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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Europees Parlement heeft de 
Commissie er bij voortduring toe 
opgeroepen Richtlijn 86/613/EEG te 
herzien, met name ter verbetering van de 
situatie van meewerkende echtgenoten in 
de landbouw.

(4) Het Europees Parlement heeft de
Commissie er bij voortduring toe 
opgeroepen Richtlijn 86/613/EEG te 
herzien, met name ter verbetering van de 
situatie van meewerkende echtgenoten en 
de meewerkende partner in ongehuwde 
relaties in de landbouw.

Or. es

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In zijn resolutie van 21 februari 
1997 over de situatie van medewerkende 
echtgenoten van zelfstandig werkenden, 
stelde het Europees Parlement de 
verplichte registratie voor van  
meewerkende echtgenoten en de 
meewerkende partner in ongehuwde 
relaties, zodat zij niet langer onzichtbare 
werknemers zijn, evenals de verplichting 
voor de lidstaten om meewerkende 
echtgenoten de mogelijkheid te bieden van 
aansluiting bij een ziektekosten-, 
invaliditeits- en pensioensverzekering 
voor zelfstandigen;

Or. es
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Amendement 23
Lissy Gröner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De richtlijn moet van toepassing zijn op 
zelfstandigen en meewerkende 
echtgenoten, aangezien beide aan de 
bedrijfsactiviteiten deelnemen.

(7) De richtlijn moet van toepassing zijn op 
zelfstandigen alsmede op meewerkende 
echtgenoten of levenspartners die aan de 
bedrijfsactiviteiten deelnemen.

Or. de

Motivering

De levenspartner moet dezelfde rechten genieten als de echtgenoot om onwettige discriminatie 
binnen de Europese Unie te vermijden. 

Amendement 24
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Gewaarborgd moet worden dat de 
voorwaarden voor de oprichting van een 
bedrijf door echtgenoten, respectievelijk 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
erkende levenspartners, geen 
discriminatie op grond van echtelijke staat 
of gezinssituatie mogelijk maken.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Een dergelijke discriminatiegrond is niet terug te vinden in het Handvest van de grondrechten 
(Artikel 21): aangelegenheden rond de echtelijke staat of gezinssituatie blijven tot de exclusieve 
bevoegdheid behoren van de EU-lidstaten.
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Amendement 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Gezien de bijdrage van meewerkende 
echtgenoten aan het gezinsbedrijf, moeten 
zij op eigen verzoek over ten minste 
hetzelfde niveau van bescherming als de 
zelfstandige kunnen beschikken, waarbij 
voor hen – in het bijzonder wat betreft 
premies – dezelfde voorwaarden dienen te 
gelden als voor de zelfstandige. De 
lidstaten moeten de nodige maatregelen 
nemen om die keuze mogelijk te maken. In 
elk geval kan het beschermingsniveau van 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
evenredig zijn aan de mate van deelname 
aan de werkzaamheden van het 
gezinsbedrijf.

(13) Gezien de bijdrage van meewerkende 
echtgenoten en de meewerkende partner 
in ongehuwde relaties aan het 
gezinsbedrijf, moeten zij op eigen verzoek 
over ten minste hetzelfde niveau van 
bescherming als de zelfstandige kunnen 
beschikken, waarbij voor hen – in het 
bijzonder wat betreft premies – dezelfde 
voorwaarden dienen te gelden als voor de 
zelfstandige. De lidstaten moeten de 
nodige maatregelen nemen om die keuze 
mogelijk te maken of om meewerkende 
echtgenoten en de meewerkende partner 
in ongehuwde relaties op te nemen in hun 
verplichte socialezekerheidsstelsel onder 
dezelfde voorwaarden als die welke van 
toepassing zijn op zelfstandigen. In elk 
geval kan het beschermingsniveau van 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
en de meewerkende partner in ongehuwde 
relaties evenredig zijn aan de mate van 
deelname aan de werkzaamheden van het 
gezinsbedrijf.

