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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Parlament Europejski wielokrotnie 
wnioskował, by Komisja dokonała 
przeglądu dyrektywy 86/613/EWG, w 
szczególności w celu poprawy sytuacji 
małżonków, którzy pomagają w 
gospodarstwach rolnych.

(4) Parlament Europejski wielokrotnie 
wnioskował, by Komisja dokonała 
przeglądu dyrektywy 86/613/EWG, w 
szczególności w celu poprawy sytuacji 
małżonków oraz partnerów żyjących w 
nieślubnych związkach, którzy pomagają 
w gospodarstwach rolnych.

Or. es

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Parlament Europejski zaproponował 
w rezolucji z dnia 21 lutego 1997 r. w 
sprawie sytuacji współpracujących 
małżonków i osób pracujących na własny 
rachunek obowiązkowe rejestrowanie 
współpracujących małżonków i 
współpracujących partnerów żyjących w 
nieślubnych związkach, tak aby przestali 
być niewidocznymi pracownikami, a także 
nałożenie na państwa członkowskie 
obowiązku umożliwienia objęcia 
współpracujących małżonków systemem 
ubezpieczeń osób pracujących na własny 
rachunek na wypadek choroby, 
inwalidztwa i ubezpieczeniem 
emerytalnym.

Or. es
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Poprawka 23
Lissy Gröner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wymieniona dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do osób prowadzących 
działalność na własny rachunek i 
małżonków współpracujących, ponieważ 
obie grupy uczestniczą w prowadzeniu 
działalności gospodarczej.

(7) Wymieniona dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do osób prowadzących 
działalność na własny rachunek i 
małżonków współpracujących lub
partnerów życiowych, którzy uczestniczą w 
prowadzeniu działalności gospodarczej.

Or. de

Uzasadnienie

Partnerzy życiowi muszą korzystać z tych samych praw, co małżonkowie, aby uniknąć 
bezprawnej dyskryminacji w obrębie Unii Europejskiej.

Poprawka 24
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konieczne jest zapewnienie braku 
dyskryminacji ze względu na stan cywilny 
i rodzinny w zakresie warunków 
zakładania przedsiębiorstwa w 
odniesieniu do małżonków lub partnerów 
uznanych przez prawo krajowe.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ta podstawa do dyskryminacji nie figuruje w odnośnych przepisach Karty praw 
podstawowych (art. 21); kwestia stanu cywilnego lub rodzinnego pozostaje wyłączną domeną 
państw członkowskich UE.
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Poprawka 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Mając na uwadze wkład małżonków
współpracujących w przedsiębiorstwo 
rodzinne, powinni oni mieć prawo, o ile 
wyrażą taką wolę, do korzystania z 
przynajmniej takiego samego poziomu 
ochrony jak osoby prowadzące działalność 
na własny rachunek oraz zgodnie z tymi 
samymi warunkami mającymi 
zastosowanie do osób prowadzących 
działalność na własny rachunek, zwłaszcza 
w odniesieniu do składek. Państwa 
członkowskie są zobowiązane do podjęcia 
środków niezbędnych dla umożliwienie
dokonania takiego wyboru. Poziom 
ochrony osób prowadzących działalność na 
własny rachunek i małżonków
współpracujących może być 
proporcjonalny do poziomu uczestnictwa 
w działalności przedsiębiorstwa 
rodzinnego.

(13) Mając na uwadze wkład 
współpracujących małżonków i 
współpracujących partnerów żyjących w 
nieślubnych związkach w przedsiębiorstwo 
rodzinne, powinni oni mieć prawo, o ile 
wyrażą taką wolę, do korzystania z 
przynajmniej takiego samego poziomu 
ochrony jak osoby prowadzące działalność 
na własny rachunek oraz zgodnie z tymi 
samymi warunkami mającymi 
zastosowanie do osób prowadzących 
działalność na własny rachunek, zwłaszcza 
w odniesieniu do składek. Państwa 
członkowskie są zobowiązane do podjęcia 
środków niezbędnych dla umożliwienia
dokonania takiego wyboru lub do 
włączenia współpracujących małżonków i 
współpracujących partnerów żyjących w 
nieślubnych związkach do obowiązkowego 
systemu zabezpieczenia społecznego na 
tych samych warunkach, które mają 
zastosowanie do osób prowadzących 
działalność na własny rachunek. Poziom 
ochrony osób prowadzących działalność na 
własny rachunek, współpracujących
małżonków i współpracujących partnerów 
żyjących w nieślubnych związkach może 
być proporcjonalny do poziomu 
uczestnictwa w działalności 
przedsiębiorstwa rodzinnego.

