særlige betingelser for 
adgang til visse erhverv, der gælder på 
samme måde for begge køn, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til, at betingelserne for 
oprettelse af et selskab mellem ægtefæller 
eller livspartnere, hvor disse anerkendes i 
national lov, ikke er mere restriktive end 
betingelserne for oprettelse af et selskab 
sammen med andre personer.

Med forbehold af de særlige betingelser for 
adgang til visse erhverv, der gælder på 
samme måde for begge køn, træffer 
medlemsstaterne foranstaltninger for at 
give ægtefæller og partnere lige juridisk 
status ved at anerkende deres fælles 
ejerskab og de nødvendige foranstaltninger 
til, at betingelserne for oprettelse af et 
selskab mellem ægtefæller eller 
livspartnere, hvor disse anerkendes i 
national lov, ikke er mere restriktive end 
betingelserne for oprettelse af et selskab 
sammen med andre personer.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at medhjælpende ægtefæller og partnere i faste parforhold anerkendes på 
lige fod i lovgivningen, hvad angår ejerskab og ansvar. Dette vil sikre, at begge parter har 
lige andel i virksomhedens afkast og deler ansvaret for at opretholde den og lige rettigheder i 
tilfælde af separation, skilsmisse og/eller én af partnernes død.  På grund af manglende 
retsstatus kan det ske og sker det, at  medhjælpende ægtefæller eller livsledsagere komme i en 
situation, hvor de ikke har juridisk adgang til virksomhedens aktiver og kommer til at stå 
uden midler i vanskelige tider. Dette går dem endnu mere sårbare, eftersom obligatorisk 
socialforsikring ikke er gjort til et fast krav.
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Ændringsforslag 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez og Rosa Miguélez Ramos

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
medhjælpende ægtefæller efter anmodning 
har mindst samme beskyttelsesniveau som 
selvstændige erhvervsdrivende på samme 
betingelser som selvstændige 
erhvervsdrivende.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
medhjælpende ægtefæller og 
medhjælpende partnere i parforhold efter 
anmodning har mindst samme 
beskyttelsesniveau som selvstændige 
erhvervsdrivende på samme betingelser 
som selvstændige erhvervsdrivende. Disse 
foranstaltninger skal sikre, at 
medhjælpende ægtefæller og de 
medhjælpende partnere i parforhold 
tilknyttes de eksisterende sociale 
sikringsordninger for selvstændige 
erhvervsdrivende, der omfatter 
sygesikring, invaliditet og alderspension, 
på betingelse af at de bidrager til disse 
ordninger på samme betingelser som 
selvstændige erhvervsdrivende, selvom det 
eventuelt vil være nødvendigt at udregne 
deres bidrag på basis af en grundsats.
De medhjælpende ægtefællers bidrag bør 
være fradragsberettigede som 
driftsudgifter på samme måde som 
udbetalte vederlag til medhjælpende 
ægtefæller og medhjælpende partnere på 
betingelse af, at det dels drejer sig om 
vederlag for reelt præsterede 
tjenesteydelser, og at det dels drejer sig 
om et normalt vederlag for sådanne 
tjenesteydelser.

Or. es
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Ændringsforslag 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
medhjælpende ægtefæller efter anmodning
har mindst samme beskyttelsesniveau som 
selvstændige erhvervsdrivende på samme 
betingelser som selvstændige 
erhvervsdrivende.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
medhjælpende ægtefæller og partnere har 
obligatorisk socialsikringsbeskyttelse med 
mulighed for at træde ud af ordningen på 
frivillig basis, og at de har mindst samme 
beskyttelsesniveau som selvstændige 
erhvervsdrivende på samme betingelser 
som selvstændige erhvervsdrivende.

