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Predlog spremembe 21
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Evropski parlament je Komisijo 
dosledno pozival, naj pregleda Direktivo 
86/613/EGS, zlasti zaradi izboljšanja 
položaja zakoncev, ki samozaposlenim 
osebam pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti, v kmetijstvu.

(4) Evropski parlament je Komisijo 
dosledno pozival, naj pregleda Direktivo 
86/613/EGS, zlasti zaradi izboljšanja 
položaja zakonskih ali življenjskih 
partnerjev, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
v kmetijstvu.

Or. es

Predlog spremembe 22
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 21. februarja 1997 o 
položaju zakoncev, ki samozaposlenim 
osebam pomagajo pri opravljanju 
dejavnosti, predlagal obvezno registracijo 
teh zakonskih in življenjskih partnerjev, 
tako da ne bi bili več "nevidni delavci", 
pa tudi obveznost, da bi države članice 
omogočile vključitev v sistem 
zdravstvenega in invalidskega ter 
pokojninskega zavarovanja za 
samozaposlene delavce.

Or. es
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Predlog spremembe 23
Lissy Gröner

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Direktivo je treba uporabljati za 
samozaposlene delavce in zakonce, ki jim 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
saj oboji sodelujejo v dejavnostih podjetja.

(7) Direktivo je treba uporabljati za 
samozaposlene delavce ter zakonske in
življenjske partnerje, ki jim pomagajo pri 
izvajanju njihove dejavnosti, saj oboji 
sodelujejo v dejavnostih podjetja.

Or. de

Obrazložitev

Življenjski partnerji morajo imeti enake pravice kot zakonci, da bi preprečili nezakonito 
diskriminacijo v Evropski uniji. 

Predlog spremembe 24
Anna Záborská

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zagotoviti je treba, da ni 
diskriminacije na podlagi zakonskega 
stanu ali družinskega statusa v zvezi s 
pogoji za ustanovitev družbe med 
zakoncema ali življenjskima partnerjema, 
če nacionalna zakonodaja priznava tako 
partnerstvo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Tega razloga za diskriminacijo v ustrezni določbi Listine o temeljnih pravicah (člen 21) ni, 
saj je vprašanje zakonskega ali družinskega statusa v izključni pristojnosti držav članic.
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Predlog spremembe 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zaradi svojega prispevka k 
družinskemu podjetju morajo biti zakonci, 
ki samozaposlenim osebam pomagajo pri 
izvajanju njihove dejavnosti, na lastno 
zahtevo upravičeni do vsaj enake ravni 
zaščite pod enakimi pogoji kot 
samozaposleni delavci, zlasti glede 
prispevkov. Od držav članic je treba 
zahtevati, da sprejmejo potrebne ukrepe, ki 
omogočajo to možnost. Vsekakor je raven 
zaščite samozaposlenih delavcev in
zakoncev, ki jim pomagajo pri izvajanju 
njihove dejavnosti, lahko sorazmerna s 
stopnjo udeležbe v dejavnostih družinskega 
podjetja.

(13) Zaradi svojega prispevka k 
družinskemu podjetju morajo biti zakonski
in življenjski partnerji, ki samozaposlenim 
osebam pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti, na lastno zahtevo upravičeni do 
vsaj enake ravni zaščite pod enakimi 
pogoji kot samozaposleni delavci, zlasti 
glede prispevkov. Od držav članic je treba 
zahtevati, da sprejmejo potrebne ukrepe, ki 
omogočajo to možnost, ali da zakonske in 
življenjske partnerje, ki samozaposlenim 
osebam pomagajo pri opravljanju 
njihovih dejavnosti, vključijo v svoje 
sisteme obveznega socialnega varstva pod 
enakimi pogoji, ki se uporabljajo za 
samozaposlene osebe. Vsekakor je raven 
zaščite samozaposlenih delavcev ter 
zakonskih in življenjskih partnerjev, ki 
jim pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti, lahko sorazmerna s stopnjo 
udeležbe v dejavnostih družinskega 
podjetja.

Or. es

Predlog spremembe 26
Esther De Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Poglavitni ukrep za podporo 
usklajevanju družinskega in poklicnega 
življenja za samozaposlene osebe in 
zakonce, ki jim pomagajo pri opravljanju 
dejavnosti, je zagotovitev pravice do 
porodniškega dopusta. Države članice 
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morajo ostati pristojne za določitev 
stopnje prispevkov in za vse urejanje glede 
prispevkov in plačil, pri čemer morajo 
upoštevati, da samozaposlene ženske 
oziroma zakonske partnerke, ki pomagajo 
pri opravljanju dejavnosti, v poklicnem 
življenju potrebujejo veliko prožnosti.

