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

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Parlament következetesen 
arra szólította fel a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül a 86/613/EGK irányelvet, 
különösen a mezőgazdaság területén 
tevékenykedő,segítő házastársak 
helyzetének javítása érdekében.

(4) Az Európai Parlament következetesen 
arra szólította fel a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül a 86/613/EGK irányelvet, 
különösen a mezőgazdaság területén 
tevékenykedő,segítő házastársak és a nem 
házas párok segítő tagjai helyzetének 
javítása érdekében.

Or. es

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytatóknak segítséget nyújtó házastársak 
helyzetéről szóló 1997. február 21-i 
állásfoglalásában az Európai Parlament 
javasolta a segítő házastársak kötelező 
nyilvántartásba vételét, hogy ne legyenek 
továbbra is láthatatlan munkavállalók, 
illetve javasolta, hogy a tagállamok 
legyenek kötelesek lehetővé tenni a segítő 
házastársak és a nem házas párok segítő 
tagjai számára az önálló vállalkozók 
betegbiztosítást, illetve rokkantsági és 
nyugdíjellátást nyújtó biztosítási 
rendszereihez való csatlakozást.

Or. es
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Módosítás 23
Lissy Gröner

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az irányelvet az önálló vállalkozó és a 
segítő házastársak esetében kell 
alkalmazni, mivel mindketten részt 
vesznek a vállalkozás tevékenységeiben.

(7) Az irányelvet az önálló vállalkozó és a 
segítő házastársak vagy élettársak esetében 
kell alkalmazni, akik részt vesznek a 
vállalkozás tevékenységeiben.

Or. de

Indokolás

Az Európai Unión belüli jogellenes diszkrimináció elkerülése érdekében az élettársaknak 
ugyanazokkal jogokkal kell rendelkezniük, mint a házastársaknak.  

Módosítás 24
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Biztosítani kell, hogy ne történhessen 
családi állapot alapján történő 
megkülönböztetés a házastársak vagy a 
nemzeti jog által elismert élettársak közös 
vállalkozásának létrehozására vonatkozó 
feltételek esetén.

törölve

Or. en

Indokolás

A diszkrimináció ezen alapja hiányzik az Európai Unió alapjogi chartájának vonatkozó 
rendelkezéséből (21. cikk), a házassági vagy családi állapotra vonatkozó kérdés az EU 
tagállamai kizárólagos illetékességébe tartozik.
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Módosítás 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A segítő házastársaknak, a családi 
vállalkozáshoz nyújtott hozzájárulásukra 
tekintettel, saját kérelmükre jogosultságot 
kell biztosítani arra, hogy az önálló 
vállalkozóval legalább azonos szintű 
védelemben részesüljenek, az önálló 
vállalkozókra − elsősorban a 
hozzájárulások terén − vonatkozó 
feltételekkel azonos feltételek mellett. A 
tagállamokat fel kell kérni, hogy hozzák 
meg a megfelelő intézkedéseket e választás 
lehetővé tétele érdekében. Az önálló 
vállalkozók és a segítő házastársak számára 
nyújtott védelem szintje arányos lehet 
azzal, hogy az érintett személy milyen 
mértékben vesz részt a családi vállalkozás 
tevékenységeiben.

(13) A segítő házastársaknak és a nem 
házas párok segítő tagjának a családi 
vállalkozáshoz nyújtott hozzájárulásukra 
tekintettel, saját kérelmükre jogosultságot 
kell biztosítani arra, hogy az önálló 
vállalkozóval legalább azonos szintű 
védelemben részesüljenek, az önálló 
vállalkozókra − elsősorban a 
hozzájárulások terén − vonatkozó 
feltételekkel azonos feltételek mellett. A 
tagállamokat fel kell kérni, hogy hozzák 
meg a megfelelő intézkedéseket e választás 
lehetővé tétele érdekében, vagy arra, hogy 
az önálló vállalkozókra vonatkozó 
feltételekkel azonos feltételek mellett 
vonják be a segítő házastársakat és a nem 
házas párok segítő tagját a kötelező 
szociális védelmi rendszerbe. Az önálló 
vállalkozók, a segítő házastársak és a nem 
házas párok segítő tagja számára nyújtott 
védelem szintje arányos lehet azzal, hogy 
az érintett személy milyen mértékben vesz 
részt a családi vállalkozás 
tevékenységeiben.