Or. es
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Poprawka 26
Esther De Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Podstawowym środkiem 
wspierającym godzenie życia rodzinnego i 
zawodowego w przypadku osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek i małżonków współpracujących 
jest przepis o prawie do urlopu 
macierzyńskiego. Państwa członkowskie 
zachowują kompetencje w dziedzinie 
ustanawiania wysokości składek i 
wszelkich uzgodnień dotyczących zasiłków 
i wypłat, biorąc pod uwagę fakt, że kobiety 
prowadzące działalność na własny 
rachunek i współpracujące małżonki 
potrzebują znacznej elastyczności w życiu 
zawodowym.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ochrona przed dyskryminacją ze 
względu na płeć powinna być wzmocniona 
poprzez istnienie w każdym państwie 
członkowskim przynajmniej jednego 
organu właściwego w zakresie 
analizowania tych problemów, badania 
możliwych rozwiązań i świadczenia 
praktycznej pomocy ofiarom. Mogą być to 
te same organy, które są odpowiedzialne na 
poziomie krajowym za obronę praw 
człowieka, ochronę praw jednostki lub 
wdrażanie zasady równego traktowania. 
Przy wykonywaniu swoich uprawnień i 

(18) Ochrona osób prowadzących 
działalność na własny rachunek, 
współpracujących małżonków i 
współpracujących partnerów żyjących w 
nieślubnych związkach przed 
dyskryminacją ze względu na płeć powinna 
być wzmocniona poprzez istnienie w 
każdym państwie członkowskim 
przynajmniej jednego organu właściwego 
w zakresie analizowania tych problemów, 
badania możliwych rozwiązań i 
świadczenia praktycznej pomocy ofiarom. 
Mogą być to te same organy, które są 



AM\774842PL.doc 7/18 PE421.387v01-00

PL

obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy organy te powinny działać w 
sposób zgodny z zasadami paryskimi 
Narodów Zjednoczonych dotyczącymi 
statusu i funkcjonowania instytucji 
krajowych w zakresie ochrony i 
promowania praw człowieka.

odpowiedzialne na poziomie krajowym za 
obronę praw człowieka, ochronę praw 
jednostki lub wdrażanie zasady równego 
traktowania. Przy wykonywaniu swoich 
uprawnień i obowiązków wynikających z 
niniejszej dyrektywy organy te powinny 
działać w sposób zgodny z zasadami 
paryskimi Narodów Zjednoczonych 
dotyczącymi statusu i funkcjonowania 
instytucji krajowych w zakresie ochrony i 
promowania praw człowieka.

Or. es

Poprawka 28
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2—ustęp 1—litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Do celów niniejszej dyrektywy stosuje 
się następujące definicje: (b)„małżonkowie 
współpracujący”: małżonkowie lub uznani 
przez prawo krajowe partnerzy osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek niebędący pracownikami ani 
wspólnikami, którzy w trwały sposób 
uczestniczą, na warunkach określonych 
przez prawo krajowe, w działaniach osoby 
prowadzącej działalność na własny 
rachunek i wykonują takie same zadania 
lub zadania o charakterze wspomagającym.