Or. en

Predlog spremembe 27
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zaščito pred diskriminacijo na podlagi 
spola je treba okrepiti tako, da bi bili v 
vsaki državi članici organi, pristojni za 
analizo s tem povezanih težav, za preučitev 
mogočih rešitev in zagotovitev dejanske 
pomoči žrtvam. Organ ali organi so lahko 
isti kot organi, ki so na nacionalni ravni 
pristojni za varovanje človekovih pravic ali 
zaščito pravic posameznikov ali izvajanje 
načela enakega obravnavanja. Pri 
izvrševanju svojih pooblastil in 
izpolnjevanju odgovornosti po tej direktivi 
morajo ti organi delovati na način, ki je 
skladen s pariškimi načeli Združenih 
narodov v zvezi s statusom in delovanjem 
nacionalnih ustanov za varstvo in 
spodbujanje človekovih pravic.

(18) Zaščito samozaposlenih delavcev ter 
zakonskih in življenjskih partnerjev, ki 
jim pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti, pred diskriminacijo na podlagi 
spola je treba okrepiti tako, da bi bil v 
vsaki državi članici organ, pristojen za 
analizo s tem povezanih težav, za preučitev 
mogočih rešitev in zagotovitev dejanske 
pomoči žrtvam. Organ ali organi so lahko 
isti kot organi, ki so na nacionalni ravni 
pristojni za varovanje človekovih pravic ali 
zaščito pravic posameznikov ali izvajanje 
načela enakega obravnavanja. Pri 
izvrševanju svojih pooblastil in 
izpolnjevanju odgovornosti po tej direktivi 
morajo ti organi delovati na način, ki je 
skladen s pariškimi načeli Združenih 
narodov v zvezi s statusom in delovanjem
nacionalnih ustanov za varstvo in 
spodbujanje človekovih pravic.

Or. es
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Predlog spremembe 28
Anna Záborská

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) V tej direktivi se uporabljajo naslednje 
opredelitve pojmov: „zakonci, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri 
izvajanju njihove dejavnosti“: zakonci ali 
življenjski partnerji samozaposlenih 
delavcev, če jih priznava nacionalna 
zakonodaja, ki niso zaposleni delavci ali 
poslovni partnerji, kadar v skladu s pogoji, 
ki jih določa nacionalna zakonodaja, 
običajno sodelujejo v dejavnostih 
samozaposlenega delavca in opravljajo 
enake ali pomožne naloge;

(b) V tej direktivi se uporabljajo naslednje 
opredelitve pojmov: „zakonci, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri 
izvajanju njihove dejavnosti“: zakonci, ki 
niso zaposleni delavci ali poslovni 
partnerji, kadar v skladu s pogoji, ki jih 
določa nacionalna zakonodaja, običajno 
sodelujejo v dejavnostih samozaposlenega 
delavca in opravljajo enake ali pomožne 
naloge.

Or. en

Obrazložitev

Določbe v sedanji ubeseditvi vplivajo na področje nacionalnega družinskega prava. 
Opredelitev zakonskega statusa ostaja v izključni pristojnosti držav članic. V skladu z 
načelom subsidiarnosti in ob popolnem spoštovanju pristojnosti držav članic jim je treba 
prepustiti odločitev, ali na področju, ki ga ureja direktiva, izenačiti zakonske in življenjske 
partnerje ali ne. 

Predlog spremembe 29
Anna Záborská

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v posebne pogoje za dostop 
do nekaterih dejavnosti, ki se enako 
nanašajo na oba spola, države članice 
sprejmejo potrebne ukrepe, ki zagotavljajo, 
da pogoji za ustanovitev družbe med 
zakoncema ali življenjskima partnerjema, 
če nacionalna zakonodaja priznava tako 

Brez poseganja v posebne pogoje za dostop 
do nekaterih dejavnosti, ki se enako 
nanašajo na oba spola, države članice 
sprejmejo potrebne ukrepe, ki zagotavljajo, 
da pogoji za ustanovitev družbe med 
zakoncema niso bolj omejevalni kot pogoji 
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partnerstvo, niso bolj omejevalni kot 
pogoji za ustanovitev družbe z drugimi 
osebami.

za ustanovitev družbe z drugimi osebami.

