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Muudatusettepanek 21
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlament on komisjoni 
järjekindlalt üles kutsunud direktiivi 
86/613/EMÜ läbi vaatama, eriti selleks, et 
parandada abistavate abikaasade olukorda 
põllumajanduses.

(4) Euroopa Parlament on komisjoni 
järjekindlalt üles kutsunud direktiivi 
86/613/EMÜ läbi vaatama, eriti selleks, et 
parandada abistavate abikaasade ja 
abistavate elukaaslaste olukorda 
põllumajanduses.

Or. es

Muudatusettepanek 22
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Euroopa Parlament tegi 21. 
veebruari 1997. aasta resolutsioonis 
füüsilisest isikust ettevõtjate abistavate 
abikaasade olukorra kohta ettepaneku 
registreerida kohustuslikus korras 
abistavad abikaasad ja abistavad 
elukaaslased, et nad ei oleks enam 
nähtamatud töötajad, ja kohustada 
liikmesriike võimaldama abistavatele 
abikaasadele liitumist füüsilisest isikust 
ettevõtjate haigus-, invaliidsus- ja 
vanaduskindlustusskeemidega.

Or. es
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Muudatusettepanek 23
Lissy Gröner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiivi tuleks kohaldada füüsilisest 
isikust ettevõtjate ja neid abistavate 
abikaasade suhtes, sest mõlemad osalevad 
äritegevuses.

(7) Direktiivi tuleks kohaldada füüsilisest 
isikust ettevõtjate ning neid abistavate 
abikaasade ja elukaaslaste suhtes, kes 
osalevad äritegevuses.

Or. de

Selgitus

Elukaaslastel peavad olema samasugused õigused nagu abikaasadel, et vältida 
ebaseaduslikku diskrimineerimist Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 24
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Abikaasade või elukaaslaste (kui neid 
tunnustatakse liikmesriigi õiguse alusel) 
ühise äriühingu loomise tingimustega 
tuleb tagada, et ei esineks 
diskrimineerimist perekonnaseisu alusel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See diskrimineerimise alus puudub põhiõiguste harta asjaomastes sätetes (artikkel 21). 
Perekonnaseisu küsimus kuulub ELi liikmesriikide ainupädevusse.
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Muudatusettepanek 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Arvestades nende panust 
pereettevõttesse, peaks abistavatel 
abikaasadel olema soovi korral õigus 
samale kaitse tasemele, mis on füüsilisest 
isikust ettevõtjatel, vastavalt füüsilisest 
isikust ettevõtjate suhtes kohaldatavatele 
tingimustele, eelkõige 
sotsiaalkindlustusmaksete tingimustele. 
Liikmesriigid peaksid võtma vajalikke 
meetmeid selle valiku võimaldamiseks. 
Igal juhul peaks füüsilisest isikust ettevõtja 
ja abistava abikaasa kaitse tase olema 
proportsionaalne nende osalemisega 
pereettevõtte tegevuses.

(13) Arvestades nende panust 
pereettevõttesse, peaks abistavatel 
abikaasadel ja abistavatel elukaaslastel 
olema soovi korral õigus samale kaitse 
tasemele, mis on füüsilisest isikust 
ettevõtjatel, vastavalt füüsilisest isikust 
ettevõtjate suhtes kohaldatavatele 
tingimustele, eelkõige 
sotsiaalkindlustusmaksete tingimustele. 
Liikmesriigid peaksid võtma vajalikke 
meetmeid selle valiku võimaldamiseks või 
abistavate abikaasade ja abistavate 
elukaaslaste kaasamiseks kohustusliku 
sotsiaalkindlustuse süsteemi samadel 
tingimustel, mis kehtivad füüsilisest 
isikust ettevõtjate suhtes. Igal juhul peaks 
füüsilisest isikust ettevõtja, abistava 
abikaasa ja abistava elukaaslase kaitse 
tase olema proportsionaalne nende 
osalemisega pereettevõtte tegevuses.