(b) Do celów niniejszej dyrektywy stosuje 
się następujące definicje: (b)„małżonkowie 
współpracujący”: małżonkowie niebędący 
pracownikami ani wspólnikami, którzy w 
trwały sposób uczestniczą, na warunkach 
określonych przez prawo krajowe, w 
działaniach osoby prowadzącej działalność 
na własny rachunek i wykonują takie same 
zadania lub zadania o charakterze 
wspomagającym.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis w obecnej postaci powoduje skutki w dziedzinie krajowego prawa rodzinnego. 
Określenie statusu cywilnego pozostaje w wyłącznej gestii państw członkowskich. Zgodnie z 
zasadą pomocniczości i przy pełnym poszanowaniu kompetencji państw członkowskich 
konieczne jest pozostawienie tym ostatnim decyzji o ustanowieniu bądź nie równości 
współmałżonków i partnerów życiowych w ramach objętych przedmiotową dyrektywą. 
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Poprawka 29
Anna Záborská

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla szczególnych 
warunków dostępu do niektórych rodzajów 
działalności, które są jednolicie stosowane 
do obu płci, państwa członkowskie 
podejmują konieczne środki, aby 
zagwarantować, że warunki zakładania 
przedsiębiorstwa między małżonkami lub 
uznanymi przez prawo krajowe 
partnerami nie były bardziej restrykcyjne 
niż warunki zakładania przedsiębiorstwa 
między innymi osobami.

Bez uszczerbku dla szczególnych 
warunków dostępu do niektórych rodzajów 
działalności, które są jednolicie stosowane 
do obu płci, państwa członkowskie 
podejmują konieczne środki, aby 
zagwarantować, że warunki zakładania 
przedsiębiorstwa między małżonkami nie 
były bardziej restrykcyjne niż warunki 
zakładania przedsiębiorstwa między 
innymi osobami.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis w obecnej postaci powoduje skutki w dziedzinie krajowego prawa rodzinnego. 
Określenie statusu cywilnego pozostaje w wyłącznej gestii państw członkowskich. Zgodnie z 
zasadą pomocniczości i przy pełnym poszanowaniu kompetencji państw członkowskich 
konieczne jest pozostawienie tym ostatnim decyzji o ustanowieniu bądź nie równości 
współmałżonków i partnerów życiowych w ramach objętych przedmiotową dyrektywą. 

Poprawka 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla szczególnych 
warunków dostępu do niektórych rodzajów 
działalności, które są jednolicie stosowane 
do obu płci, państwa członkowskie 
podejmują konieczne środki, aby 
zagwarantować, że warunki zakładania 
przedsiębiorstwa między małżonkami lub 
uznanymi przez prawo krajowe partnerami 
nie były bardziej restrykcyjne niż warunki 
zakładania przedsiębiorstwa między 

Bez uszczerbku dla szczególnych 
warunków dostępu do niektórych rodzajów 
działalności, które są jednolicie stosowane 
do obu płci, państwa członkowskie 
podejmują środki gwarantujące zarówno 
współmałżonkom, jak i partnerom 
życiowym równy status prawny uznający 
współwłasność oraz podejmują konieczne 
środki, aby zagwarantować, że warunki 
zakładania przedsiębiorstwa między 
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innymi osobami. małżonkami lub uznanymi przez prawo 
krajowe partnerami nie były bardziej 
restrykcyjne niż warunki zakładania 
przedsiębiorstwa między innymi osobami.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby współpracujący małżonkowie/partnerzy życiowi mieli równy status wobec 
prawa w kategoriach własności i obowiązków, co gwarantowałoby, że obaj partnerzy mają 
równe prawa do udziału w zyskach przedsiębiorstwa, takie same obowiązki w utrzymywaniu 
go oraz równy dostęp w przypadku separacji, rozwodu lub śmierci jednego z partnerów. Z 
powodu braku statusu prawnego współpracujący małżonkowie/partnerzy życiowi mogą 
znaleźć się (i często znajdują się) w sytuacji, w której nie mają legalnych praw do majątku 
przedsiębiorstwa i są pozostawiani bez jakichkolwiek środków w trudnych okolicznościach. 
Ponadto ponieważ obowiązkowe zabezpieczenie społeczne nie jest wymagane, zwiększa to ich 
niepewną sytuację.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
konieczne środki, aby zapewnić, że
małżonkowie współpracujący mogą, o ile 
wyrażą taką wolę, korzystać z 
przynajmniej takiego samego poziomu 
ochrony jak osoby prowadzące działalność 
na własny rachunek oraz zgodnie z 
warunkami mającymi zastosowanie do 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek.