Or. en

Obrazložitev

Določbe v sedanji ubeseditvi vplivajo na področje nacionalnega družinskega prava. 
Opredelitev zakonskega statusa ostaja v izključni pristojnosti držav članic. V skladu z 
načelom subsidiarnosti in ob popolnem spoštovanju pristojnosti držav članic jim je treba 
prepustiti odločitev, ali na področju, ki ga ureja direktiva, izenačiti zakonske in življenjske 
partnerje ali ne. 

Predlog spremembe 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v posebne pogoje za dostop 
do nekaterih dejavnosti, ki se enako 
nanašajo na oba spola, države članice 
sprejmejo potrebne ukrepe, ki zagotavljajo, 
da pogoji za ustanovitev družbe med 
zakoncema ali življenjskima partnerjema, 
če nacionalna zakonodaja priznava tako 
partnerstvo, niso bolj omejevalni kot 
pogoji za ustanovitev družbe z drugimi 
osebami.

Brez poseganja v posebne pogoje za dostop 
do nekaterih dejavnosti, ki se enako 
nanašajo na oba spola, države članice 
sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi 
podelijo obema zakonskima oziroma 
življenjskima partnerjema enak pravni 
status, in tako priznajo skupno lastništvo, 
ter ukrepe, ki zagotavljajo, da pogoji za 
ustanovitev družbe med zakoncema ali 
življenjskima partnerjema, če nacionalna 
zakonodaja priznava tako partnerstvo, niso 
bolj omejevalni kot pogoji za ustanovitev 
družbe z drugimi osebami.

Or. en

Obrazložitev

Poglavitno je, da so zakonski oziroma življenjski partnerji, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri opravljanju dejavnosti, pred zakonom enakovredno priznani glede lastništva in 
odgovornosti, s čimer se zagotovi, da imata oba partnerja enak delež pri rezultatih poslovne 
dejavnosti, enako odgovornost za njeno vzdrževanje in enak dostop v primeru ločitve ali 
razveze oziroma smrti enega od partnerjev. Ker ti partnerji nimajo pravnega statusa, se lahko 
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znajdejo v položaju, ko nimajo zakonite pravice do sredstev podjetja in lahko v ranljivem 
obdobju ostanejo brez virov. Poleg tega se zanje ne zahteva obvezno socialno varstvo, tako je 
njihov položaj še bolj ranljiv.

Predlog spremembe 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
ki zagotovijo, da zakonci, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri 
izvajanju njihove dejavnosti, na lastno 
zahtevo uživajo vsaj enako raven zaščite 
kot samozaposleni delavci in pod enakimi 
pogoji kot samozaposleni delavci.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
ki zagotovijo, da zakonski in življenjski 
partnerji, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
na lastno zahtevo uživajo vsaj enako raven 
zaščite kot samozaposleni delavci in pod 
enakimi pogoji kot samozaposleni delavci. 
Ti ukrepi zagotavljajo samostojno 
vključitev zakonskih in življenjskih 
partnerjev, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
v obstoječe sisteme socialnega varstva za 
samozaposlene delavce, ki zajemajo 
zdravstveno, invalidsko in starostno 
zavarovanje, pod pogojem, da vanje 
prispevajo tako kot samozaposleni delavci, 
lahko pa se predvidi tudi možnost 
pavšalnega izračuna njihovih prispevkov.
Socialni prispevki zakonskih in 
življenjskih partnerjev, ki samozaposlenim 
osebam pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti, bi morali biti odbiti od davkov 
kot operativni odhodki, prav tako pa tudi 
dejansko plačilo, ki ga je prejel zakonski 
oziroma življenjski partner, če sta 
izpolnjena oba pogoja, in sicer da so bile 
storitve ustrezno opravljene in da je bilo 
plačilo zanje normalno.

Or. es
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Predlog spremembe 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
ki zagotovijo, da zakonci, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri 
izvajanju njihove dejavnosti, na lastno 
zahtevo uživajo vsaj enako raven zaščite 
kot samozaposleni delavci in pod enakimi 
pogoji kot samozaposleni delavci.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
ki zagotovijo, da so zakonski in življenjski 
partnerji, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
deležni obveznega socialnega varstva z 
možnostjo prostovoljnega izvzetja na 
zahtevo ter da uživajo vsaj enako raven 
zaščite kot samozaposleni delavci in pod 
enakimi pogoji kot samozaposleni delavci.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je obvezno socialno varstvo z možnostjo prostovoljnega izvzetja. Ta obveznost bi 
zagotovila tudi mehanizem za registracijo zakonskih oziroma življenjskih partnerk, ki 
pomagajo pri opravljanju dejavnosti, saj je brez tega težko ugotoviti število žensk, ki 
opravljajo to delo. 