Or. es

Módosítás 26
Esther De Lange

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A családi és a szakmai élet 
összeegyeztethetőségét támogató fő 
intézkedés, az önálló vállalkozók és a 
segítő házastársak esetében a szülési 
szabadsághoz való jog biztosítása. A 
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járulékok szintjének megállapítása, 
valamint a juttatásokat és kifizetéseket 
érintő összes rendelkezés terén továbbra is 
a tagállamoknak kell illetékesnek 
maradniuk, figyelembe véve azt a tényt, 
hogy az önálló vállalkozó nőknek és a 
segítő házastársaknak jelentős 
rugalmasságra van szükségük a szakmai 
életben.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A nemi hovatartozáson alapuló 
megkülönböztetéssel szembeni védelmet 
meg kell erősíteni az egyes tagállamokban 
olyan szerv vagy szervek létrehozása által, 
amelyek hatásköre kiterjed a 
megkülönböztetéssel összefüggő 
problémák elemzésére, a lehetséges 
megoldások tanulmányozására és az 
áldozatoknak biztosított konkrét 
segítségnyújtásra. Ezen szerv vagy szervek 
megegyezhetnek az emberi jogok 
védelmével, illetve az egyén jogainak 
védelmével, továbbá az egyenlő bánásmód 
elvének alkalmazásával nemzeti szinten 
megbízott intézményekkel. Az említett 
szerveknek az irányelv szerinti hatásköreik 
gyakorlása és feladataik betöltése során az 
ENSZ-nek az emberi jogok védelmét és 
előmozdítását célzó nemzeti intézmények 
státuszáról és működéséről szóló párizsi 
elveivel összhangban kell működniük.

(18) Az önálló vállalkozók, a segítő 
házastársak és a nem házas párok segítő 
tagja nemi hovatartozáson alapuló 
megkülönböztetéssel szembeni védelmét 
meg kell erősíteni az egyes tagállamokban 
olyan szerv létrehozása által, amelyek 
hatásköre kiterjed a megkülönböztetéssel 
összefüggő problémák elemzésére, a 
lehetséges megoldások tanulmányozására 
és az áldozatoknak biztosított konkrét 
segítségnyújtásra. Ezen szerv vagy szervek 
megegyezhetnek az emberi jogok 
védelmével, illetve az egyén jogainak 
védelmével, továbbá az egyenlő bánásmód 
elvének alkalmazásával nemzeti szinten 
megbízott intézményekkel. Az említett 
szerveknek az irányelv szerinti hatásköreik 
gyakorlása és feladataik betöltése során az 
ENSZ-nek az emberi jogok védelmét és 
előmozdítását célzó nemzeti intézmények 
státuszáról és működéséről szóló párizsi 
elveivel összhangban kell működniük.

Or. es
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Módosítás 28
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) Ezen irányelv alkalmazásában: 
(b)„segítő házastárs”: az önálló vállalkozó 
házastársa vagy a nemzeti jog által elismert 
élettársa, aki nem alkalmazott vagy üzleti 
partner, és aki rendszeresen, a nemzeti jog 
által meghatározott feltételek mellett vesz 
részt az önálló vállalkozó személy 
tevékenységében, és vele azonos vagy 
kisegítő feladatokat lát el.