Państwa członkowskie wprowadzają 
konieczne środki, aby zagwarantować, że 
współpracujący małżonkowie i 
współpracujący partnerzy żyjący w 
nieślubnych związkach mogą korzystać z 
przynajmniej takiego samego poziomu 
ochrony jak osoby prowadzące działalność 
na własny rachunek oraz zgodnie z 
warunkami mającymi zastosowanie do 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek. Środki te gwarantują niezależne 
objęcie współpracujących małżonków i 
współpracujących partnerów żyjących w 
nieślubnych związkach systemami 
zabezpieczeń społecznych istniejącymi dla 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek i obejmującymi chorobę, 
inwalidztwo i ubezpieczenie emerytalne, 
pod warunkiem że uiszczają składki w 
tych systemach z tego samego tytułu co 
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osoby prowadzące działalność na własny 
rachunek, nawet jeżeli trzeba będzie 
przewidzieć możliwość obliczania 
wysokości ich składek na zasadzie 
ryczałtu.
Składki na ubezpieczenie społeczne 
współpracujących małżonków i 
współpracujących partnerów żyjących w 
nieślubnych związkach powinny być 
odliczane od podatków jako koszty 
operacyjne, tak samo jak wynagrodzenie 
rzeczywiście przyznawane małżonkowi i 
partnerowi, po spełnieniu dwóch 
warunków: usługi zostały należycie 
wyświadczone i chodzi o normalne 
wynagrodzenie za takie usługi.

Or. es

Poprawka 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
konieczne środki, aby zapewnić, że 
małżonkowie współpracujący mogą, o ile 
wyrażą taką wolę, korzystać z
przynajmniej takiego samego poziomu 
ochrony jak osoby prowadzące działalność 
na własny rachunek oraz zgodnie z 
warunkami mającymi zastosowanie do 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek.

Państwa członkowskie wprowadzają 
konieczne środki, aby zagwarantować, że 
małżonkowie współpracujący i partnerzy 
życiowi mają obowiązkowe zabezpieczenie 
społeczne z możliwością dobrowolnego 
zrezygnowania z niego na żądanie oraz 
korzystają z przynajmniej takiego samego 
poziomu ochrony jak osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek oraz 
zgodnie z warunkami mającymi 
zastosowanie do osób prowadzących 
działalność na własny rachunek.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe zabezpieczenie społeczne z możliwością dobrowolnego zrezygnowania z niego 
na żądanie ma zasadnicze znaczenie. Przepis dotyczący obowiązkowego zabezpieczenia 
społecznego powinien również zawierać mechanizm rejestracji małżonków 
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współpracujących/partnerów życiowych, gdyż jego brak czyni trudnym ustalenie liczby kobiet 
pełniących rolę współpracowników. 

Poprawka 33
Lissy Gröner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 — Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urlop macierzyński Urlop macierzyński i rodzicielski

Or. de

Poprawka 34
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek i małżonki współpracujące mogą, 
o ile wyrażą taką wolę, być uprawnione do 
takiego samego okresu urlopu 
macierzyńskiego, jak przewidziano w 
dyrektywie 92/85/EWG.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek i małżonki współpracujące mogą 
być uprawnione do takiego samego okresu 
urlopu macierzyńskiego, jak przewidziano 
w dyrektywie 92/85/EWG.

Or. pt

Uzasadnienie

Ważne jest, żeby wszystkie czynne zawodowo kobiety europejskie były uprawnione do tego 
samego obowiązkowego płatnego urlopu macierzyńskiego. Takie podejście ma zasadnicze 
znaczenie w zwalczaniu dyskryminacji dotykającej kobiety w momencie urodzenia dziecka.
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Poprawka 35
Esther De Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek i małżonki współpracujące mogą, 
o ile wyrażą taką wolę, być uprawnione do 
takiego samego okresu urlopu 
macierzyńskiego, jak przewidziano w 
dyrektywie 92/85/EWG.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek i małżonki współpracujące mogą 
być uprawnione do okresu urlopu 
macierzyńskiego przystosowanego do ich 
konkretnych potrzeb. Urlop macierzyński 
powinien mieć wybraną przez nie długość, 
pod warunkiem że całkowita długość nie 
przekracza czasu przewidzianego w 
dyrektywie 92/85/EWG.