Or. en

Begrundelse

Obligatorisk socialsikringsdækning er afgørende, og der skal være mulighed for frivilligt at 
træde ud af ordningen. Obligatorisk socialsikring ville også give en mekanisme for 
registrering af medhjælpende ægtefæller/livsledsagere, som i mangel af registrering ville 
gøre det vanskeligt at fastslå antallet af kvinder, der indgår i en medhjælpende kapacitet. 

Ændringsforslag 33
Lissy Gröner

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Barselsorlov Barsels- og forældreorlov

Or. de
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Ændringsforslag 34
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller efter anmodning
har ret til barselsorlov i en periode af 
samme varighed som fastsat i direktiv 
92/85/EØF.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller har ret til 
barselsorlov i en periode af samme 
varighed som fastsat i direktiv 92/85/EØF.

Or. pt

Begrundelse

Det er væsentligt, at alle økonomisk aktive europæiske kvinder har adgang til den samme 
obligatoriske betalte barselsorlov.  Dette er et grundlæggende element i bekæmpelsen af den 
forskelsbehandling, som kvinder udsættes for, når de får et barn.  

Ændringsforslag 35
Esther De Lange

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller efter anmodning
har ret til barselsorlov i en periode af 
samme varighed som fastsat i direktiv 
92/85/EØF.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller har ret til 
barselsorlov i en periode, der er tilpasset 
deres særlige behov.. Denne barselsorlov 
bør være af den varighed, som de ønsker, 
forudsat at den samlede periode ikke 
overskrider den, der er fastsat i direktiv 
92/85/EØF.

Or. en
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Ændringsforslag 36
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller efter anmodning
har ret til barselsorlov i en periode af 
samme varighed som fastsat i direktiv 
92/85/EØF.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller har ret til en 
barselsorlov, der er tilpasset de 
selvstændige erhvervsdrivende kvinders 
og de medhjælpende ægtefællers særlige 
situation. Varigheden af denne 
barselsorlov må ikke overskride seksten 
uger, hvoraf de otte skal være efter 
fødslen.   Obligatorisk orlov efter fødslen 
kan forlænges til op til tolv uger i tilfælde 
af for tidlig fødsel, flerlingefødsler og 
amning.   

Or. fr

Ændringsforslag 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller efter anmodning 
har ret til barselsorlov i en periode af 
samme varighed som fastsat i direktiv 
92/85/EØF.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller efter anmodning 
har ret til barselsorlov i en periode af 
samme varighed som fastsat i direktiv 
92/85/EØF og enhver senere retsakt, der 
ændrer dette direktiv.. Medlemsstaterne 
sikrer, at den obligatoriske orlovsperiode, 
der fastlægges i en sådan retsakt, på 
anmodning indrømmes selvstændige 
arbejdstagere og medhjælpende 
ægtefæller eller partnere.
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Or. en

Begrundelse

De obligatoriske bestemmelser i Rådets direktiv 92/85/EØF og det senere ændrede direktiv 
bør være tilgængelige for alle kvinder, der for nylig har født, eller som ammer, uanset deres 
ansættelsesstatus. Selvom ikke alle kvinder bliver gravide og får børn, er fødsel og amning en 
af de erfaringer, som mange kvinder er fælles om. Derfor bør alle kvinder i sådanne 
situationer have ret til beskyttelse og til en hvileperiode. Kvinders erhvervsmæssige status, 
som på nuværende tidspunkt er afgørende for retten til beskyttelse under graviditet, fødsel og 
amning, herunder en hvileperiode efter fødslen og i amningsperioden, hvis de måtte ønske 
det, skaber ulighed mellem kvinder.

Ændringsforslag 38
Lissy Gröner

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller efter anmodning
har ret til barselsorlov i en periode af 
samme varighed som fastsat i direktiv 
92/85/EØF.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at selvstændige 
erhvervsdrivende og medhjælpende 
ægtefæller har ret til barselsorlov og 
forældreorlov i en periode af samme 
varighed som fastsat i direktiv 92/85/EØF 
og 96/34/EF.

