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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan parlamentti on toistuvasti 
kehottanut komissiota tarkistamaan 
direktiiviä 86/613/ETY ja erityisesti 
parantamaan avustavien puolisoiden
asemaa maatalousalalla.

(4) Euroopan parlamentti on toistuvasti 
kehottanut komissiota tarkistamaan 
direktiiviä 86/613/ETY ja erityisesti 
parantamaan avustavien avio- ja 
avopuolisoiden asemaa maatalousalalla.

Or. es

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Euroopan parlamentti ehdotti 
21. helmikuuta 1997 antamassaan 
päätöslauselmassa itsenäisten 
ammatinharjoittajien avustavien 
aviopuolisoiden tilanteesta avustavien 
avio- ja avopuolisoiden pakollista 
rekisteröintiä jotta he eivät olisi enää 
näkymättömiä työntekijöitä ja 
jäsenvaltioille asetettavaa velvollisuutta 
sallia avustavien puolisoiden liittyminen 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
vakuutusjärjestelmään, joka kattaa 
sairaus-, työkyvyttömyys- ja 
vanhuusvakuutuksen;

Or. es
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Tarkistus 23
Lissy Gröner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja 
avustaviin puolisoihin, koska molemmat
osallistuvat liiketoiminnan harjoittamiseen.

(7) Tätä direktiiviä pitäisi soveltaa 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja 
avustaviin avio- tai avopuolisoihin, jotka 
osallistuvat liiketoiminnan harjoittamiseen.

Or. de

Perustelu

Avopuolisoilla pitää olla samat oikeudet kuin aviopuolisoilla lainvastaisen syrjinnän 
välttämiseksi Euroopan unionissa.

Tarkistus 24
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen varmistaa, että yritysten 
perustamisedellytyksiin ei liity 
siviilisäätyyn tai perheasemaan 
perustuvaa syrjintää aviopuolisoiden tai 
kansallisessa lainsäädännössä 
tunnustettujen avopuolisoiden välillä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällaista syrjintäperustetta ei ole perusoikeuskirjan asiaa koskevassa määräyksessä 
(21 artikla). Kysymys siviilisäädystä kuuluu yhä EU:n jäsenvaltioiden yksinomaiseen 
toimivaltaan.
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Tarkistus 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Avustavilla puolisoilla pitäisi olla 
omasta pyynnöstään oikeus saada 
vähintään samantasoinen suoja ja samoin 
ehdoin, erityisesti maksujen suhteen, kuin 
itsenäisillä ammatinharjoittajilla, ottaen 
huomioon heidän panoksensa 
perheyrityksissä. Jäsenvaltioita pitäisi 
vaatia toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet, jotta valinta olisi 
mahdollinen. Itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja avustavien 
puolisoiden suojelun taso voi joka 
tapauksessa olla suhteutettu sen mukaan, 
miten paljon he osallistuvat perheyrityksen 
toimintaan.

(13) Avustavilla avio- ja avopuolisoilla
pitäisi olla omasta pyynnöstään oikeus 
saada vähintään samantasoinen suoja ja 
samoin ehdoin, erityisesti maksujen 
suhteen, kuin itsenäisillä 
ammatinharjoittajilla, ottaen huomioon 
heidän panoksensa perheyrityksissä. 
Jäsenvaltioita pitäisi vaatia toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet, jotta valinta olisi 
mahdollinen tai sisällyttämään avustavat 
avio- ja avopuolisot pakolliseen 
sosiaaliturvajärjestelmäänsä samoin 
ehdoin kuin itsenäiset 
ammatinharjoittajat. Itsenäisten 
ammatinharjoittajien, avustavien avio- ja 
avopuolisoiden suojelun taso voi joka 
tapauksessa olla suhteutettu sen mukaan, 
miten paljon he osallistuvat perheyrityksen 
toimintaan.