Or. es

Amendement 26
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De belangrijkste maatregel ter 
bevordering van de combinatie van gezin 
en beroepsleven voor zelfstandigen en 
meewerkende echtgenoten, is de invoering 
van het recht op zwangerschapsverlof. De 
lidstaten blijven bevoegd voor de 
vaststelling van de hoogte van de premies 
en voor alle regelingen betreffende 
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uitkeringen en betalingen, waarbij ermee 
rekening wordt gehouden dat vrouwelijke 
zelfstandigen en meewerkende 
echtgenoten in hun werkzame leven een 
grote mate van flexibiliteit behoeven.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De bescherming tegen discriminatie 
op grond van geslacht moet worden 
versterkt door de aanwezigheid in elke 
lidstaat van een orgaan of meer organen 
met de bevoegdheid om de betrokken 
problemen te onderzoeken, mogelijke 
oplossingen te zoeken en concrete bijstand 
aan de slachtoffers te verlenen. Deze 
organen mogen dezelfde zijn als de
organen die op nationaal niveau 
verantwoordelijk zijn voor de verdediging 
van de mensenrechten of de bescherming 
van de rechten van het individu, of die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van het beginsel van gelijke behandeling. 
Bij de uitoefening van hun bevoegdheden 
en het nakomen van hun 
verantwoordelijkheden overeenkomstig 
deze richtlijn, treden deze organen op in 
overeenstemming met de VN-beginselen 
van Parijs met betrekking tot de status en 
de werking van de nationale instellingen 
voor de bescherming en de bevordering 
van de mensenrechten.

(18) De bescherming van zelfstandigen, 
meewerkende echtgenoten en de 
meewerkende partner in ongehuwde 
relaties tegen discriminatie op grond van 
geslacht moet worden versterkt door de 
aanwezigheid in elke lidstaat van een 
orgaan met de bevoegdheid om de 
betrokken problemen te onderzoeken, 
mogelijke oplossingen te zoeken en 
concrete bijstand aan de slachtoffers te 
verlenen. Deze organen mogen dezelfde 
zijn als de organen die op nationaal niveau 
verantwoordelijk zijn voor de verdediging 
van de mensenrechten of de bescherming 
van de rechten van het individu, of die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van het beginsel van gelijke behandeling. 
Bij de uitoefening van hun bevoegdheden 
en het nakomen van hun 
verantwoordelijkheden overeenkomstig 
deze richtlijn, treden deze organen op in 
overeenstemming met de VN-beginselen 
van Parijs met betrekking tot de status en 
de werking van de nationale instellingen 
voor de bescherming en de bevordering 
van de mensenrechten.

Or. es
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Amendement 28
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2, lid 1, punt b)

Tekst van de Commissie Amendement

(b) In deze richtlijn wordt verstaan onder: 
'meewerkende echtgenoten': de 
echtgenoten, respectievelijk 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
erkende levenspartners, die, anders dan als 
loontrekkende of als vennoot, door 
verrichting van ofwel dezelfde, ofwel 
aanvullende werkzaamheden gewoonlijk 
en onder de in de nationale wetgeving 
bepaalde voorwaarden aan de uitoefening 
van de activiteit van de zelfstandige 
deelnemen;

(b) In deze richtlijn wordt verstaan onder: 
'meewerkende echtgenoten': de 
echtgenoten die, anders dan als
loontrekkende of als vennoot, door 
verrichting van ofwel dezelfde, ofwel 
aanvullende werkzaamheden gewoonlijk 
en onder de in de nationale wetgeving 
bepaalde voorwaarden aan de uitoefening 
van de activiteit van de zelfstandige 
deelnemen.

Or. en

Motivering

In de huidige formulering grijpt deze bepaling in in het nationale familierecht. De regeling van 
de familierechtelijke status blijft een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten. Wegens het 
subsidiariteitsbeginsel en de volle eerbiediging van de bevoegdheden van de lidstaten moet de 
beslissing om echtgenoten en levenspartners voor de door de richtlijn bestreken materie al dan 
niet gelijk te stellen, aan de lidstaten worden overgelaten.  

Amendement 29
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd bijzondere voorwaarden 
voor de toegang tot bepaalde 
werkzaamheden, die op mannen en 
vrouwen op gelijke wijze worden 
toegepast, nemen de lidstaten de nodige 
maatregelen om de voorwaarden voor 
oprichting van een vennootschap tussen 
echtgenoten, respectievelijk 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
erkende levenspartners, niet restrictiever 
te maken dan de voorwaarden voor 

Onverminderd bijzondere voorwaarden 
voor de toegang tot bepaalde 
werkzaamheden, welke op mannen en 
vrouwen op gelijke wijze worden 
toegepast, nemen de lidstaten de nodige 
maatregelen om de voorwaarden voor 
oprichting van een vennootschap tussen 
echtgenoten niet restrictiever te maken dan 
de voorwaarden voor oprichting van een 
vennootschap tussen anderen.
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oprichting van een vennootschap tussen 
anderen.