Predlog spremembe 33
Lissy Gröner

Predlog direktive
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Porodniški dopust Porodniški in starševski dopust

Or. de
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Predlog spremembe 34
Edite Estrela

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da so lahko 
samozaposlene delavke in zakonske 
partnerke, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
na lastno zahtevo upravičene do enakega 
porodniškega dopusta, kot določa Direktiva 
92/85/EGS.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da so lahko 
samozaposlene delavke in zakonske 
partnerke, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
upravičene do enakega porodniškega 
dopusta, kot določa Direktiva 92/85/EGS.

Or. pt

Obrazložitev

Bistveno je, da se vsem delovno aktivnim ženskam omogoči enak plačani porodniški dopust. 
Ta pristop je temelj v boju proti diskriminacij žensk, ki se odločijo za otroka. 

Predlog spremembe 35
Esther De Lange

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da so lahko 
samozaposlene delavke in zakonske 
partnerke, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
na lastno zahtevo upravičene do enakega
porodniškega dopusta, kot določa 
Direktiva 92/85/EGS.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da so lahko 
samozaposlene delavke in zakonske 
partnerke, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
upravičene do ustreznega porodniškega 
dopusta glede na njihove posamezne 
potrebe. Dolžina porodniškega dopusta je 
na izbiro, pod pogojem, da ne traja dlje, 
kot je določeno v Direktivi 92/85/EGS.

Or. en
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Predlog spremembe 36
Astrid Lulling

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da so lahko 
samozaposlene delavke in zakonske 
partnerke, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
na lastno zahtevo upravičene do enakega
porodniškega dopusta, kot določa 
Direktiva 92/85/EGS.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da so lahko 
samozaposlene delavke in zakonske 
partnerke, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
upravičene do ustreznega porodniškega 
dopusta glede na posebne potrebe 
samozaposlenih žensk in glede na položaj 
žena, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri opravljanju dejavnosti. Ta 
porodniški dopust ne sme preseči 
šestnajstih tednov, od česar se mora osem 
tednov porabiti po porodu. Obvezni dopust 
po porodu se lahko v primeru 
prezgodnjega ali večplodnega poroda in 
dojenja podaljša na dvanajst tednov. 

Or. fr

Predlog spremembe 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da so lahko 
samozaposlene delavke in zakonske 
partnerke, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
na lastno zahtevo upravičene do enakega 
porodniškega dopusta, kot določa Direktiva 
92/85/EGS.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da so lahko 
samozaposlene delavke in zakonske 
partnerke, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
na lastno zahtevo upravičene do enakega 
porodniškega dopusta, kot določa Direktiva 
92/85/EGS in vsa kasnejša zakonodaja o 
spremembi te direktive. Države članice 
zagotovijo, da se obvezni dopust, določen 
v tej zakonodaji, samozaposlenim 
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delavkam ter zakonskim in življenjskim 
partnerkam, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
podeli na njihovo zahtevo.

Or. en

Obrazložitev

Obvezne določbe direktive Sveta 92/85/EGS in kasneje spremenjene direktive bi morale biti 
dostopne vsem ženskam, ki so nedavno rodile ali ki dojijo, ne glede na zaposlitveni status. 
Čeprav se priznava, da vse ženske ne rodijo, so nosečnost, porod in dojenje skupna izkušnja 
številnih žensk. Zato je treba pravico do zaščite in obdobja počitka zagotoviti vsem ženskam, 
ki so v takem položaju. Poklicni položaj žensk, ki za zdaj določa njihovo pravico do zaščite 
med nosečnostjo, porodom in dojenjem, vključno z obdobjem počitka po porodu in med 
dojenjem, če se zanj odločijo, ženske postavlja v neenak položaj.

Predlog spremembe 38
Lissy Gröner

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da so lahko 
samozaposlene delavke in zakonske 
partnerke, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
na lastno zahtevo upravičene do enakega 
porodniškega dopusta, kot določa
Direktiva 92/85/EGS.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da so lahko 
samozaposlene delavke in zakonske 
partnerke, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
upravičene do enakega porodniškega 
dopusta ter dopusta za nego in varstvo 
otroka, kot določata direktivi 92/85/EGS 
in 96/34/ES.

