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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta predlog za direktivo, ki bi nadomestil obstoječo direktivo 86/613/EGS, je zahteval 
Evropski parlament, da bi se odpravila posredna diskriminacija, uvedla pozitivna zahteva za 
enako obravnavanje in izboljšal pravni status zakoncev zaposlenih oseb, ki jim pomagajo pri 
opravljanju njihove dejavnosti. Z vidika enakosti spolov je bil obravnavan položaj zakoncev,
ki pomagajo v obrtniških, trgovinskih, kmetijskih, ribiških in majhnih družinskih podjetjih , 
upoštevano pa je bilo tudi dejstvo, da so ženske v takem položaju v primerjavi z moškimi bolj 
ranljive.1

Cilj tega mnenja je poudariti to zahtevo, poleg tega pa tudi podpira predlog Komisije, da se 
„življenjski partnerji“ dodajo kot skupina, ki mora biti tudi zajeta v direktivi. Ker je 
zakonodaja o življenjskih partnerjih v državah članicah zelo zapletena, je nujno razjasniti, da 
morajo z evropskega vidika vse osebe, ki sodelujejo pri opravljanju dejavnosti 
samozaposlenih oseb, ne da bi bile zaposlene ali poslovni partnerji, uživati enake pravice in 
zaščito. 

Kar zadeva enakost med ženskami in moškimi, se mora uporabljati načelo enakega 
obravnavanja – ne le pri ustanavljanju, opremljanju ali širjenju podjetij, temveč tudi pri 
njihovem upravljanju, kar zajema sodelovanje pri sprejemanju odločitev.

Kar zadeva enako obravnavanje, so pohvalna tudi prizadevanja Komisije, da bi zakonskim in 
življenjskim partnerjem, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri opravljanju njihove 
dejavnosti, zagotovila boljšo socialno varstvo. Vendar morajo biti ugodnosti iz sistema 
socialne varnosti prostovoljne le v primeru, da se enako načelo uporablja tudi za 
samozaposlene osebe. Če država članica od samozaposlenih oseb zahteva, da se vključijo v 
sistem socialne varnosti, mora to veljati tudi za njihove zakonske in življenjske partnerje, ki 
jim pomagajo pri opravljanju njihove dejavnosti.

Končno se predlaga, da morajo države članice izpolniti cilje te direktive precej prej, kot to 
predvideva Komisija, saj že velja direktiva, katere področje uporabe bo zgolj razširjeno na 
nekaterih področjih.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. septembra 2008 o enakosti med ženskami in moškimi – 2008.
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Predlog spremembe 1

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. en

Predlog spremembe 2

Predlog Direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Na področju samozaposlovanja 
uporaba načela enakega obravnavanja 
pomeni, da ne sme biti diskriminacije v 
zvezi z ustanavljanjem, opremljanjem ali 
razširjanjem podjetja ali katere koli druge 
oblike samostojne dejavnosti.

(11) Na področju samozaposlovanja 
uporaba načela enakega obravnavanja 
pomeni, da ne sme biti diskriminacije v 
zvezi z ustanavljanjem, upravljanjem, 
opremljanjem ali razširjanjem podjetja ali 
katere koli druge oblike samostojne 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 3

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 

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

Or. en

Predlog spremembe 4

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 v 
skladu z določbami 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. en

Predlog spremembe 5

Predlog Direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ekonomska in fizična ranljivost 
nosečih samozaposlenih delavk in

(14) Ekonomska in fizična ranljivost 
nosečih samozaposlenih delavk ter
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zakonskih partnerk, ki samozaposlenim 
osebam pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti, zahteva, da jim je treba 
zagotoviti pravico do porodniškega 
dopusta, od katerega ga je treba del šteti za 
obveznega. Države članice ostajajo 
pristojne za določanje ravni prispevkov in 
vse režime prejemkov in plačil pod 
pogojem, da so izpolnjene minimalne 
zahteve iz te direktive. Treba je upoštevati 
poseben položaj samozaposlenih delavcev 
in zakoncev, ki jim pomagajo pri izvajanju 
njihove dejavnosti, in jim omogočiti, da 
sami sprejmejo končno odločitev o tem, ali 
bodo izkoristili porodniški dopust ali ne.

zakonskih in življenjskih partnerk, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri 
izvajanju njihove dejavnosti, zahteva, da 
jim je treba zagotoviti pravico do 
porodniškega dopusta, od katerega ga je 
treba del šteti za obveznega. Države 
članice ostajajo pristojne za določanje 
ravni prispevkov in vse režime prejemkov 
in plačil pod pogojem, da so izpolnjene 
minimalne zahteve iz te direktive. Treba je 
upoštevati poseben položaj samozaposlenih 
delavcev ter zakonskih in življenjskih 
partnerjev, ki jim pomagajo pri izvajanju 
njihove dejavnosti, in jim omogočiti, da 
sami sprejmejo končno odločitev o tem, ali 
bodo izkoristili porodniški dopust ali ne.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog Direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zaradi upoštevanja posebnosti 
samostojnih dejavnosti je treba zagotoviti, 
da lahko samozaposlene delavke in
zakonske partnerke, ki samozaposlenim 
osebam pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti, izbirajo med finančnim 
nadomestilom in začasnim nadomeščanjem 
med porodniškim dopustom, kolikor je to 
mogoče.