Or. en

Poprawka 36
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek i małżonki współpracujące mogą, 
o ile wyrażą taką wolę, być uprawnione do 
takiego samego okresu urlopu 
macierzyńskiego, jak przewidziano w 
dyrektywie 92/85/EWG.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek i małżonki współpracujące mogą 
być uprawnione do urlopu 
macierzyńskiego dostosowanego do 
specyficznej sytuacji kobiet prowadzących 
działalność na własny rachunek i 
małżonek współpracujących. Długość 
takiego urlopu macierzyńskiego nie może 
przekraczać szesnastu tygodni, z czego 
osiem musi mieć miejsce po rozwiązaniu.  
Obowiązkowy urlop po rozwiązaniu może 
zostać przedłużony do dwunastu tygodni w 
przypadku przedwczesnego porodu, ciąży 
mnogiej i karmienia piersią.
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Poprawka 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek i małżonki współpracujące mogą, 
o ile wyrażą taką wolę, być uprawnione do 
takiego samego okresu urlopu 
macierzyńskiego, jak przewidziano w 
dyrektywie 92/85/EWG.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek i małżonki współpracujące mogą, 
o ile wyrażą taką wolę, być uprawnione do 
takiego samego okresu urlopu 
macierzyńskiego, jak przewidziano w 
dyrektywie 92/85/EWG i wszelkich 
późniejszych przepisach zmieniających tę 
dyrektywę. Państwa członkowskie 
gwarantują, że obowiązkowy okres urlopu 
przewidziany w tych przepisach jest 
przyznawany osobom prowadzącym 
działalność na własny rachunek i 
współpracującym małżonkom lub 
partnerom życiowym.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe przepisy dyrektywy Rady 92/85/EWG i kolejnej zmienionej dyrektywy powinny 
być dostępne wszystkim kobietom, które właśnie urodziły lub które karmią piersią, niezależnie 
od ich statusu zatrudnienia. O ile nie wszystkie kobiety rodzą, o tyle ciąża, poród i karmienie 
piersią są doświadczeniami wspólnymi dla wielu kobiet. W związku z tym prawo do ochrony i 
do okresu odpoczynku powinno być przewidziane dla wszystkich kobiet w takiej sytuacji. 
Status zawodowy kobiet, określający obecnie ich prawo do ochrony w czasie ciąży, narodzin 
dziecka i karmienia piersią i obejmujący urlop następujący po porodzie i w trakcie karmienia 
piersią stwarza nierówności wśród kobiet.
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Poprawka 38
Lissy Gröner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek i małżonki współpracujące
mogą, o ile wyrażą taką wolę, być 
uprawnione do takiego samego okresu 
urlopu macierzyńskiego, jak przewidziano 
w dyrektywie 92/85/EWG.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki, aby zagwarantować, że 
osoby prowadzące działalność na własny 
rachunek i małżonkowie współpracujący
mogą być uprawnieni do takiego samego 
okresu urlopu macierzyńskiego i 
rodzicielskiego, jak przewidziano w 
dyrektywach 92/85/EWG oraz 96/34/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązkowe środki przewidziane w dyrektywach 92/85/EWG oraz 96/34/WE, a także w 
obecnym i przyszłym prawodawstwie zmieniającym te dyrektywy, powinny mieć zastosowanie 
do wszystkich kobiet i mężczyzn niezależnie od ich statusu zawodowego.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek i małżonki współpracujące mogą, 
o ile wyrażą taką wolę, być uprawnione do 
takiego samego okresu urlopu 
macierzyńskiego, jak przewidziano w 
dyrektywie 92/85/EWG.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek, małżonki współpracujące i 
współpracujące partnerki żyjące w 
nieślubnych związkach są uprawnione do 
takiego samego urlopu macierzyńskiego, 
jak przewidziano w dyrektywie 
92/85/EWG.