Or. en

Motivering

In de huidige formulering grijpt deze bepaling in in het nationale familierecht. De regeling van 
de familierechtelijke status blijft een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten. Wegens het 
subsidiariteitsbeginsel en de volle eerbiediging van de bevoegdheden van de lidstaten moet de 
beslissing om echtgenoten en levenspartners voor de door de richtlijn bestreken materie al dan 
niet gelijk te stellen, aan de lidstaten worden overgelaten.  

Amendement 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd bijzondere voorwaarden 
voor de toegang tot bepaalde 
werkzaamheden, die op mannen en 
vrouwen op gelijke wijze worden 
toegepast, nemen de lidstaten de nodige 
maatregelen om de voorwaarden voor 
oprichting van een vennootschap tussen 
echtgenoten, respectievelijk 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
erkende levenspartners, niet restrictiever te 
maken dan de voorwaarden voor oprichting 
van een vennootschap tussen anderen.

Onverminderd bijzondere voorwaarden 
voor de toegang tot bepaalde 
werkzaamheden, die op mannen en 
vrouwen op gelijke wijze worden 
toegepast, nemen de lidstaten maatregelen 
om echtgenoten/levenspartners een gelijke 
juridische status toe te kennen met 
erkenning van hun gezamenlijk 
eigendomsrecht, alsmede de nodige 
maatregelen om de voorwaarden voor 
oprichting van een vennootschap tussen 
echtgenoten, respectievelijk 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
erkende levenspartners, niet restrictiever te 
maken dan de voorwaarden voor oprichting 
van een vennootschap tussen anderen.

Or. en

Motivering

Het is essentieel dat de echtgenoot/levenspartner voor de wet wordt gelijkgesteld op het punt van 
eigendom en verantwoordelijkheden, waardoor wordt gewaarborgd dat beide partners een gelijk 
aandeelhebben in de baten van de onderneming, gelijke verantwoordelijkheid in de 
bedrijfsvoering, en gelijke toegang bij scheiding, echtscheiding en/of overlijden van een van de 
partners. Bij gebreke van een juridische status komen echtgenoten/levenspartners vaak in de 
situatie dat zij geen rechten kunnen doen gelden ebben op activa van de onderneming en in 
moeilijke tijden onbemiddeld achterblijven. Dat er bovendien geen verplichte sociale zekerheid 
is vereist, vergroot hun kwetsbaarheid nog meer. 
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Amendement 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
waardoor meewerkende echtgenoten op 
hun verzoek over ten minste hetzelfde 
niveau van bescherming kunnen 
beschikken als zelfstandigen onder 
dezelfde voorwaarden die voor 
zelfstandigen gelden.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
waardoor meewerkende echtgenoten en de 
meewerkende partner in ongehuwde 
relaties op hun verzoek over ten minste 
hetzelfde niveau van bescherming kunnen 
beschikken als zelfstandigen onder 
dezelfde voorwaarden die voor 
zelfstandigen gelden. Deze maatregelen 
waarborgen dat meewerkende 
echtgenoten en de meewerkende partner 
in ongehuwde relaties uit eigen hoofde 
zijn aangesloten bij bestaande 
socialezekerheidsregelingen voor 
zelfstandigen ter dekking van ziekte, 
invaliditeit en pensioen, mits zij op 
dezelfde voet aan deze regelingen 
bijdragen als zelfstandigen, ook als hun 
premies op forfaitaire grondslag moeten 
worden berekend.
De sociale bijdragen van meewerkende 
echtgenoten en de meewerkende partner 
in ongehuwde relaties moeten fiscaal 
aftrekbaar zijn als bedrijfskosten, evenals 
de reële bezoldiging die de echtgenoten 
ontvangen, voor zover de bewuste 
diensten daadwerkelijk zijn geleverd en de 
voor dergelijke diensten gebruikelijke 
bezoldiging is uitgekeerd.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
waardoor meewerkende echtgenoten op 
hun verzoek over ten minste hetzelfde 
niveau van bescherming kunnen
beschikken als zelfstandigen onder 
dezelfde voorwaarden die voor 
zelfstandigen gelden.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
waardoor meewerkende echtgenoten en 
levenspartners een verplichte aansluiting 
bij de sociale zekerheid krijgen, met een 
opt-out-mogelijkheid op vrijwillige basis, 
en over ten minste hetzelfde niveau van 
bescherming beschikken als zelfstandigen 
onder dezelfde voorwaarden die voor 
zelfstandigen gelden.