(b) Ezen irányelv alkalmazásában: 
(b)„segítő házastárs”: házastársak, 
amennyiben nem alkalmazottak vagy a 
vállalkozásban tulajdonostársak, de 
rendszeresen, a nemzeti jog által 
meghatározott feltételek mellett vesznek 
részt az önálló vállalkozó személy 
tevékenységében, és vele azonos vagy 
kisegítő feladatokat látnak el.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés jelenlegi megfogalmazása a nemzeti családjog terén bír hatással. A családi 
állapot meghatározása a tagállamok kizárólagos illetékességében marad. A szubszidiaritás 
elvével összhangban és a tagállamok illetékességének teljes körű tiszteletben tartásával fontos 
meghagyni a döntés jogát a tagállamoknál arról, hogy biztosítják-e a házastársak és 
élettársak azonos jogi helyzetét az irányelv által meghatározott területen.

Módosítás 29
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – a bizonyos tevékenységek 
gyakorlására vonatkozó, különös, mindkét 
nemre egyaránt érvényes feltételek sérelme 
nélkül – megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
házastársak vagy a nemzeti jog által 
elismert élettársak közötti cégalapítás 
feltételei ne legyenek kedvezőtlenebbek, 
mint az egyéb személyek esetében 
alkalmazandó feltételek.

A tagállamok – a bizonyos tevékenységek 
gyakorlására vonatkozó, különös, mindkét 
nemre egyaránt érvényes feltételek sérelme 
nélkül – megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
házastársak vagy a nemzeti jog által 
elismert élettársak közötti cégalapítás 
feltételei ne legyenek kedvezőtlenebbek, 
mint az egyéb személyek esetében 
alkalmazandó feltételek.
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Or. en

Indokolás

A rendelkezés jelenlegi megfogalmazása a nemzeti családjog terén bír hatással. A családi 
állapot meghatározása a tagállamok kizárólagos illetékességében marad. A szubszidiaritás 
elvével összhangban és a tagállamok illetékességének teljes körű tiszteletben tartásával fontos 
meghagyni a döntés jogát a tagállamoknál arról, hogy biztosítják-e a házastársak és 
élettársak azonos jogi helyzetét az irányelv által meghatározott területen.

Módosítás 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – a bizonyos tevékenységek 
gyakorlására vonatkozó, különös, mindkét 
nemre egyaránt érvényes feltételek sérelme 
nélkül – megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
házastársak vagy a nemzeti jog által 
elismert élettársak közötti cégalapítás 
feltételei ne legyenek kedvezőtlenebbek, 
mint az egyéb személyek esetében 
alkalmazandó feltételek.

A tagállamok – a bizonyos tevékenységek 
gyakorlására vonatkozó, különös, mindkét 
nemre egyaránt érvényes feltételek sérelme 
nélkül – megteszik a lépéseket annak 
biztosítására, hogy a házastársak vagy 
élettársak közös tulajdonukat elismerő, 
egyenlő jogi státuszt kapjanak, és 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy a házastársak 
vagy a nemzeti jog által elismert élettársak 
közötti cégalapítás feltételei ne legyenek 
kedvezőtlenebbek, mint az egyéb 
személyek esetében alkalmazandó 
feltételek

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a segítő házastársak/élettársak a törvény előtt a tulajdonjog és 
kötelességeik terén egyenlők legyenek. Ez biztosítaná, hogy mindkét partner egyenlően 
osztozzon az üzleti sikerekben, annak megtartásában és különélés, válás és/vagy a partner 
halála esetén egyenlő hozzáféréssel rendelkezzen. A jogi státusz hiánya miatt a segítő 
házastársak/élettársak olyan helyzetben találják magukat, ahol nincs joguk a vállalkozás 
vagyonához és nehéz időkben források nélkül maradnak. Továbbá ez a kötelező 
társadalombiztosítási védelem nincs előírva, ami tovább fokozza védtelenségüket.
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Módosítás 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a segítő házastársak saját 
kérelmükre az önálló vállalkozóval 
legalább azonos szintű védelemben 
részesülhessenek, az önálló vállalkozókra 
vonatkozó feltételekkel azonos feltételek 
mellett.