Or. de

Begrundelse

De obligatoriske foranstaltninger, der er fastlagt i direktiv 92/85/EØF og 96/34/EF og i den 
eksisterende og kommende lovgivning, der ændrer direktiverne, bør gælde for barselsorlov og 
forældreorlov for alle kvinder og mænd uanset erhvervsmæssig status.  

Ændringsforslag 39
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez og Rosa Miguélez Ramos

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige 1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
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foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og
medhjælpende ægtefæller efter anmodning
har ret til barselsorlov i en periode af 
samme varighed som fastsat i direktiv 
92/85/EØF.

foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende, 
medhjælpende ægtefæller og 
medhjælpende partnere har ret til 
barselsorlov i en periode af samme 
varighed som fastsat i direktiv 92/85/EØF.

Or. es

Ændringsforslag 40
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Barselsorloven omhandlet i stk. 1 
omfatter en obligatorisk betalt periode på 
mindst otte uger efter fødslen.  

Or. pt

Begrundelse

Den obligatoriske barselsorlov efter fødslen bør gælde for alle arbejdende kvinder, uanset om 
de er ansat, selvstændige, medhjælpende hustruer eller ikke i arbejde, og uanset i hvor lang 
en periode de tidligere har været i arbejde. Minimumsperioden på otte uger er væsentlig for 
at sætte kvinderne i stand til at rekreere sig fuldt ud efter fødslen, tilskynde til amning og 
bidrage til at skabe et nært forhold mellem mor og barn.  

Ændringsforslag 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 2 omhandlede ydelse betragtes 
som passende, hvis den sikrer indkomst på 
et niveau, der mindst svarer til, hvad den 
berørte person ville modtage under 
sygeorlov, eller hvis dette ikke finder 
anvendelse, enhver anden tilsvarende 
ydelse i national lov, eventuelt inden for et 
loft fastsat i henhold til den nationale 

3. Den i stk. 2 omhandlede ydelser 
betragtes som passende, hvis den sikrer 
indkomst på et niveau, der mindst svarer til 
den indtjening, der senest er opgivet, eller 
hvis dette ikke finder anvendelse, enhver 
anden tilsvarende ydelse i national lov.
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lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Samme som ændringsforslag 37.

Ændringsforslag 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller så vidt muligt
har adgang til en afløsningsordning eller 
eksisterende nationale sociale 
tjenesteydelser som et alternativ til den i 
stk. 2 omhandlede ydelse.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller og registrerede 
partnere har adgang til en 
afløsningsordning eller eksisterende 
nationale sociale tjenesteydelser foruden
den i stk. 2 omhandlede ydelse.

Or. en

Begrundelse

Samme som ændringsforslag 37.

Ændringsforslag 43
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez og Rosa Miguélez Ramos

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og
medhjælpende ægtefæller så vidt muligt 
har adgang til en afløsningsordning eller 
eksisterende nationale sociale 
tjenesteydelser som et alternativ til den i 

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende, 
medhjælpende ægtefæller og partnere så 
vidt muligt har adgang til en 
afløsningsordning eller eksisterende 
nationale sociale tjenesteydelser som et 
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stk. 2 omhandlede ydelse. alternativ til den i stk. 2 omhandlede 
ydelse.

Or. es

Ændringsforslag 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller eller partnere 
har ret til forældreorlov, herunder 
fædreorlov.

Or. en

Begrundelse

Samme som ændringsforslag 37.

Ændringsforslag 45
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez og Rosa Miguélez Ramos

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Anerkendelse af medhjælpende 
ægtefællers og partneres arbejde

Medlemsstaterne forpligter sig til at 
undersøge, på hvilke betingelser 
anerkendelsen af det arbejde, der udøves 
af de medhjælpende ægtefæller, kan 
fremmes, og på baggrund af denne 
undersøgelse at undersøge alle 
hensigtsmæssige initiativer med henblik 
på at fremme denne anerkendelse. 
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Or. es