Or. en

Motivering

Verplichte aansluiting bij de sociale zekerheid met een opt-out-mogelijkheid op vrijwillige basis 
is van cruciaal belang. Verplichte aansluiting bij de sociale zekerheid zou ook kunnen fungeren 
als instrument voor de registratie van meewerkende echtgenoten/levenspartners omdat het 
aantal meewerkende vrouwen bij gebreke aan registratie moeilijk te schatten is. 

Amendement 33
Lissy Gröner

Voorstel voor een richtlijn
Article 7 — Title

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zwangerschapsverlof Zwangerschaps- en ouderschapsverlof

Or. de

Amendement 34
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
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zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
op hun verzoek in aanmerking kunnen 
komen voor een periode van 
zwangerschapsverlof overeenkomstig 
Richtlijn 92/85/EEG.

zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
in aanmerking kunnen komen voor een 
periode van zwangerschapsverlof 
overeenkomstig Richtlijn 92/85/EEG.

Or. pt

Motivering

Het is beslist zaak dat alle economisch actieve Europese vrouwen hetzelfde verplichte 
zwangerschapsverlof wordt toegestaan. Dat is van elementair belang om discriminatie tegen te 
gaan waaronder vrouwen te lijden hebben wanneer zij een kind hebben.  

Amendement 35
Esther De Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
op hun verzoek in aanmerking kunnen 
komen voor een periode van 
zwangerschapsverlof overeenkomstig 
Richtlijn 92/85/EEG.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
in aanmerking kunnen komen voor een 
periode van zwangerschapsverlof die op 
hun specifieke behoefte is afgestemd. De 
duur van het zwangerschapsverlof 
kunnen zij zelf bepalen zolang de totale 
duur de in Richtlijn 92/85/EEG 
gespecificeerde periode niet overschrijdt.

Or. en

Amendement 36
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
op hun verzoek in aanmerking kunnen 
komen voor een periode van 
zwangerschapsverlof overeenkomstig 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
in aanmerking kunnen komen voor een op 
de specifieke positie van vrouwelijke 
zelfstandigen respectievelijk meewerkende 
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Richtlijn 92/85/EEG. echtgenoten afgestemde periode van 
zwangerschapsverlof. De duur van dat 
zwangerschapsverlof bedraagt ten hoogste 
zestien weken, waarvan er acht na de 
bevalling moeten zijn gelegen. Het 
verplichte verlof na de bevalling kan 
worden verlengd tot twaalf weken in geval 
van vroegtijdige geboorte, 
meerlingengeboorte en van borstvoeding. 

Or. fr

Amendement 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
op hun verzoek in aanmerking kunnen 
komen voor een periode van 
zwangerschapsverlof overeenkomstig 
Richtlijn 92/85/EEG.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
op hun verzoek in aanmerking kunnen 
komen voor een periode van 
zwangerschapsverlof overeenkomstig 
Richtlijn 92/85/EEG en eventuele latere 
wetgeving tot wijziging van die richtlijn. 
De lidstaten zien erop toe dat de in die 
wetgeving vastgelegde verplichte 
verlofperiode op hun verzoek aan 
zelfstandigen en meewerkende 
echtgenoten of levenspartners wordt 
toegekend.

Or. en

Motivering

De verplichte voorzieningen van Richtlijn 92/85/EEG zoals nadien gewijzigd, moeten 
toegankelijk zijn voor alle vrouwen die onlangs bevallen zijn of die borstvoeding geven, 
ongeacht hun positie op de arbeidsmarkt. Ofschoon niet alle vrouwen kinderen krijgen, behoren 
zwangerschap, bevalling en borstvoeding tot de algemeen gemeenschappelijke ervaring van vele 
vrouwen. Daarom moeten aan alle vrouwen in deze situatie een recht op bescherming en een 
rustperiode worden geboden. Dat de beroepssituatie van vrouwen op dit moment bepalend is 
voor hun recht op bescherming gedurende de zwangerschap, bevalling en borstvoeding, inclusief 
een rustperiode na de bevalling en, zo zij dit wensen, gedurende de borstvoeding, brengt 
ongelijkheid tussen vrouwen. 
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Amendement 38
Lissy Gröner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
op hun verzoek in aanmerking kunnen 
komen voor een periode van 
zwangerschapsverlof overeenkomstig 
Richtlijn 92/85/EEG.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat zelfstandigen en 
meewerkende echtgenoten op hun verzoek 
in aanmerking kunnen komen voor een 
periode van zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof overeenkomstig de 
Richtlijnen 92/85/EEG en 96/34/EG.

