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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът подкрепя предложението за Директива на Комисията относно 
прилагането на принципа за равно третиране между жените и мъжете, които извършват 
дейности в качеството на самостоятелно заети лица и за отмяна на Директива 
86/613/ЕИО.

Ролята на помагащите съпрузи се схваща често и несправедливо като нормална и 
безплатна задача. 

Предметът на Директива 86/613/ЕИО на Съвета от 11 декември 1986 г. е прилагането 
принципа на равното третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в 
качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, 
както и за закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и 
майчинство. 

Директива 86/613/ЕИО не е постигнала своята цел, състояща се в това да даде на 
помагащите съпрузи, които са невидими истински работници, ясно определен 
професионален статут и да определи минималните права и гаранции, които пряко ги 
засягат.

Директива 86/613/ЕИО обхваща две различни категории лица: 

1) "самостоятелно заетите лица", което ще рече всяко лице, което съгласно условията, 
предвидени от националното законодателство, упражнява дейност срещу 
възнаграждение за собствена сметка, в това число селскостопанските производители и 
лицата, упражняващи либерални професии 

2) техните съпрузи, които не получават заплата или не са съдружници, участващи 
обичайно и съгласно условията, предвидени в националното законодателство, в 
дейността на самостоятелно заетото лице като извършват било същите, било 
допълнителни задачи

През декември 2007 г. Съветът се обърна към Комисията с призив да "прецени 
необходимостта от преразглеждане на Директива 86/613/ЕИО на Съвета, за да се 
гарантират правата , свързани с отпуските по майчинство и бащинство на 
самостоятелно заетите лица и на техните помагащи съпрузи". 

През март 2008 г. Европейският парламент обърна внимание на Комисията с цел тя да 
преразгледа директивата, за да се подобри положението на помагащите съпрузи в 
селското стопанство.

Следователно Комисията поиска от независими експерти да изготвят доклад за 
въздействието, за да се провери дали промените, внесени в директивата, биха могли да 
подобрят прилагането на принципа за равно третиране между мъжете и жените и да 
увеличат участието на жените в сферата на самостоятелната заетост.
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Докладчикът достигна до заключението, че прилагането на необвързващи мерки трябва 
да продължи. Той заключи също така, че вариантът, позволяващ в най-голяма степен 
целите да бъдат постигнати, е предложение за директива за изменение на Директива 
86/613/ЕИО. Тази директива следва да обхваща следните елементи:

•  възможността, предоставена на самостоятелно заетите жени, да се възползват от 
отпуск по майчинство с максимална продължителност от 14 седмици, от които 2 
задължителни седмици, 

•  правото на помагащите съпрузи да се възползват от същите разпоредби за социална 
защита, като тези, отнасящи се за самостоятелно заетите лица. 

•  даване на правомощия в областта, обхваната от директивата, на националните 
организации, на които е възложено да разглеждат въпросите за равенството.     

Правното основание на настоящото предложение за директива е член 141 от Договора 
за ЕО и с нея се цели отмяна на Директива 86/613/ЕИО и разглеждането на аспекти, 
които не са обхванати от Директиви 2006/54/ЕО, 2004/113/ЕО и 79/7/ЕИО. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по правата на жените и 
равенството между половете да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Ролята на помагащите съпрузи се 
схваща често и несправедливо като 
нормална и безплатна задача.

Or. fr
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) на помагащите съпрузи следва да 
се даде ясно определен професионален 
статут и да се определят техните 
права.

Or. fr

Изменение 3

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
юридическите или административните
процедури, включително, когато те 
считат за подходящо, и помирителните 
процедури, за привеждането в 
изпълнение на задълженията по 
настоящата директива, са достъпни за 
всички лица, които считат, че са 
претърпели загуби или щети вследствие 
на неприлагането спрямо тях на 
принципа за равно третиране, дори и 
след прекратяване на отношенията, 
относно които се твърди, че са имали 
дискриминационен характер.

1. Държавите-членки гарантират, че 
ефикасни юридически или 
административни процедури, 
включително, когато те считат за 
подходящо, и помирителните 
процедури, за привеждането в 
изпълнение на задълженията по 
настоящата директива, са достъпни за 
всички лица, които считат, че са 
претърпели загуби или щети вследствие 
на неприлагането спрямо тях на 
принципа за равно третиране, дори и 
след прекратяване на отношенията, 
относно които се твърди, че са имали 
дискриминационен характер.

Or. fr
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Изменение 4

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят орган 
или органи за насърчаване, анализ, 
мониторинг и подпомагане на равното 
третиране без дискриминация, основана 
на пола, на всички лица и създават 
необходимата уредба за това. Тези 
органи могат да бъдат част от агенции, 
чиято задача е да защитават на 
национално ниво правата на човека или 
да закрилят правата на личността или да 
прилагат принципа на равното 
третиране.

1. Държавите-членки определят орган 
или органи за насърчаване, анализ, 
мониторинг и ефективно подпомагане 
на равното третиране без 
дискриминация, основана на пола, на 
всички лица и създават необходимата 
нормативна уредба за това. Тези органи
могат да бъдат част от агенции, чиято 
задача е да защитават на национално 
равнище правата на човека или да 
закрилят правата на личността или да 
прилагат принципа на равното 
третиране.

Or. fr

Изменение 5

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършват независими 
проучвания, свързани с проява на 
дискриминация;

б) да извършват независими 
проучвания, свързани с проява на 
дискриминация в рамките на 
икономическата и социалната сфера;

Or. fr

Изменение 6

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки следят приетите Държавите-членки следят приетите 
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разпоредби в приложение на настоящата 
директива, както и онези, които вече са 
в сила в тази област, да бъдат доведени 
до знанието на заинтересованите лица 
чрез всички подходящи средства и за 
цялата им територия.

разпоредби в приложение на настоящата 
директива, както и онези, които вече са 
в сила в тази област, да бъдат доведени 
до знанието на заинтересованите лица 
чрез всички подходящи средства, в 
това число интернет, и за цялата им 
територия.

Or. fr
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