Or. es
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Poprawka 40
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Urlop macierzyński, o którym mowa w 
ust. 1, obejmuje obowiązkowy urlop płatny 
wynoszący przynajmniej osiem tygodni po 
rozwiązaniu.

Or. pt

Uzasadnienie

Obowiązkowy okres urlopu macierzyńskiego po rozwiązaniu powinien dotyczyć wszystkich 
kobiet pracujących, zatrudnionych, prowadzących działalność na własny rachunek, 
współpracujących małżonek lub bezrobotnych, niezależnie od liczby przepracowanych 
wcześniej dni. Minimalny okres ośmiu tygodni jest niezbędny w celu umożliwienia kobietom 
właściwego odzyskania sił po rozwiązaniu, zachęcenia do karmienia piersią i wspomożenia 
powstania silnej więzi między matką i dzieckiem.

Poprawka 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zasiłek, o którym mowa w ust. 2, uważa 
się za odpowiedni, jeśli gwarantuje on 
przynajmniej dochody, które dana osoba 
otrzymywałaby w przypadku przerwy w 
pracy spowodowanej stanem zdrowia lub, 
jeżeli nie ma to zastosowania, jest on 
równoważny jakiemukolwiek 
odpowiedniemu zasiłkowi ustalonemu w 
prawie krajowym, przy czym jego górną 
granicę ustala ustawodawca krajowy.

3. Zasiłek, o którym mowa w ust. 2, uważa 
się za odpowiedni, jeśli gwarantuje on 
przynajmniej dochody równe ostatnio 
zadeklarowanym lub, jeżeli nie ma to 
zastosowania, jest on równoważny 
jakiemukolwiek odpowiedniemu zasiłkowi 
ustalonemu w prawie krajowym,

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak do poprawki 37. 
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Poprawka 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek i małżonki współpracujące mają 
dostęp, w jak najszerszym zakresie, do 
usług zapewniających czasowe zastępstwo 
lub do innych krajowych usług socjalnych, 
będących alternatywą dla zasiłku, o 
którym mowa w ust. 2.

4. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek i małżonki współpracujące mają 
dostęp do usług zapewniających czasowe 
zastępstwo lub do innych krajowych usług 
socjalnych, oprócz zasiłku, o którym mowa 
w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak do poprawki 37.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek i małżonki współpracujące mają 
dostęp, w jak najszerszym zakresie, do 
usług zapewniających czasowe zastępstwo 
lub do innych krajowych usług socjalnych, 
będących alternatywą dla zasiłku, o którym 
mowa w ust. 2.

4. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne kroki, aby zagwarantować, że 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek i małżonki współpracujące i 
współpracujące partnerki żyjące w 
nieślubnych związkach mają dostęp, w jak 
najszerszym zakresie, do usług 
zapewniających czasowe zastępstwo lub do 
innych krajowych usług socjalnych, 
będących alternatywą dla zasiłku, o którym 
mowa w ust. 2.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Państwa członkowskie podejmują 
konieczne kroki, aby zagwarantować, że 
osoby prowadzące działalność na własny 
rachunek i współpracujący małżonkowie 
lub partnerzy życiowi mają prawo do 
urlopów rodzicielskich, w tym ojcowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak do poprawki 37.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a

Uznanie pracy współpracujących 
małżonków i współpracujących partnerów 

żyjących w nieślubnych związkach

Państwa członkowskie zobowiązują się do 
ustalenia, na jakich warunkach możliwe 
jest uznawanie pracy wykonywanej przez 
współpracujących małżonków i 
współpracujących partnerów żyjących w 
nieślubnych związkach, i w świetle tych 
ustaleń rozważą podjęcie wszelkich 
odpowiednich działań w celu sprzyjania 
takiemu uznawaniu.

Or. es
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