Or. es

Tarkistus 26
Esther De Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) itsenäisten ammatinharjoittajien ja 
avustavien puolisoiden työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamisessa 
avainasemassa on oikeus äitiyslomaan.
Jäsenvaltioilla pitäisi edelleen olla 
toimivalta vahvistaa maksujen taso ja 
kaikki etuuksia ja maksuja koskevat 
järjestelyt ottaen huomioon, että 
naispuoliset itsenäiset 
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ammatinharjoittajat ja avustavat puolisot 
tarvitsevat huomattavasti joustoa 
työurallaan.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Suojelua sukupuoleen perustuvalta 
syrjinnältä olisi tehostettava nimeämällä 
kussakin jäsenvaltiossa yksi tai useampi 
elin, jolla on valtuudet analysoida asiaan 
liittyviä ongelmia, tutkia 
ratkaisumahdollisuuksia ja antaa uhreille 
käytännön apua. Nämä elimet voivat olla 
samoja kuin ne, jotka vastaavat 
jäsenvaltioissa ihmisoikeuksien 
puolustamisesta, yksilöiden oikeuksien 
turvaamisesta tai yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen toteuttamisesta. Näiden elinten 
tulisi toimivaltuuksia käyttäessään ja tämän 
direktiivin mukaista vastuuta kantaessaan 
toimia johdonmukaisesti suhteessa 
ihmisoikeuksien suojeluun ja edistämiseen 
tarkoitettujen kansallisten instituutioiden 
asemaa ja toimintaa koskeviin 
Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteisiin 
(niin sanottuihin Pariisin periaatteisiin).

(18) Itsenäisten ammatinharjoittajien ja 
avustavien avio- ja avopuolisoiden
suojelua sukupuoleen perustuvalta 
syrjinnältä olisi tehostettava nimeämällä 
kussakin jäsenvaltiossa yksi elin, jolla on 
valtuudet analysoida asiaan liittyviä 
ongelmia, tutkia ratkaisumahdollisuuksia ja 
antaa uhreille käytännön apua. Nämä 
elimet voivat olla samoja kuin ne, jotka 
vastaavat jäsenvaltioissa ihmisoikeuksien 
puolustamisesta, yksilöiden oikeuksien 
turvaamisesta tai yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen toteuttamisesta. Näiden elinten 
tulisi toimivaltuuksia käyttäessään ja tämän 
direktiivin mukaista vastuuta kantaessaan 
toimia johdonmukaisesti suhteessa 
ihmisoikeuksien suojeluun ja edistämiseen 
tarkoitettujen kansallisten instituutioiden 
asemaa ja toimintaa koskeviin 
Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteisiin 
(niin sanottuihin Pariisin periaatteisiin).

Or. es
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Tarkistus 28
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Tässä direktiivissä sovelletaan 
seuraavia määritelmiä: (b) ’avustavilla 
puolisoilla’ tarkoitetaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien aviopuolisoita tai 
kansallisessa lainsäädännössä 
tunnustettuja avopuolisoita, jotka eivät ole 
työsuhteessa tai osakkaita mutta 
osallistuvat säännöllisesti ja kansallisessa 
lainsäädännössä säädetyin edellytyksin 
itsenäisen ammatinharjoittajan toimintaan 
ja suorittavat samoja tehtäviä tai avustavia 
tehtäviä

(b) Tässä direktiivissä sovelletaan 
seuraavia määritelmiä: (b)’avustavilla 
puolisoilla’ tarkoitetaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien aviopuolisoita, jotka 
eivät ole työsuhteessa tai osakkaita mutta 
osallistuvat säännöllisesti ja kansallisessa 
lainsäädännössä säädetyin edellytyksin 
itsenäisen ammatinharjoittajan toimintaan 
ja suorittavat samoja tehtäviä tai avustavia 
tehtäviä.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä muodossaan säännöksellä on oikeusvaikutuksia kansalliseen 
perhelainsäädäntöön. Siviilisäädyn määrittäminen kuuluu yhä jäsenvaltioiden yksinomaiseen 
toimivaltaan. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja jäsenvaltioiden toimivaltuuksia 
täysimääräisesti kunnioittaen pitää jättää jäsenvaltioiden päätettäväksi rinnastavatko ne 
avio- ja avopuolisot toisiinsa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

Tarkistus 29
Anna Záborská

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siltä osin kuin on kysymys muista kuin 
mahdollisuuksia tiettyyn toimintaan 
koskevista erityisistä edellytyksistä, joita 
sovelletaan kumpaankin sukupuoleen 
yhtäläisesti, jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että edellytykset 

Siltä osin kuin on kysymys muista kuin 
mahdollisuuksia tiettyyn toimintaan 
koskevista erityisistä edellytyksistä, joita 
sovelletaan kumpaankin sukupuoleen 
yhtäläisesti, jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että edellytykset 
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aviopuolisoiden tai kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettujen 
avopuolisoiden välisen yhtiön 
perustamiseksi eivät ole ankarammat kuin 
muiden henkilöiden välisen yhtiön 
perustamisen edellytykset.

