
AM\774842SV.doc PE421.387v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

2008/0192(COD)

13.3.2009

ÄNDRINGSFÖRSLAG
21 - 45

Förslag till betänkande
Astrid Lulling
(PE418.192v01-00)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpning av 
principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och 
om upphävande av direktiv 86/613/EEG

Förslag till direktiv
(KOM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))



PE421.387v01-00 2/16 AM\774842SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\774842SV.doc 3/16 PE421.387v01-00

SV

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

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europaparlamentet har upprepade 
gånger uppmanat kommissionen att se över 
direktiv 86/613/EEG särskilt för att 
förbättra situationen för makar som är 
medhjälpare i jordbruksföretag.

(4) Europaparlamentet har upprepade 
gånger uppmanat kommissionen att se över 
direktiv 86/613/EEG särskilt för att 
förbättra situationen för makar och 
personer som likställs med makar som är 
medhjälpare i jordbruksföretag.

Or. es

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

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Europaparlamentet föreslog i sin 
resolution av den 21 februari 1997 om 
situationen för medhjälpande makar till 
egna företagare att registrering av 
medhjälpande makar och personer som 
likställs med makar ska bli obligatorisk 
för att därmed göra dem till synliga 
arbetstagare och att medlemsstaterna 
måste garantera dessa möjlighet att 
ansluta sig till försäkringssystem för 
egenföretagare som täcker sjukdom, 
invaliditet och ålderdom.

Or. es
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Ändringsförslag 23
Lissy Gröner

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Direktivet bör vara tillämpligt på 
egenföretagare och medhjälpande makar, 
eftersom båda deltar i företagets 
verksamhet.

(7) Direktivet bör vara tillämpligt på 
egenföretagare såväl som på medhjälpande 
makor och makar samt på personer som 
likställs med makor eller makar vilka
deltar i företagets verksamhet.

Or. de

Motivering

Personer som likställs med makor och makar måste ha samma rättigheter som makor och 
makar, så att olaglig diskriminering undviks inom EU.

Ändringsförslag 24
Anna Záborská

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det måste slås fast att ingen 
diskriminering på grundval av civilstånd 
eller annan familjeställning får 
förekomma med avseende på villkoren för 
att starta ett bolag mellan makar eller 
personer som likställs med makar i 
nationell lagstiftning.

utgår

Or. en

Motivering

Denna diskrimineringsgrund finns inte med i den relevanta bestämmelsen i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 21). Frågan om 
civilstånd eller annan familjeställning faller under medlemsstaternas behörighet.
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Ändringsförslag 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Med hänsyn till sin arbetsinsats i 
familjeföretaget bör medhjälpande makar 
ha rätt till en lika hög nivå på det sociala 
skyddet som egenföretagare om de så 
begär, på samma villkor som 
egenföretagare och genom inbetalning av 
sociala avgifter. Medlemsstaterna bör 
åläggas att vidta nödvändiga åtgärder för 
att möjliggöra ett sådant val. Nivån på det 
sociala skyddet för egenföretagare och
medhjälpande makar kan under alla 
omständigheter stå i proportion till deras 
deltagande i familjeföretagets verksamhet.

(13) Med hänsyn till sin arbetsinsats i 
familjeföretaget bör medhjälpande makar 
och personer som likställs med makar ha 
rätt till en lika hög nivå på det sociala 
skyddet som egenföretagare om de så 
begär, på samma villkor som 
egenföretagare och genom inbetalning av 
sociala avgifter. Medlemsstaterna bör 
åläggas att vidta nödvändiga åtgärder för 
att möjliggöra ett sådant val vilket 
inbegriper medhjälpande makar och 
personer som likställs med makar i sina 
obligatoriska sociala trygghetssystem på 
samma villkor som för egenföretagare. 
Nivån på det sociala skyddet för 
egenföretagare, medhjälpande makar och 
personer som likställs med makar kan 
under alla omständigheter stå i proportion 
till deras deltagande i familjeföretagets 
verksamhet.