Or. es

Muudatusettepanek 26
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Peamine meede, mis aitab füüsilisest 
isikust ettevõtjatel ja abistavatel 
abikaasadel ühitada töö- ja pereelu, on 
rasedus- ja sünnituspuhkuse 
võimaldamine. Liikmesriikidele jääb 
pädevus kehtestada 
sotsiaalkindlustusmaksete suurus ning 
kogu toetuste ja maksete kord, pidades 
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silmas tõsiasja, et naissoost füüsilisest 
isikust ettevõtjad ja abistavad abikaasad 
vajavad oma tööelus suurt paindlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kaitset soolise diskrimineerimise 
vastu tuleks tugevdada igas liikmesriigis 
sellise asutuse või asutuste määramisega, 
mille pädevuses on asjaomaste 
probleemide analüüsimine, võimalike 
lahenduste uurimine ja kannatanutele 
praktilise abi andmine. Kõnealuse asutuse 
või kõnealuste asutustena võivad tegutseda 
samad asutused, kes vastutavad riigi 
tasandil inimõiguste või üksikisiku õiguste 
kaitse või võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise eest. Käesoleva direktiivi 
alusel oma õigusi kasutades ja kohustusi 
täites peaksid nimetatud asutused 
tegutsema viisil, mis on kooskõlas ÜRO 
Pariisi põhimõtetega, mis on seotud 
inimõiguste kaitse ja edendamise riiklike 
institutsioonide staatuse ja tegevusega.

(18) Füüsilisest isikust ettevõtjate,
abistavate abikaasade ja abistavate 
elukaaslaste kaitset soolise 
diskrimineerimise vastu tuleks tugevdada 
igas liikmesriigis sellise asutuse või 
asutuste määramisega, mille pädevuses on 
asjaomaste probleemide analüüsimine, 
võimalike lahenduste uurimine ja 
kannatanutele praktilise abi andmine. 
Kõnealuse asutuse või kõnealuste 
asutustena võivad tegutseda samad 
asutused, kes vastutavad riigi tasandil 
inimõiguste või üksikisiku õiguste kaitse 
või võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise eest. Käesoleva direktiivi 
alusel oma õigusi kasutades ja kohustusi 
täites peaksid nimetatud asutused 
tegutsema viisil, mis on kooskõlas ÜRO 
Pariisi põhimõtetega, mis on seotud 
inimõiguste kaitse ja edendamise riiklike 
institutsioonide staatuse ja tegevusega.

Or. es
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Muudatusettepanek 28
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas direktiivis kasutatakse 
järgmisi mõisteid: b) „abistavad 
abikaasad”: füüsilisest isikust ettevõtjate 
abikaasad või – kui neid tunnustatakse 
liikmesriigi õiguse alusel – elukaaslased, 
kes vastavalt liikmesriigi õiguses sätestatud 
tingimustele osalevad pidevalt füüsilisest 
isikust ettevõtja tegevuses, täites samu või 
abiülesandeid, olemata ettevõtjaga 
töösuhetes või tema äripartnerid;

1. Käesolevas direktiivis kasutatakse 
järgmisi mõisteid: b) „abistavad 
abikaasad”: füüsilisest isikust ettevõtjate 
abikaasad, kes vastavalt liikmesriigi 
õiguses sätestatud tingimustele osalevad 
pidevalt füüsilisest isikust ettevõtja 
tegevuses, täites samu või abiülesandeid, 
olemata ettevõtjaga töösuhetes või tema 
äripartnerid;

Or. en

Selgitus

Säte selle praeguses sõnastuses mõjutab liikmesriikide perekonnaõigust. Perekonnaseisu 
määratlemine kuulub liikmesriikide ainupädevusse. Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega 
ning austades täielikult liikmesriikide pädevust peab liikmesriikidele jätma otsustusõiguse 
selle üle, kas abikaasade ja elukaaslaste staatus direktiivi kohaldamisalas võrdsustada või 
mitte.