A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a segítő házastársak és a 
nem házas párok segítő tagja saját 
kérelmükre az önálló vállalkozóval 
legalább azonos szintű védelemben 
részesülhessenek, az önálló vállalkozókra 
vonatkozó feltételekkel azonos feltételek 
mellett. Ezek az intézkedések garantálják 
a segítő házastársak és a nem házas párok 
segítő tagja független csatlakozását az 
önálló vállalkozók számára 
betegbiztosítást, valamint rokkantsági és 
nyugdíjellátást nyújtó szociális biztonsági 
rendszerekhez, feltéve, hogy az önálló 
vállalkozókhoz megegyező módon fizetnek 
járulékokat ezeknek a rendszereknek, még 
ha lehetőséget is kapnak arra, hogy 
járulékaikat átalányalapon számítsák ki.
A segítő házastársak és a nem házas 
párok segítő tagja társadalombiztosítási 
járulékainak működési költségként az 
adóból levonhatóknak kellene lenniük, 
éppen úgy, mint a házastársnak és az 
élettársnak ténylegesen juttatott 
javadalmazásnak, azzal a kettős feltétellel, 
hogy a szolgáltatásokat megfelelően 
teljesítették, illetve hogy az ilyen 
szolgáltatások esetében szokásos 
javadalmazásról van szó.

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

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a segítő házastársak saját 
kérelmükre az önálló vállalkozóval 
legalább azonos szintű védelemben 
részesülhessenek, az önálló vállalkozókra 
vonatkozó feltételekkel azonos feltételek 
mellett.

A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a segítő házastársak és az 
élettársak kötelező 
társadalombiztosításban részesüljenek, 
amely alól saját kérelmükre önkéntesen 
kivételt kaphatnak, valamint az önálló 
vállalkozóval legalább azonos szintű 
védelemben részesülhessenek, az önálló 
vállalkozókra vonatkozó feltételekkel 
azonos feltételek mellett.

Or. en

Indokolás

A kötelező társadalombiztosítás alapvető fontosságú, önkéntes alapon történő 
választhatósággal. A kötelező társadalombiztosításra vonatkozó rendelkezés ugyanakkor 
mechanizmusként szolgál a segítő házastársak/élettársak regisztrációja terén, mivel a 
regisztráció hiánya megnehezíti a segítő kapacitásban résztvevő nők számának 
meghatározását. 

Módosítás 33
Lissy Gröner

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szülési szabadság Szülési és szülői szabadság

Or. de
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Módosítás 34
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
önálló vállalkozó nők és a segítő 
házastársak kérelmükre a 92/85/EGK 
irányelvben előírtakkal megegyező 
időtartamú szülési szabadságban 
részesüljenek.

1. A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
önálló vállalkozó nők és a segítő 
házastársak a 92/85/EGK irányelvben 
előírtakkal megegyező időtartamú szülési 
szabadságban részesüljenek.

Or. pt

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy valamennyi, gazdaságilag aktív európai nők számára ugyanazt a 
kötelező fizetett szülői szabadságot biztosítsák.  Ez a megközelítés alapvető fontosságú a nőket 
gyermekvállaláskor érő diszkrimináció elleni küzdelemben.  

Módosítás 35
Esther De Lange

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
önálló vállalkozó nők és a segítő 
házastársak kérelmükre a 92/85/EGK 
irányelvben előírtakkal megegyező 
időtartamú szülési szabadságban 
részesüljenek.

1. A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
önálló vállalkozó nők és a segítő 
házastársak egyéni szükségleteiknek 
megfelelő időtartamú szülési szabadságban 
részesüljenek. A szülési szabadság hossza 
a választásuktól függ, feltéve hogy a teljes 
időtartam nem haladja meg a 92/85/EGK 
irányelvben előírtakat.