Or. es

Ändringsförslag 26
Esther De Lange

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Den viktigaste åtgärden för att 
stödja egenföretagares och medhjälpande 
makars möjlighet att förena privatliv och 
yrkesliv är bestämmelsen om rätt till 
mammaledighet. Medlemsstaterna bör 
även fortsättningsvis ha befogenhet att 
fastställa avgiftsnivåerna och 
detaljbestämma förmåner och 
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utbetalningar, med hänsyn till att 
kvinnliga egenföretagare och 
medhjälpande makar behöver större 
flexibilitet i arbetslivet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Skyddet mot könsdiskriminering bör 
stärkas genom att det i varje medlemsstat 
inrättas ett eller flera organ med behörighet 
att analysera problemen, undersöka 
tänkbara lösningar och ge praktiskt stöd till 
personer som utsätts för diskriminering.
Dessa organ kan vara desamma som de 
som på nationell nivå har till uppgift att 
tillvarata de mänskliga rättigheterna eller 
enskildas rättigheter eller som har till 
uppgift att genomföra principen om 
likabehandling. Dessa organ bör, när de 
utövar sina befogenheter och fullgör sina 
skyldigheter enligt direktivet, arbeta på ett 
sätt som överensstämmer med de så 
kallade Parisprinciperna som antagits av 
Förenta nationerna i fråga om den ställning 
och funktion som de nationella 
institutionerna för skydd och främjande av 
de mänskliga rättigheterna har.

(18) Skyddet av egenföretagare och
medhjälpande makar samt personer som 
likställs med makar mot 
könsdiskriminering bör stärkas genom att 
det i varje medlemsstat inrättas ett organ 
med behörighet att analysera problemen, 
undersöka tänkbara lösningar och ge 
praktiskt stöd till personer som utsätts för 
diskriminering. Dessa organ kan vara 
desamma som de som på nationell nivå har 
till uppgift att tillvarata de mänskliga 
rättigheterna eller enskildas rättigheter eller 
som har till uppgift att genomföra 
principen om likabehandling. Dessa organ 
bör, när de utövar sina befogenheter och 
fullgör sina skyldigheter enligt direktivet, 
arbeta på ett sätt som överensstämmer med 
de så kallade Parisprinciperna som antagits 
av Förenta nationerna i fråga om den 
ställning och funktion som de nationella 
institutionerna för skydd och främjande av 
de mänskliga rättigheterna har.

Or. es
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Ändringsförslag 28
Anna Záborská

Förslag till direktiv
Artikel 2  punkt 1  led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) medhjälpande makar: egenföretagares 
makar eller personer som likställs med 
makar i nationell lagstiftning, som inte är 
anställda eller delägare och som vanligtvis 
i enlighet med nationell lagstiftning deltar i 
egenföretagarens verksamhet och utför 
samma arbetsuppgifter eller arbetar som 
medhjälpare.

(b) medhjälpande makar: egenföretagares 
makar som inte är anställda eller delägare 
och som vanligtvis i enlighet med nationell 
lagstiftning deltar i egenföretagarens 
verksamhet och utför samma 
arbetsuppgifter eller arbetar som 
medhjälpare.

Or. en

Motivering

Lydelsen i den nuvarande formuleringen påverkar den nationella lagstiftningen om 
familjerätt. Definitionen av civilstånd ska även fortsättningsvis falla under medlemsstaternas 
befogenheter. I enlighet med subsidiaritetsprincipen och med full respekt för 
medlemsstaternas befogenheter måste det vara medlemsstaterna själva som fattar beslutet om 
att likställa eller inte likställa makar med livspartner inom direktivets gränser. 

Ändringsförslag 29
Anna Záborská

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar de särskilda villkor 
för tillgång till vissa aktiviteter som gäller 
lika för bägge könen ska medlemsstaterna 
vidta de åtgärder som behövs för att 
säkerställa att villkoren för att bilda ett 
bolag mellan makar eller personer som 
likställs med makar i nationell lagstiftning
inte är mer restriktiva än för att bilda ett 
bolag mellan andra personer.