Muudatusettepanek 29
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks mõlemale sugupoolele 
võrdselt kehtivate konkreetsete tingimuste 
kohaldamist teataval tegevusalal 
tegutsemiseks, võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed selleks, et abikaasade 
või elukaaslaste (kui viimaseid 
tunnustatakse liikmesriigi õigusaktide 
alusel) ühise äriühingu loomise tingimused 
ei oleks karmimad kui koos muude 
isikutega ühise äriühingu loomise 

Ilma et see piiraks mõlemale sugupoolele 
võrdselt kehtivate konkreetsete tingimuste 
kohaldamist teataval tegevusalal 
tegutsemiseks, võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed selleks, et abikaasade 
ühise äriühingu loomise tingimused ei 
oleks karmimad kui koos muude isikutega 
ühise äriühingu loomise tingimused.
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tingimused.

Or. en

Selgitus

Säte selle praeguses sõnastuses mõjutab liikmesriikide perekonnaõigust. Perekonnaseisu 
määratlemine kuulub liikmesriikide ainupädevusse. Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega 
ning austades täielikult liikmesriikide pädevust peab liikmesriikidele jätma otsustusõiguse 
selle üle, kas abikaasade ja elukaaslaste staatus direktiivi kohaldamisalas võrdsustada või 
mitte.

Muudatusettepanek 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks mõlemale sugupoolele 
võrdselt kehtivate konkreetsete tingimuste 
kohaldamist teataval tegevusalal 
tegutsemiseks, võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed selleks, et abikaasade 
või elukaaslaste (kui viimaseid 
tunnustatakse liikmesriigi õigusaktide 
alusel) ühise äriühingu loomise tingimused 
ei oleks karmimad kui koos muude 
isikutega ühise äriühingu loomise 
tingimused.

Ilma et see piiraks mõlemale sugupoolele 
võrdselt kehtivate konkreetsete tingimuste 
kohaldamist teataval tegevusalal 
tegutsemiseks, kohustuvad liikmesriigid
astuma samme, et anda abikaasadele ja 
elukaaslastele võrdne õiguslik staatus, 
tunnustades nende ühisomandit, ja 
võtavad vajalikud meetmed selleks, et 
abikaasade või elukaaslaste (kui viimaseid 
tunnustatakse liikmesriigi õigusaktide 
alusel) ühise äriühingu loomise tingimused 
ei oleks karmimad kui koos muude 
isikutega ühise äriühingu loomise 
tingimused.

Or. en

Selgitus

On oluline, et omandi ja vastutuse puhul tunnustataks abistavaid abikaasasid ja abistavaid 
elukaaslasi seaduse ees võrdselt. See tagab, et kumbki partner saab äriettevõttest võrdselt 
tulu, jagab võrdselt vastutust selle järjepidevuse tagamisel ning omab võrdset ligipääsu 
lahuselu, lahutuse ja/või ühe partneri surma korral. Õigusliku seisundi puudumise tõttu 
võivad abistavad abikaasad või abistavad elukaaslased sattuda või satuvadki olukorda, kus 
neil pole seaduslikku õigust ettevõtte varale ning neil puuduvad tagatised ebakindlate aegade 
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puhuks. Lisaks suurendab nende haavatavust asjaolu, et kohustuslik sotsiaalkindlustuskaitse 
pole nõutav.