Or. en
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Módosítás 36
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
önálló vállalkozó nők és a segítő 
házastársak kérelmükre a 92/85/EGK 
irányelvben előírtakkal megegyező 
időtartamú szülési szabadságban 
részesüljenek.

1. A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
önálló vállalkozó nők és a segítő 
házastársak szülési szabadságban 
részesüljenek, amely igazodik az önálló 
vállalkozó nők sajátosságaihoz és a segítő 
házastársak helyzetéhez. E szülési 
szabadság időtartama nem haladhatja 
meg a tizenhat hetet, amelyből nyolc hetet 
a szülés után kell igénybe venni.  A szülést 
követő kötelező szabadságot legfeljebb 12 
héttel lehet meghosszabbítani koraszülés, 
ikerszülés vagy szoptatás esetén.  

Or. fr

Módosítás 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
önálló vállalkozó nők és a segítő 
házastársak kérelmükre a 92/85/EGK 
irányelvben előírtakkal megegyező 
időtartamú szülési szabadságban 
részesüljenek.

1. A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
önálló vállalkozó nők és a segítő 
házastársak kérelmükre a 92/85/EGK 
irányelvben és az irányelvet módosító 
további jogszabályokban előírtakkal 
megegyező időtartamú szülési 
szabadságban részesüljenek. A
tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy 
az ezen jogszabályokban meghatározott 
szabadság kötelező időtartamát 
kérelmükre az önálló vállalkozók, segítő 
házastársak és élettársak rendelkezésre 
bocsátják.
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Or. en

Indokolás

A 92/85/EGK tanácsi irányelv kötelező érvényű rendelkezéseinek, továbbá a módosított 
irányelvnek hozzáférhetővé kell lennie valamennyi olyan nő számára, aki nemrég szült 
gyermeket vagy aki szoptat, függetlenül foglalkoztatási státuszától. Nem minden nő szül 
gyermeket, a terhesség, a szülés és a szoptatás azonban számos nő közös tapasztalatainak 
egyike. Ezért a védelemhez és a pihenési időhöz való jogot biztosítani kell e helyzetben lévő, 
valamennyi nő számára. A nők szakmai helyzete, amely jelenleg meghatározza a terhesség, a 
gyermekszülés és a szoptatás ideje alatt a védelemhez való jogukat – ez választásuk szerint 
magában foglal egy pihenésre szolgáló időtartamot – egyenlőtlenséget teremt a nők között.

Módosítás 38
Lissy Gröner

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
önálló vállalkozó nők és a segítő 
házastársak kérelmükre a 92/85/EGK 
irányelvben előírtakkal megegyező 
időtartamú szülési szabadságban 
részesüljenek.

1. A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
önálló vállalkozó nők és a segítő 
házastársak a 92/85/EGK és 96/34/EK 
irányelvekben előírtakkal megegyező 
időtartamú szülési és szülői szabadságban 
részesüljenek.

Or. de

Indokolás

A 92/85/EGK és 96/34/EK irányelvekben meghatározott intézkedéseknek és az irányelveket 
módosító meglevő és jövőbeni jogszabályoknak ki kell terjedniük valamennyi nő és férfi 
szülési vagy szülői szabadságára, függetlenül szakmai helyzetétől.  

Módosítás 39
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.  A tagállamok foganatosítják a 1.  A tagállamok foganatosítják a 
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szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy az önálló vállalkozó 
nők és a segítő házastársak kérelmükre a 
92/85/EGK irányelvben előírtakkal 
megegyező időtartamú szülési 
szabadságban részesüljenek.

szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy az önálló vállalkozó 
nők, a segítő házastársak és a nem házas 
párok segítő tagja a 92/85/EGK 
irányelvben előírtakkal megegyező 
időtartamú szülési szabadságban 
részesüljenek.

Or. es

Módosítás 40
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdésben meghatározott  
szülési szabadságnak a szülés után 
legalább 8 heti kötelező fizetett 
szabadságot kell magában foglalnia.  