Utan att det påverkar de särskilda villkor 
för tillgång till vissa aktiviteter som gäller 
lika för bägge könen ska medlemsstaterna 
vidta de åtgärder som behövs för att 
säkerställa att villkoren för att bilda ett 
bolag mellan makar inte är mer restriktiva 
än för bildandet av ett bolag mellan ogifta 
personer.

Or. en
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Motivering

Lydelsen i den nuvarande formuleringen påverkar den nationella lagstiftningen om 
familjerätt. Definitionen av civilstånd ska även fortsättningsvis falla under medlemsstaternas 
befogenheter. I enlighet med subsidiaritetsprincipen och med full respekt för 
medlemsstaternas befogenheter måste det vara medlemsstaterna själva som fattar beslutet om 
att likställa eller inte likställa makar med livspartner inom direktivets gränser. 

Ändringsförslag 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar de särskilda villkor 
för tillgång till vissa aktiviteter som gäller 
lika för bägge könen ska medlemsstaterna 
vidta de åtgärder som behövs för att 
säkerställa att villkoren för att bilda ett 
bolag mellan makar eller personer som 
likställs med makar i nationell lagstiftning 
inte är mer restriktiva än för att bilda ett 
bolag mellan andra personer.

Utan att det påverkar de särskilda villkor 
för tillgång till vissa aktiviteter som gäller 
lika för bägge könen ska medlemsstaterna 
vidta åtgärder för att ge makar/personer 
som likställs med makar samma rättsliga 
ställning för att deras gemensamma 
ägande ska erkännas samt vidta de 
åtgärder som behövs för att säkerställa att 
villkoren för att bilda ett bolag mellan 
makar eller mellan personer som likställs 
med makar i nationell lagstiftning inte är 
mer restriktiva än för att bilda ett bolag 
mellan andra personer.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att medhjälpande makar/personer som likställs med makar är lika inför 
lagen i fråga om ägandeskap och ansvar, vilket skulle garantera att båda parter får en lika 
stor del av företagets vinst, har lika stort ansvar att förvalta den och lika tillgång i händelse 
av separation, skilsmässa och/eller den ena partens bortgång. Eftersom medhjälpande 
makar/personer som likställs med makar saknar rättslig status och kan hamna, och också gör 
det, i situationer där de inte har någon laglig rätt till företagets tillgångar och står utan 
medel i svåra tider. Med tanke på att socialförsäkring dessutom inte är något krav blir deras 
redan utsatta situation ännu värre.
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Ändringsförslag 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
se till att medhjälpande makar om de så 
begär omfattas av en minst lika god 
skyddsnivå som egenföretagare på samma 
villkor som de som gäller för 
egenföretagare.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
se till att medhjälpande makar och 
personer som likställs med makar om de 
så begär omfattas av en minst lika god 
skyddsnivå som egenföretagare på samma 
villkor som de som gäller för 
egenföretagare. Dessa åtgärder ska 
garantera medhjälpande makar och 
personer som likställs med makar
oberoende anslutning till de befintliga 
sociala trygghetssystemen för 
egenföretagare vid sjukdom, invaliditet
och ålderdom, förutsatt att de betalar till 
dessa system på samma sätt som 
egenföretagarna, även om detta innebär 
att kostnaderna beräknas 
schablonmässigt.
De sociala avgifterna för de 
medhjälpande makarna och för personer 
som likställs med makar ska vara 
avdragsgilla vid beskattning som utgifter 
för verksamheten, precis som den faktiska 
lön som utgår till makan eller maken, 
förutsatt att tjänsterna har utförts och att 
det handlar om en normal lön för den 
typen av tjänster.

Or. es

Ändringsförslag 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidtag åtgärder för att 
se till att medhjälpande makar om de så 

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
se till att medhjälpande makar och 
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begär omfattas av en minst lika god 
skyddsnivå som egenföretagare på samma 
villkor som de som gäller för 
egenföretagare.

personer som likställs med makar har 
obligatoriskt socialförsäkringsskydd med 
möjlighet att på egen begäran frivilligt 
välja bort detta och att de omfattas av en 
minst lika god skyddsnivå som 
egenföretagare på samma villkor som de 
som gäller för egenföretagare.