(15) Zaradi upoštevanja posebnosti 
samostojnih dejavnosti je treba zagotoviti, 
da lahko samozaposlene delavke ter
zakonske in življenjske partnerke, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri 
izvajanju njihove dejavnosti, izbirajo med 
finančnim nadomestilom in začasnim 
nadomeščanjem med porodniškim 
dopustom, kolikor je to mogoče.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog Direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Direktiva zajema samozaposlene delavce 
in zakonce, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti.

2. Direktiva zajema samozaposlene delavce 
ter zakonske in življenjske partnerje, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri 
izvajanju njihove dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog Direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „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) „zakonski in življenjski partnerji, 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;

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog Direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Načelo enakega obravnavanja pomeni, 
da ne sme biti diskriminacije na podlagi 
spola, neposredne ali posredne, zlasti glede 

1. Načelo enakega obravnavanja pomeni, 
da ne sme biti diskriminacije na podlagi 
spola, neposredne ali posredne, zlasti glede 
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na zakonski ali družinski status, predvsem 
v zvezi z ustanavljanjem, opremljanjem ali 
razširjanjem podjetja ali ustanovitve ali 
širjenja katere koli oblike samostojne 
dejavnosti.

na zakonski ali družinski status, predvsem 
v zvezi z ustanavljanjem, upravljanjem, 
opremljanjem ali razširjanjem podjetja ali 
ustanovitve ali širjenja katere koli oblike 
samostojne dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 10

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, ki zagotavljajo, 
da pogoji za ustanovitev družbe med 
zakonskima in življenjskima partnerjema, 
če nacionalna zakonodaja priznava tako 
partnerstvo, niso bolj omejevalni kot 
pogoji za ustanovitev družbe z drugimi 
osebami.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog Direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Socialna zaščita za zakonce, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri 
izvajanju njihove dejavnosti

Socialna zaščita za zakonske in življenjske 
partnerje, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti“:

6. 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 

6. 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 
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pogoji kot samozaposleni delavci. delavci in pod enakimi pogoji kot 
samozaposleni delavci. Če ta razširitev 
ugodnosti v zakonodaji posamezne države 
članice ni obvezna, se odobri na zahtevo 
zakonskega in življenjskega partnerja, ki 
samozaposleni osebi pomaga pri 
opravljanju njenih dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

V socialnih sistemih, v katerih morajo samozaposlene osebe obvezno prispevati v sistem 
socialnega varstva, mora biti to obvezno tudi za zakonske in življenjske partnerje, ki jim 
pomagajo pri opravljanju njihove dejavnosti. Če imajo možnost izbire samozaposlene osebe, 
potem jo morajo imeti tudi zakonski in življenjski partnerji, ki jim pomagajo pri opravljanju 
njihove dejavnosti. 

Predlog spremembe 12

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, zakonske in 
življenjske partnerke, ki samozaposlenim 
osebam pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti, na lastno zahtevo upravičene do 
enakega porodniškega dopusta, kot določa 
Direktiva 92/85/EGS.

Or. en

Predlog spremembe 13

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 

3. Nadomestilo iz odstavka 2 se šteje za 
ustrezno, če zagotavlja dohodek, ki je vsaj 



PE415.010v01-00 10/11 PA\749643SL.doc

SL

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.

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, če ta 
zgornja meja ne povzroča diskriminacije.

Or. en

Predlog spremembe 14

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, 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. en

Predlog spremembe 15

Predlog Direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice do [6 let po sprejetju] 
sporočijo Komisiji vse informacije, ki so 
na voljo glede uporabe te direktive.

1. Države članice do [4 leta po sprejetju] 
sporočijo Komisiji vse informacije, ki so 
na voljo glede uporabe te direktive.

Komisija pripravi zbirno poročilo, ki ga 
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje [7 let po sprejetju]. Po potrebi 
se temu poročilu priložijo predlogi za 

Komisija pripravi zbirno poročilo, ki ga 
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje [5 let po sprejetju]. Po potrebi 
se temu poročilu priložijo predlogi za 



PA\749643SL.doc 11/11 PE415.010v01-00

SL

spremembo te direktive. spremembo te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog Direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [2 leti]. Komisiji 
takoj sporočijo besedilo navedenih 
predpisov in korelacijsko tabelo med 
navedenimi predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [1 leta]. Komisiji 
takoj sporočijo besedilo navedenih 
predpisov in korelacijsko tabelo med 
navedenimi predpisi in to direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog Direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zaradi upoštevanja posebnih pogojev 
imajo države članice po potrebi lahko 
dodatno [dveletno] obdobje, potrebno za 
uskladitev s členom 6.

2. Zaradi upoštevanja posebnih pogojev 
imajo države članice po potrebi lahko 
dodatno [enoletno] obdobje, potrebno za 
uskladitev s členom 6.

Or. en


	749643sl.doc