Or. de

Obrazložitev

Obvezni ukrepi, določeni v direktivah 92/85/EGS in 96/34/ES ter v sedanji in prihodnji 
zakonodaji, ki ju spreminja, bi morali veljati za porodniški in starševski dopust za vse ženske 
in moške, ne glede na njihov zaposlitveni status. 
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Predlog spremembe 39
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da so lahko
samozaposlene delavke in zakonske 
partnerke, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
na lastno zahtevo upravičene do enakega 
porodniškega dopusta, kot določa Direktiva 
92/85/EGS.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da so 
samozaposlene delavke, zakonske in 
življenjske partnerke, ki samozaposlenim 
osebam pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti, upravičene do enakega 
porodniškega dopusta, kot določa Direktiva 
92/85/EGS.

Or. es

Predlog spremembe 40
Edite Estrela

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Porodniški dopust iz odstavka 1 
zajema obvezni plačani dopust vsaj osem 
tednov po porodu. 

Or. pt

Obrazložitev

Obvezni porodniški dopust po porodu bi moral veljati za vse zaposlene ženske, ne glede na to, 
ali so delavke, samozaposlene, partnerke, ki pomagajo pri opravljanju dejavnosti, ali 
brezposelne, in ne glede na dneve zaposlenosti pred tem. Vsaj osem tednov je bistveno, da se 
ženskam omogoči ustrezno okrevanje po porodu, spodbudi dojenje in pomaga oblikovati tesno 
vez med materjo in otrokom. 

Adlib Express Watermark



AM\774842SL.doc 15/17 PE421.387v01-00

SL

Predlog spremembe 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nadomestilo iz odstavka 2 se šteje za 
ustrezno, če zagotavlja dohodek, ki je vsaj 
enak tistemu, ki bi ga zadevna oseba 
prejela v primeru prekinitve svojih 
dejavnosti zaradi razlogov, ki so povezani 
z njenim zdravstvenim stanjem, ali, če to 
ni mogoče, kakršnemu koli nadomestilu, 
določenemu z nacionalno zakonodajo, v 
skladu s kakršno koli zgornjo mejo, ki je 
določena z nacionalno zakonodajo.

3. Nadomestilo iz odstavka 2 se šteje za 
ustrezno, če zagotavlja dohodek, ki je vsaj 
enak nazadnje prijavljenemu prihodku, 
ali, če to ni mogoče, kakršnemu koli 
nadomestilu, določenemu z nacionalno 
zakonodajo, v skladu s kakršno koli 
zgornjo mejo, ki je določena z nacionalno 
zakonodajo.

Or. en

Obrazložitev

Enako kot predlog spremembe 37. 

Predlog spremembe 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da imajo 
samozaposlene delavke in zakonske 
partnerke, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
čim boljši dostop do služb, ki ponujajo 
začasno nadomeščanje, ali nacionalnih 
socialnih služb kot nadomestne možnosti 
za nadomestilo iz odstavka 2.

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da imajo 
samozaposlene delavke in zakonske 
partnerke, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
dostop do služb, ki ponujajo začasno 
nadomeščanje, ali nacionalnih socialnih 
služb, poleg možnosti za nadomestilo iz 
odstavka 2.

Or. en
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Obrazložitev

Enako kot predlog spremembe 37.

Predlog spremembe 43
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da imajo 
samozaposlene delavke in zakonske 
partnerke, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
čim boljši dostop do služb, ki ponujajo 
začasno nadomeščanje, ali nacionalnih 
socialnih služb kot nadomestne možnosti 
za nadomestilo iz odstavka 2.

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da imajo 
samozaposlene delavke ter zakonske in
življenjske partnerke, ki samozaposlenim 
osebam pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti, čim boljši dostop do služb, ki 
ponujajo začasno nadomeščanje, ali 
nacionalnih socialnih služb kot nadomestne 
možnosti za nadomestilo iz odstavka 2.

Or. es

Predlog spremembe 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da so lahko 
samozaposleni delavci ter zakonski in 
življenjski partnerji, ki samozaposlenim 
osebam pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti, upravičeni do ustreznega 
starševskega dopusta, vključno z 
očetovskim dopustom.

Or. en
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Obrazložitev

Enako kot predlog spremembe 37.

Predlog spremembe 45
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Priznanje dela zakonskih ali življenjskih 
partnerjev, ki samozaposlenim osebam 

pomagajo pri opravljanju njihove 
dejavnosti

Države članice preučijo, pod katerimi 
pogoji bi se lahko spodbujalo priznavanje 
dela zakonskih ali življenjskih partnerjev, 
ki samozaposlenim osebam pomagajo pri 
izvajanju njihove dejavnosti, in v skladu s 
tem razmislijo o vseh ustreznih ukrepih za 
spodbuditev takšnega priznavanja. 

Or. es
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