Or. en

Motivering

Obligatorisk socialförsäkring är avgörande med möjlighet att frivilligt välja bort detta. En 
bestämmelse om obligatorisk socialförsäkring skulle också vara ett sätt att registrera 
medhjälpande makar/personer som likställs med makar, eftersom bristen på registrering gör 
det svårt att uppskatta antalet medhjälpande kvinnor. 

Ändringsförslag 33
Lissy Gröner

Förslag till direktiv
Artikel 7  rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mammaledighet Mammaledighet och föräldraledighet

Or. de

Ändringsförslag 34
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 7  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar 
om de så begär har rätt till lika lång 
mammaledighet som den som föreskrivs i 
direktiv 92/85/EEG.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar 
har rätt till lika lång mammaledighet som 
den som föreskrivs i direktiv 92/85/EEG.

Or. pt
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Motivering

Det är mycket viktigt att alla förvärvsarbetande kvinnor i EU har rätt till samma 
obligatoriska och betalda mammaledighet. Detta är viktigt för att motverka den 
diskriminering som drabbar kvinnor när de får barn.

Ändringsförslag 35
Esther De Lange

Förslag till direktiv
Artikel 7  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar 
om de så begär har rätt till lika lång
mammaledighet som den som föreskrivs i 
direktiv 92/85/EEG.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar 
har rätt till en mammaledighet som är 
anpassad efter deras särskilda behov. De 
ska själva välja hur lång 
mammaledigheten ska vara, förutsatt att 
den sammanlagda perioden inte 
överstiger den period som anges i 
direktiv 92/85/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 36
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 7  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar 
om de så begär har rätt till lika lång
mammaledighet som den som föreskrivs i 
direktiv 92/85/EEG.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar 
har rätt till en mammaledighet som är 
anpassad till kvinnliga egenföretagares 
särskilda behov och till medhjälpande 
makors situation. Mammaledigheten får 
inte överstiga sexton veckor, och åtta 
veckor måste tas ut direkt efter 
förlossningen. Den obligatoriska 
ledigheten direkt efter förlossningen får 
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förlängas med tolv veckor i samband med 
prematur födelse, flerbarnsfödslar och 
amning.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till direktiv
Artikel 7  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar 
om de så begär har rätt till lika lång 
mammaledighet som den som föreskrivs i 
direktiv 92/85/EEG.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar 
om de så begär har rätt till lika lång 
mammaledighet som den som föreskrivs i 
direktiv 92/85/EEG och i senare rättsakter 
som ändrar det direktivet.
Medlemsstaterna ska se till att 
egenföretagare och medhjälpande makar 
eller personer som likställs med makar 
beviljas den obligatoriska ledighetsperiod 
som fastställs i sådan lagstiftning på egen 
begäran.

Or. en

Motivering

De obligatoriska bestämmelserna i rådets direktiv 92/85/EEG och i det senare ändrade 
direktivet bör omfatta alla kvinnor som nyligen har genomgått en förlossning eller som 
ammar, oavsett deras anställningsform. Även om inte alla kvinnor får barn så är graviditet 
och amning något som många kvinnor går igenom. Rätten till skydd och en viloperiod bör 
därför ges alla kvinnor i sådana situationer. Kvinnors yrkesstatus som för närvarande 
bestämmer deras rätt till skydd under graviditeten, förlossningen och amningen, och 
inbegriper en period av vila efter förlossningen och i samband med amningen för de kvinnor 
som väljer det, ger upphov till orättvisor bland kvinnor.
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Ändringsförslag 38
Lissy Gröner

Förslag till direktiv
Artikel 7  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar 
om de så begär har rätt till lika lång 
mammaledighet som den som föreskrivs i 
direktiv 92/85/EEG.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att egenföretagare 
och medhjälpande makar har rätt till lika 
lång mammaledighet och föräldraledighet
som den som föreskrivs i 
direktiven 92/85/EEG och 96/34/EG. 