Or. pt

Indokolás

A szülési szabadság szülés utáni kötelező időtartamának ki kell terjednie valamennyi dolgozó 
nőre, függetlenül attól, hogy foglalkoztatottak, önálló vállalkozók, segítő házastársak vagy 
munkanélküliek-e, valamint függetlenül a korábban ledolgozott munkanapok számától.   A 
legalább nyolc hetes időtartam alapvető fontosságú annak biztosításában, hogy a nők a szülés 
után megfelelően regenerálódjanak, valamint a szoptatás ösztönzésében és az anya és 
gyermeke között erős kapcsolat létesítésében.   

Módosítás 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdésben említett juttatás akkor 
tekinthető megfelelőnek, ha legalább azzal 
egyenértékű jövedelmet biztosít, amelyet 
az érintett munkavállaló tevékenységének 
egészségi okokból történő megszakítása 
esetén kapna, egyéb esetben pedig, ha 

3. A (2) bekezdésben említett juttatás akkor 
tekinthető megfelelőnek, ha legalább a 
legutóbbi bevallott keresettel egyenértékű 
jövedelmet biztosít, egyéb esetben pedig, 
ha megegyezik egy tetszőleges, nemzeti 
jogszabályok szerint meghatározott 
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megegyezik egy tetszőleges, nemzeti 
jogszabályok szerint meghatározott 
megfelelő juttatás szintjével, a nemzeti 
jogszabályokban esetlegesen 
meghatározott maximális összeghatárig.

megfelelő juttatás szintjével, a nemzeti 
jogszabályokban esetlegesen 
meghatározott maximális összeghatárig

Or. en

Indokolás

Idem as AM 37. 

Módosítás 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
nők esetében az önálló vállalkozók és a 
segítő házastársak a (2) bekezdésben 
említett juttatás alternatívájaként lehetőség 
szerint hozzáférjenek az ideiglenes 
helyettesítést biztosító vagy bármely 
meglévő nemzeti szociális 
szolgáltatásokhoz.

4. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
nők esetében az önálló vállalkozók és a 
segítő házastársak a (2) bekezdésben 
említett juttatáson kívül lehetőség szerint 
hozzáférjenek az ideiglenes helyettesítést 
biztosító vagy bármely meglévő nemzeti 
szociális szolgáltatásokhoz.

Or. en

Indokolás

Idem as AM 37.

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

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 

4. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
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nők esetében az önálló vállalkozók és a 
segítő házastársak a (2) bekezdésben 
említett juttatás alternatívájaként lehetőség 
szerint hozzáférjenek az ideiglenes 
helyettesítést biztosító vagy bármely 
meglévő nemzeti szociális 
szolgáltatásokhoz.

nők esetében az önálló vállalkozók, a 
segítő házastársak és a nem házas párok 
segítő tagja a (2) bekezdésben említett 
juttatás alternatívájaként lehetőség szerint 
hozzáférjenek az ideiglenes helyettesítést 
biztosító vagy bármely meglévő nemzeti 
szociális szolgáltatásokhoz.

Or. es

Módosítás 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok foganatosítják a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy az önálló vállalkozó 
nők, a segítő házastársak vagy élettársak 
egyedi szükségleteiknek megfelelő 
időtartamú szülői szabadságban – ideértve 
az apasági szabadságot – részesüljenek.

Or. en

Indokolás

Megegyezik a 37. sz. módosítással.

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

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A segítő házastársak és a nem házas 

párok segítő tagja munkájának elismerése
A tagállamok megvizsgálják, hogy milyen 
feltételek mellett lehet támogatni a segítő 
házastársak és a nem házas párok segítő 
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tagja által végzett munka elismerését, és e 
vizsgálat fényében megteszik az ilyen 
elismerés támogatására alkalmas 
intézkedéseket. 

Or. es