Muudatusettepanek 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et abistavatel abikaasadel 
oleks soovi korral õigus samaväärsele 
kaitse tasemele, mis on füüsilisest isikust 
ettevõtjatel, vastavalt füüsilisest isikust 
ettevõtjate suhtes kohaldatavatele 
tingimustele.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et abistavatel abikaasadel 
ja abistavatel elukaaslastel oleks soovi 
korral õigus samaväärsele kaitse tasemele, 
mis on füüsilisest isikust ettevõtjatel, 
vastavalt füüsilisest isikust ettevõtjate 
suhtes kohaldatavatele tingimustele. Nende 
meetmetega tagatakse abistavate 
abikaasade ja abistavate elukaaslaste 
sõltumatu liitumine füüsilisest isikust 
ettevõtjate olemasolevate haigus-, 
invaliidsus- ja 
vanaduskindlustusskeemidega, tingimusel 
et nad teevad nimetatud skeemidesse 
osamakseid samadel alustel kui füüsilisest 
isikust ettevõtjad, isegi kui sätestatakse 
võimalus arvutada nende osamaksed 
kindlasummalisel alusel.
Abistavate abikaasade ja abistavate 
elukaaslaste sotsiaalmaksed peaksid 
samamoodi kui abikaasadele ja alalistele 
elukaaslastele väljamakstud töötasu 
olema ettevõtlusega seotud kuludena 
maksudest maha arvestatavad, tingimusel 
et teenuseid on osutatud nõuetekohaselt ja 
et tegemist on tavapärase töötasuga 
asjassepuutuvate teenuste eest.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et abistavatel abikaasadel 
oleks soovi korral õigus samaväärsele 
kaitse tasemele, mis on füüsilisest isikust 
ettevõtjatel, vastavalt füüsilisest isikust 
ettevõtjate suhtes kohaldatavatele 
tingimustele.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et abistavatel abikaasadel 
ja elukaaslastel oleks kohustuslik 
sotsiaalkindlustuskaitse, kusjuures soovi 
korral oleks võimalik sellest vabatahtlikult 
loobuda, ning et neil oleks õigus 
samaväärsele kaitse tasemele, mis on 
füüsilisest isikust ettevõtjatel, vastavalt 
füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes 
kohaldatavatele tingimustele.

Or. en

Selgitus

Kohustuslik sotsiaalkaitse koos võimalusega sellest vabatahtlikult loobuda on väga oluline. 
Kohustusliku sotsiaalkindlustuse säte looks ühtlasi abistavate abikaasade ja abistavate 
elukaaslaste registreerimise mehhanismi, pidades silmas, et registreerimise puudumine 
raskendab abistavate naiste arvu väljaselgitamist.

Muudatusettepanek 33
Lissy Gröner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 — pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rasedus- ja sünnituspuhkus Rasedus- ja sünnituspuhkus ning 
vanemapuhkus

Or. de
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Muudatusettepanek 34
Edite Estrela

 Ettepanek võtta vastu direktiiv
 Artikkel 7 — lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilistest 
isikutest ettevõtjatele ja abistavatele 
abikaasadele soovi korral õigus sama 
pikale rasedus- ja sünnituspuhkusele nagu 
on sätestatud direktiivis 92/85/EMÜ.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilistest 
isikutest ettevõtjatele ja abistavatele 
abikaasadele õigus sama pikale rasedus- ja 
sünnituspuhkusele, nagu on sätestatud 
direktiivis 92/85/EMÜ.

Or. pt

Selgitus

On oluline, et kõik otseselt majandustegevuses osalevad Euroopa naised saaksid ühepikkuse 
kohustusliku ja palgalise rasedus- ja sünnituspuhkuse. See on põhiline võitluses 
diskrimineerimise vastu, mis ähvardab naisi, kui nad saavad lapse.

Muudatusettepanek 35
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilistest 
isikutest ettevõtjatele ja abistavatele 
abikaasadele soovi korral õigus sama
pikale rasedus- ja sünnituspuhkusele nagu 
on sätestatud direktiivis 92/85/EMÜ.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilistest 
isikutest ettevõtjatele ja abistavatele 
abikaasadele õigus nende erivajadustega 
kohandatud rasedus- ja sünnituspuhkusele.
Nimetatud puhkuse kestuse peaksid nad 
saama ise valida, tingimusel et selle 
kogupikkus ei ületaks direktiivis 
92/85/EMÜ sätestatud kestust.