Or. de

Motivering

De obligatoriska bestämmelserna i direktiven 92/85/EEG och 96/34/EG och i de befintliga 
och framtida rättsakter som ändrar direktiven bör, i fråga om mamma- och föräldraledighet, 
gälla alla kvinnor och män oavsett deras yrkesstatus.

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

Förslag till direktiv
Artikel 7  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar 
om de så begär har rätt till lika lång 
mammaledighet som den som föreskrivs i 
direktiv 92/85/EEG.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare, medhjälpande makar och 
personer som likställs med makar har rätt 
till lika lång mammaledighet som den som 
föreskrivs i direktiv 92/85/EEG.

Or. es
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Ändringsförslag 40
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 7  punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den mammaledighet som avses i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk och 
betald ledighet på minst åtta veckor efter 
förlossningen. 

Or. pt

Motivering

Den obligatoriska mammaledigheten efter förlossningen ska gälla alla förvärvsarbetande 
kvinnor, antingen de är anställda, egenföretagare, medhjälpande makar eller arbetslösa, 
oavsett hur många dagar de har arbetat tidigare. Perioden på minst åtta veckor är mycket 
viktig för att kvinnan ska kunna återhämta sig efter förlossningen och komma igång med 
amningen och för att bidra till en stark anknytning mellan mor och barn.

Ändringsförslag 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till direktiv
Artikel 7  punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den ersättning som avses i punkt 2 ska 
anses skälig om den garanterar minst 
samma inkomst som vederbörande skulle 
ha uppburit vid arbetsuppehåll av 
hälsoskäl, eller om detta inte är tillämpligt, 
en likvärdig ersättning som är fastställd i 
nationell lagstiftning, med förbehåll för ett 
eventuellt ersättningstak som fastställts i 
nationell lagstiftning.

3. Den ersättning som avses i punkt 2 ska 
anses skälig om den garanterar minst 
samma inkomst som den senast 
deklarerade inkomsten, eller om detta inte 
är tillämpligt, en likvärdig ersättning som 
är fastställd i nationell lagstiftning, med 
förbehåll för ett eventuellt ersättningstak 
som fastställts i nationell lagstiftning.

Or. en

Motivering

Samma som ändringsförslag 37. 
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Ändringsförslag 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till direktiv
Artikel 7  punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar så 
vitt möjligt har tillgång till tjänster som 
tillhandahåller en tillfällig ersättare, eller 
till befintliga nationella sociala tjänster, 
som alternativ till den i punkt 2 
föreskrivna ersättningen.

4. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar 
har tillgång till tjänster som tillhandahåller 
en tillfällig ersättare, eller till befintliga 
nationella sociala tjänster, som 
komplement till den i punkt 2 föreskrivna 
ersättningen.

Or. en

Motivering

Samma som ändringsförslag 37.

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

Förslag till direktiv
Artikel 7  punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar så 
vitt möjligt har tillgång till tjänster som 
tillhandahåller en tillfällig ersättare, eller 
till befintliga nationella sociala tjänster, 
som alternativ till den i punkt 2 föreskrivna 
ersättningen.

4. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar 
samt personer som likställs med makar så 
vitt möjligt har tillgång till tjänster som 
tillhandahåller en tillfällig ersättare, eller 
till befintliga nationella sociala tjänster, 
som alternativ till den i punkt 2 föreskrivna 
ersättningen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 7  punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
egenföretagare och medhjälpande makar 
eller personer som likställs med makar 
har rätt till föräldraledighet, även 
pappaledighet.

Or. en

Motivering

Samma som ändringsförslag 37.

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

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Erkännande av det arbete som utförs av 
medhjälpande makar och personer som 
likställs med makar
Medlemsstaterna ska förplikta sig att 
undersöka under vilka förhållanden 
erkännandet av det arbete som utförs av 
medhjälpande makar och personer som 
likställs med makar kan främjas och mot 
bakgrund av denna undersökning 
överväga lämpliga åtgärder för att 
underlätta ett sådant erkännande.

Or. es