aviopuolisoiden välisen yhtiön 
perustamiseksi eivät ole ankarammat kuin 
muiden henkilöiden välisen yhtiön 
perustamisen edellytykset.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä muodossaan säännöksellä on oikeusvaikutuksia kansalliseen 
perhelainsäädäntöön. Siviilisäädyn määrittäminen kuuluu yhä jäsenvaltioiden yksinomaiseen 
toimivaltaan. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja jäsenvaltioiden toimivaltuuksia 
täysimääräisesti kunnioittaen pitää jättää jäsenvaltioiden päätettäväksi rinnastavatko ne 
avio- ja avopuolisot toisiinsa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

Tarkistus 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siltä osin kuin on kysymys muista kuin 
mahdollisuuksia tiettyyn toimintaan 
koskevista erityisistä edellytyksistä, joita 
sovelletaan kumpaankin sukupuoleen 
yhtäläisesti, jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että edellytykset 
aviopuolisoiden tai kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettujen 
avopuolisoiden välisen yhtiön 
perustamiseksi eivät ole ankarammat kuin 
muiden henkilöiden välisen yhtiön 
perustamisen edellytykset.

Siltä osin kuin on kysymys muista kuin 
mahdollisuuksia tiettyyn toimintaan 
koskevista erityisistä edellytyksistä, joita 
sovelletaan kumpaankin sukupuoleen 
yhtäläisesti, jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
toimiin, joilla avio- ja avopuolisoille 
saadaan yhtäläinen oikeudellinen asema 
ja tunnustetaan yhteisomistus sekä
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että edellytykset 
aviopuolisoiden tai kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettujen 
avopuolisoiden välisen yhtiön 
perustamiseksi eivät ole ankarammat kuin 
muiden henkilöiden välisen yhtiön 
perustamisen edellytykset.

Or. en
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Perustelu

On ensiarvoisen tärkeää, että avustavat avio- ja avopuolisot tunnustetaan laissa 
samanarvoisina omistusoikeuden ja vastuiden suhteen, mikä takaisi kummallekin samanlaisen 
osuuden liiketoiminnan voitoista, vastuun sen hoitamisesta ja samanlaiset oikeudet 
asumuseron, avioeron tai puolison kuoleman tilanteissa.  Oikeudellisen aseman puuttumisen 
takia avustavat avio- ja avopuolisot saattavat joutua ja joutuvat tilanteisiin, joissa heillä ei 
ole laillisia oikeuksia yrityksen omaisuuteen ja heidät jätetään varattomiksi vaikeina aikoina. 
Heidän vaikeaa asemaansa heikentää edelleen se, että pakollista sosiaaliturvaa ei ole asetettu 
vaatimukseksi.

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

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
avustavat puolisot saavat omasta 
pyynnöstään vähintään samantasoisen 
suojan samoin ehdoin kuin itsenäiset 
ammatinharjoittajat.

Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
avustavat avio- ja avopuolisot saavat 
vähintään samantasoisen suojan samoin 
ehdoin kuin itsenäiset ammatinharjoittajat. 
Näiden toimenpiteiden avulla taataan, 
että avustavat avio- ja avopuolisot voivat 
itsenäisesti liittyä itsenäisten 
ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvajärjestelmiin, jotka kattavat 
sairaus-, työkyvyttömyys- ja 
vanhuusvakuutuksen sillä edellytyksellä, 
että he maksavat kyseisiin järjestelmiin 
samansuuruisia vakuutusmaksuja kuin 
itsenäiset ammatinharjoittajat, vaikka 
voidaankin sallia mahdollisuus laskea 
heidän maksuosuutensa kiinteämääräisin 
perustein.
Avustavista avio- ja avopuolisoista 
maksetut sosiaaliturvamaksut olisi voitava 
vähentää veroista toimintakuluina avio-
tai avopuolisolle todellisuudessa 
maksetun palkan tavoin edellyttäen, että 
kyseessä on asianmukaisesti tarjotusta 
palvelusta tavallisesti maksettava korvaus.

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

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
avustavat puolisot saavat omasta 
pyynnöstään vähintään samantasoisen 
suojan samoin ehdoin kuin itsenäiset 
ammatinharjoittajat.

Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
avustavat avio- ja avopuolisot ovat 
pakollisen sosiaaliturvan piirissä ja heillä 
on mahdollisuus erota siitä 
vapaaehtoisesti ja että he saavat omasta 
pyynnöstään vähintään samantasoisen 
suojan samoin ehdoin kuin itsenäiset 
ammatinharjoittajat.