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 — lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilistest 
isikutest ettevõtjatele ja abistavatele 
abikaasadele soovi korral õigus sama 
pikale rasedus- ja sünnituspuhkusele nagu 
on sätestatud direktiivis 92/85/EMÜ.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilistest 
isikutest ettevõtjatele ja abistavatele 
abikaasadele õigus rasedus- ja 
sünnituspuhkusele, mis on kohandatud 
spetsiaalselt füüsilisest isikust 
naisettevõtjatele ja abistavatele 
abikaasadele. Kõnealuse rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kestus ei või ületada 
kuutteist nädalat, millest kaheksa tuleb 
kohustuslikult võtta vahetult pärast 
sünnitust. Kohustuslikku sünnitusjärgset 
puhkust võib enneaegse sünnituse, 
mitmike sünni ja rinnaga toitmise korral 
pikendada kuni kaheteistkümne nädalani.

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilistest 
isikutest ettevõtjatele ja abistavatele 
abikaasadele soovi korral õigus sama 
pikale rasedus- ja sünnituspuhkusele nagu 
on sätestatud direktiivis 92/85/EMÜ.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilistest 
isikutest ettevõtjatele ja abistavatele 
abikaasadele soovi korral õigus sama 
pikale rasedus- ja sünnituspuhkusele, nagu 
on sätestatud direktiivis 92/85/EMÜ ja igas 
järgnevas õigusaktis, millega nimetatud 
direktiivi muudetakse. Liikmesriigid 
tagavad, et füüsilisest isikust ettevõtjatele 
ning abistavatele abikaasadele või
elukaaslastele antakse soovi korral 
asjaomastes õigusaktides sätestatud 
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kohustusliku kestusega rasedus- ja 
sünnituspuhkust.

Or. en

Selgitus

Nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ kohustuslikud sätted ja järgnev muudetud direktiiv peaksid 
olema kättesaadavad kõigile hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvatele naistele, vaatamata 
nende seisundile tööturul. Kuigi on tõsi, et mitte kõik naised ei sünnita, on rasedus, 
sünnitamine ja rinnaga toitmine siiski paljude naiste ühine jagatud kogemus. Seega tuleks 
kõikidele nimetatud olukorras olevatele naistele tagada õigus kaitsele ja puhkusele. Naiste 
amet, mis praegu määrab nende õiguse kaitsele raseduse, sünnituse ja rinnaga toitmise ajal 
ning mille juurde kuulub soovi korral ka puhkus sünnitusjärgsel ja rinnaga toitmise perioodil, 
loob naiste seas ebavõrdse olukorra.

Muudatusettepanek 38
Lissy Gröner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilistest 
isikutest ettevõtjatele ja abistavatele 
abikaasadele soovi korral õigus sama 
pikale rasedus- ja sünnituspuhkusele nagu 
on sätestatud direktiivis 92/85/EMÜ. 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada füüsilistest isikutest 
ettevõtjatele ja abistavatele abikaasadele 
soovi korral õigus sama pikale rasedus- ja 
sünnituspuhkusele ning vanemapuhkusele,
nagu on sätestatud direktiivides
92/85/EMÜ ja 96/34/EÜ. 

Or. de

Selgitus

Direktiivide 92/85/EMÜ ja 96/34/EÜ ning seniste ja tulevaste õigusaktide, millega 
muudetakse kõnealuseid direktiive, rasedus- ja sünnituspuhkust ning vanemapuhkust 
käsitlevaid kohustuslikke meetmeid tuleb kohaldada kõigi naiste ja meeste suhtes nende 
ametist olenemata.
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Muudatusettepanek 39
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilistest 
isikutest ettevõtjatele ja abistavatele 
abikaasadele soovi korral õigus sama 
pikale rasedus- ja sünnituspuhkusele nagu 
on sätestatud direktiivis 92/85/EMÜ.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilistest 
isikutest ettevõtjatele ning abistavatele
abikaasadele ja elukaaslastele õigus 
samasugusele rasedus- ja 
sünnituspuhkusele, nagu on sätestatud 
direktiivis 92/85/EMÜ.