Or. de

Motivering

De verplichte maatregelen zoals geregeld in de Richtlijnen 92/85/EEG en 96/34/EG, en in 
bestaande en toekomstige wijzigingswetgeving daarop, moeten gelden voor zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof voor alle vrouwen en mannen, ongeacht hun beroepssituatie.  

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
op hun verzoek in aanmerking kunnen 
komen voor een periode van
zwangerschapsverlof overeenkomstig 
Richtlijn 92/85/EEG.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen, meewerkende echtgenoten 
en de meewerkende partner in ongehuwde 
relaties in aanmerking komen voor
zwangerschapsverlof overeenkomstig 
Richtlijn 92/85/EEG.

Or. es
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Amendement 40
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof omvat een verplicht 
betaald verlof van ten minste acht weken 
na de bevalling.  

Or. pt

Motivering

Het verplichte zwangerschapsverlof na de bevalling dient te gelden voor alle vrouwen, ongeacht 
of zij in loondienst zijn, zelfstandige, meewerkende echtgenoten of werkloos, en ongeacht het 
aantal tevoren gewerkte dagen. De minimumperiode van acht weken is nodig zodat de vrouw na 
de bevalling behoorlijk te laten herstellen en borstvoeding aan te moedigen, hetgeen 
medebepalend is voor een sterke band tussen moeder en kind.  

Amendement 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde uitkering wordt als 
adequaat beschouwd, wanneer zij een 
inkomen waarborgt dat ten minste gelijk is 
aan het inkomen dat de betrokken 
werkneemster zou ontvangen in geval van 
een onderbreking van haar 
werkzaamheden om gezondheidsredenen
of, indien niet van toepassing, aan een 
andere op nationaal niveau vastgestelde 
gelijkwaardige uitkering, binnen de 
grenzen van een eventueel door de 
nationale wetten bepaald maximum.

3. De in lid 2 bedoelde uitkering wordt als 
adequaat beschouwd, wanneer zij een 
inkomen waarborgt dat ten minste gelijk is 
aan het laatste opgegeven inkomen of, 
indien niet van toepassing, aan een andere 
bij nationale wet vastgestelde 
gelijkwaardige uitkering, 

Or. en

Motivering

Idem als AM 37. 
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Amendement 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
aanspraak kunnen maken op 
vervangingsdiensten of bestaande sociale 
diensten als alternatief voor de in lid 2 
bedoelde uitkering.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
aanspraak kunnen maken op 
vervangingsdiensten of bestaande sociale 
diensten, naast de in lid 2 bedoelde 
uitkering.

Or. en

Motivering

Idem als AM 37.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
aanspraak kunnen maken op 
vervangingsdiensten of bestaande sociale 
diensten als alternatief voor de in lid 2 
bedoelde uitkering.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen, meewerkende echtgenoten 
en de meewerkende partner in ongehuwde 
relaties aanspraak kunnen maken op 
vervangingsdiensten of bestaande sociale 
diensten als alternatief voor de in lid 2 
bedoelde uitkering.

Or. es
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Amendement 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te zorgen dat 
zelfstandigen en meewerkende 
echtgenoten of levenspartners recht 
hebben op maatregelen als 
ouderschapsverlof, waaronder ook 
vaderschapsverlof.

Or. en

Motivering

Idem als AM 37.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Erkenning van het werk van 

meewerkende echtgenoten en de 
meewerkende partner in ongehuwde 

relaties
De lidstaten verbinden zich ertoe te 
onderzoeken op welke wijze de erkenning 
van het werk dat door meewerkende 
echtgenoten en de meewerkende partner 
in ongehuwde relaties wordt verricht, kan 
worden bevorderd, en, in het licht van dit 
onderzoek, alle nodige stappen te zullen 
onderzoeken om die erkenning te 
bevorderen. 

Or. es
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