Or. en

Perustelu

Pakollinen sosiaaliturva on ensiarvoisen tärkeää ja se, että heillä on mahdollisuus erota siitä 
vapaaehtoisesti.  Pakollinen sosiaaliturva tarjoaisi myös keinon avustavien avio- ja 
avopuolisoiden rekisteröitymiseksi, koska rekisteröinnin puuttuessa on vaikeaa saada selville 
avustavassa asemassa olevien naisten määrää 

Tarkistus 33
Lissy Gröner

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Äitiysloma Äitiys- ja vanhempainloma

Or. de
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Tarkistus 34
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot saavat omasta 
pyynnöstään oikeuden direktiivissä 
92/85/ETY säädetyn pituiseen 
äitiyslomaan.

1. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot saavat oikeuden 
direktiivissä 92/85/ETY säädetyn pituiseen 
äitiyslomaan.

Or. pt

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että kaikilla taloudelliseen toimintaan suoraan osallistuvilla 
eurooppalaisilla naisilla on sama pakollinen ja palkallinen äitiysloma. Tämä lähestymistapa 
auttaisi torjumaan syrjintää niiden naisten välillä, joilla on lapsia.

Tarkistus 35
Esther De Lange

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot saavat omasta 
pyynnöstään oikeuden direktiivissä 
92/85/ETY säädetyn pituiseen
äitiyslomaan.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että naispuoliset itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja avustavat puolisot 
saavat oikeuden äitiyslomaan, joka on 
mukautettu heidän erityistarpeisiinsa. He 
voivat itse valita äitiysloman pituuden 
edellyttäen, että se ei ylitä direktiivissä 
92/85/ETY säädettyä pituutta. 

Or. en
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Tarkistus 36
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot saavat omasta 
pyynnöstään oikeuden direktiivissä 
92/85/ETY säädetyn pituiseen
äitiyslomaan.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että naispuoliset itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja avustavat puolisot 
saavat oikeuden äitiyslomaan, joka on 
mukautettu itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja avustavien 
puolisoiden tilanteen erityisluonteeseen. 
Äitiysloman pituus ei saa ylittää 
16 viikkoa, joista kahdeksan viikkoa on 
pidettävä lapsen syntymän jälkeen. 
Pakollista äitiyslomaa lapsen syntymän 
jälkeen voidaan pidentää kahteentoista 
viikkoon, jos kyse on ennenaikaisesta 
synnytyksestä, jos syntyviä lapsia on 
enemmän kuin yksi, tai jos äiti imettää.

Or. fr

Tarkistus 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot saavat omasta 
pyynnöstään oikeuden direktiivissä 
92/85/ETY säädetyn pituiseen 
äitiyslomaan.

1. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot saavat omasta 
pyynnöstään oikeuden direktiivissä 
92/85/ETY ja sen jälkeen annetussa 
lainsäädännössä, jolla muutetaan kyseistä 
direktiiviä, säädetyn pituiseen 
äitiyslomaan. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että lainsäädännössä 
vahvistettu pakollinen äitiysloma 
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myönnetään omasta pyynnöstään 
itsenäisille ammatinharjoittajille ja 
avustaville avio- tai avopuolisoille.

Or. en

Perustelu

Neuvoston direktiivissä 92/85/ETY ja sen jälkeen muutetussa direktiivissä säädettyjen 
pakollisten säännösten pitäisi olla kaikkien äskettäin synnyttäneiden tai imettävien naisten 
ulottuvilla heidän työsuhteestaan riippumatta.  Kaikki naiset eivät tietenkään synnytä, mutta 
raskaus, synnyttäminen ja imettäminen ovat monien naisten yhteisiä kokemuksia. Tämän 
vuoksi oikeus suojeluun ja lepoon olisi taattava kaikille naisille näissä tilanteissa. Naisten 
ammatillinen asema määrittää nykyisin heidän oikeutensa sosiaaliseen suojeluun raskauden, 
synnytyksen ja imetyksen aikana sekä vapaaehtoiseen lepojaksoon synnytyksen jälkeen ja 
imettämisen aikana, mikä aiheuttaa naisten välistä epätasa-arvoa.

Tarkistus 38
Lissy Gröner

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot saavat omasta 
pyynnöstään oikeuden direktiivissä 
92/85/ETY säädetyn pituiseen 
äitiyslomaan.

1. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
itsenäiset ammatinharjoittajat ja avustavat 
puolisot saavat omasta pyynnöstään 
oikeuden direktiivissä 92/85/ETY ja 
96/34/EY säädetyn pituiseen äitiys- ja 
vanhempainlomaan.

Or. de

Perustelu

Direktiiveissä 92/85/ETY ja 96/34/EY ja nykyisessä ja tulevassa lainsäädännössä, jolla 
muutetaan kyseistä direktiiviä, annettujen pakollisten säännösten pitäisi koskea kaikkien 
naisten ja miesten äitiys- ja vanhempainlomaa heidän työsuhteestaan riippumatta.
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Tarkistus 39
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että naispuoliset itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja avustavat puolisot 
saavat omasta pyynnöstään oikeuden 
direktiivissä 92/85/ETY säädetyn pituiseen
äitiyslomaan.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että naispuoliset itsenäiset 
ammatinharjoittajat, avustavat avio- ja 
avopuolisot saavat oikeuden direktiivissä 
92/85/ETY säädettyyn äitiyslomaan.

Or. es

Tarkistus 40
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa säädettyyn 
äitiyslomaan on sisällyttävä vähintään 
kahdeksan viikon pakollinen äitiysloma 
synnytyksen jälkeen.

Or. pt

Perustelu

Pakollinen äitiysloma synnytyksen jälkeen on varmistettava kaikille työntekijöille, olivatpa he 
palkansaajia, itsenäisiä ammatinharjoittajia, avustavia puolisoita tai työttömiä, aikaisemmin 
tehtyjen työpäivien määrästä riippumatta.  Vähintään kahdeksan viikon jakso on välttämätön, 
jotta naiset voivat toipua synnytyksestä ja se kannustaa äitejä imettämään ja luomaan 
kiinteän suhteen lapseen.
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Tarkistus 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu korvaus 
katsotaan riittäväksi, mikäli se takaa 
asianomaiselle henkilölle vähintään 
samansuuruisen tulon kuin tämä saisi 
terveydellisistä syistä tapahtuneen 
työskentelyn keskeytymisen vuoksi, tai jos 
tätä ei sovelleta, muun kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetun vastaavan 
korvauksen, kuitenkin kansallisessa 
lainsäädännössä mahdollisesti määrätyn 
ylärajan puitteissa.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu korvaus 
katsotaan riittäväksi, mikäli se takaa 
asianomaiselle henkilölle vähintään 
samansuuruisen tulon kuin viimeksi 
ilmoitetut tulot, tai jos tätä ei sovelleta, 
muun kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistetun vastaavan korvauksen,

Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistus 37.

Tarkistus 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot voivat 
mahdollisuuksien mukaan käyttää 
tilapäisiä sijaisia tarjoavia palveluita tai 
muita kansallisia sosiaalipalveluita 
2 kohdassa tarkoitetun korvauksen 
vaihtoehtona.

4. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot ja avopuolisot voivat 
käyttää tilapäisiä sijaisia tarjoavia 
palveluita tai muita kansallisia 
sosiaalipalveluita 2 kohdassa tarkoitetun 
korvauksen lisäksi.

Or. en
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Perustelu

Sama kuin tarkistus 37.

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

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot voivat 
mahdollisuuksien mukaan käyttää tilapäisiä 
sijaisia tarjoavia palveluita tai muita 
kansallisia sosiaalipalveluita 2 kohdassa 
tarkoitetun korvauksen vaihtoehtona.

4. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat avio- ja avopuolisot voivat 
mahdollisuuksien mukaan käyttää tilapäisiä 
sijaisia tarjoavia palveluita tai muita 
kansallisia sosiaalipalveluita 2 kohdassa 
tarkoitetun korvauksen vaihtoehtona.

Or. es

Tarkistus 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja avustavat avio- tai 
avopuolisot saavat oikeuden 
vanhempainlomaan, isyysloma mukaan 
lukien.

Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistus 37.



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

FI

Tarkistus 45
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla

Avustavien avio- ja avopuolisoiden 
tekemän työn tunnustaminen

Jäsenvaltioiden on tutkittava, millä 
edellytyksillä avustavien avio- ja 
avopuolisoiden työn tunnustamista 
voidaan tehostaa, ja tutkimuksen 
perusteella arvioitava sopivat keinot 
tällaisen tunnustamisen tehostamiseksi.

Or. es
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