Or. es

Muudatusettepanek 40
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 — lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus hõlmab kaheksa nädala 
pikkust kohustuslikku tasulist 
miinimumperioodi pärast sünnitust.

Or. pt

Selgitus

Kohustuslikku sünnitusjärgse sünnituspuhkuse perioodi tuleb kohaldada kõikide töötavate 
naiste suhtes, olenemata sellest, kas nad on palgatöötajad, füüsilisest isikust ettevõtjad, 
abistavad abikaasad või töötud, samuti olenemata eelnevalt tööl käidud päevade arvust. 
Kaheksanädalane miinimumperiood on oluline naise tervise taastumiseks pärast sünnitust, 
selleks et soodustada rinnapiimaga toitmist ning edendada ema ja lapse vahelise tugeva 
sideme loomist.
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Muudatusettepanek 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 nimetatud toetust loetakse 
piisavaks, kui see tagab sissetuleku, mis on 
vähemalt võrdne sellega, mida asjaomane 
isik saaks liikmesriigi õigusaktidega 
kehtestatud ülemmäära piires, kui ta 
katkestaks oma tegevuse tervislikel 
põhjustel, või, kui selleks puudub õigus, 
muu liikmesriigi õigusega ettenähtud 
samaväärne toetus, arvestades liikmesriigi 
õiguses kehtestatud piirmäärasid.

3. Lõikes 2 nimetatud toetust loetakse 
piisavaks, kui see tagab sissetuleku, mis on 
vähemalt võrdne viimase deklareeritud 
töötasuga, või, kui selleks puudub õigus, 
muu liikmesriigi õigusega ettenähtud 
samaväärne toetus.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 37 juurde kuuluvat selgitust. 

Muudatusettepanek 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilisest 
isikust ettevõtjatel ja abistavatel 
abikaasadel lõikes 2 osutatud toetuse 
alternatiivina võimalikult hea juurdepääs 
ajutise asenduse teenustele või riigis 
osutatavatele sotsiaalteenustele.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilisest 
isikust ettevõtjatele ja abistavatele 
abikaasadele lisaks lõikes 2 osutatud 
toetusele juurdepääs ajutise asenduse 
teenustele või riigis osutatavatele 
sotsiaalteenustele.

Or. en
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Selgitus

Vt muudatusettepaneku 37 juurde kuuluvat selgitust.

Muudatusettepanek 43
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilisest 
isikust ettevõtjatel ja abistavatel 
abikaasadel lõikes 2 osutatud toetuse 
alternatiivina võimalikult hea juurdepääs 
ajutise asenduse teenustele või riigis 
osutatavatele sotsiaalteenustele.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada naissoost füüsilisest 
isikust ettevõtjatele ning abistavatele 
abikaasadele ja elukaaslastele lõikes 2 
osutatud toetuse alternatiivina võimalikult 
hea juurdepääs ajutise asenduse teenustele 
või riigis osutatavatele sotsiaalteenustele.

Or. es

Muudatusettepanek 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada füüsilisest isikust 
ettevõtjatele ja abistavatele abikaasadele 
või abistavatele elukaaslastele õigus 
lapsehoolduspuhkusele, kaasa arvatud 
isaduspuhkus.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 37 juurde kuuluvat selgitust.
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Muudatusettepanek 45
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a

Abistavate abikaasade ja abistavate 
elukaaslaste töö tunnustamine

Liikmesriigid kohustuvad välja selgitama, 
millistel tingimustel võib abistavate 
abikaasade ja abistavate elukaaslaste töö 
tunnustamist toetada, ja selle 
väljaselgitamise tulemusel kaaluma kõiki 
asjakohaseid samme sellise tunnustamise 
toetamiseks.

Or. es
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