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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė pritaria Komisijos pasiūlymui dėl Direktyvos dėl vienodo požiūrio į 
savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo ir Direktyvos 86/613/EEB 
panaikinimo

Sutuoktinių pagalbininkų vaidmuo dažnai neteisingai suprantamas kaip įprasta ir 
neatlygintina pareiga.

1986 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvoje 86/613/EEB svarstomas vienodo požiūrio į vyrus 
ir moteris, kurie verčiasi savarankiška darbo veikla, įskaitant žemės ūkyje, principo taikymo ir 
savarankiškai dirbančių moterų apsaugos nėštumo ir motinystės metu klausimai.

Direktyva 86/613/EEB nepasiekė savo tikslo – padedantiems sutuoktiniams, tikriems, tačiau 
nematomiems darbuotojams, suteikti aiškiai apibrėžtą profesinį statusą ir nustatyti minimalias 
jų teises ir garantijas.

Direktyva 86/613/EEB taikoma dviem skirtingoms asmenų grupėms:

1) savarankiškai dirbantis asmuo – bet kuris asmuo, nacionalinių įstatymų nustatyta tvarka 
besiverčiantis veikla, už kurią jis gauna atlygį, įskaitant ūkininkus ir laisvųjų profesijų 
atstovus;

2) savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktiniai, kurie nebūdami jų darbuotojai ar verslo 
partneriai nuolat nacionaliniuose įstatymuose nustatytomis sąlygomis dalyvauja savarankiškai 
dirbančio asmens veikloje ir atlieka tas pačias ar papildomas užduotis.

2007 m. gruodžio mėn. Taryba paragino Komisiją „apsvarstyti būtinybę prireikus patikslinti 
Tarybos direktyvą 86/613/EEB, kad būtų užtikrintos savarankiškai dirbančių asmenų ir jiems 
padedančių sutuoktinių teisės, susijusios su motinyste ir tėvyste“.

2008 m. kovo mėnesį Europos Parlamentas taip pat atkreipė Komisijos dėmesį į tai, kad ji 
turėtų persvarstyti Direktyvą, siekiant gerinti žemės ūkyje dirbančių sutuoktinių pagalbininkų 
padėtį.

Taigi Komisija paprašė nepriklausomų teisės ekspertų parengti poveikio vertinimo ataskaitą 
siekiant įsitikinti ar direktyvos pakeitimai galėtų pagerinti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 
principo taikymą ir padidinti moterų dalyvavimą savarankiškoje veikloje.

Ataskaitoje buvo pateikta išvada, kad reikėtų ir toliau taikyti neprivalomas priemones.  Taip 
pat joje padaryta išvada, kad geriausiai tikslus atitinkanti alternatyva – pasiūlymas dėl 
direktyvos, kuria iš dalies būtų pakeista Direktyva 86/613/EEB. Tokia direktyva turėtų apimti 
šias nuostatas:

•  suteikti savarankiškai dirbančioms moterims galimybę eiti motinystės atostogų, kurios 
ilgiausiai truktų 14 savaičių, iš jų 2 savaitės būtų privalomos, 
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•  užtikrinti sutuoktinių pagalbininkams teisę naudotis tokiomis pačiomis socialinės apsaugos 
nuostatomis, kaip ir tos, kurios taikomos savarankiškai dirbantiems asmenims,

•  suteikti direktyvos taikymo srities įgaliojimus už lygybės klausimus atsakingoms 
nacionalinėms institucijoms.

Šiuo pasiūlymu dėl direktyvos, kurios teisinis pagrindas – EB Sutarties 141 straipsnis, 
siekiama panaikinti Direktyvą 86/613/EEB; jame svarstomi klausimai, kurių neapima 
direktyvos 2006/54/EB, 2004/113/EB ir 79/7/EEB.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Sutuoktinių pagalbininkų darbas 
dažnai neteisingai suprantamas kaip 
įprasta ir neatlygintina pareiga.

Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) Reikėtų aiškiai nustatyti sutuoktinių 
pagalbininkų profesinį statusą ir apibrėžti 
jų teises.

Or. fr
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, laikantis 
šioje direktyvoje nustatytų įsipareigojimų, 
visiems asmenims, manantiems, kad jie 
patyrė nuostolių ar žalos dėl vienodo 
požiūrio principo netaikymo, būtų 
prieinamos teisminės arba administracinės 
procedūros, įskaitant (kai valstybės narės 
mano, kad tai būtina) taikinimo procedūras, 
net pasibaigus įtariamiems 
diskriminaciniams santykiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, laikantis 
šioje direktyvoje nustatytų įsipareigojimų, 
visiems asmenims, manantiems, kad jie 
patyrė nuostolių ar žalos dėl vienodo 
požiūrio principo netaikymo, būtų 
prieinamos veiksmingos teisminės arba 
administracinės procedūros, įskaitant (kai 
valstybės narės mano, kad tai būtina) 
taikinimo procedūras, net pasibaigus 
įtariamiems diskriminaciniams santykiams.

Or. fr

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria instituciją ar 
institucijas ir imasi būtiniausių priemonių, 
kad būtų skatinamas, analizuojamas, 
stebimas ir remiamas vienodas požiūris į 
visus asmenis nediskriminuojant dėl lyties. 
Šios įstaigos gali būti agentūrų, kurios 
nacionaliniu lygiu atsakingos už žmogaus 
teisių gynimą ar asmenų teisių apsaugą, 
arba už vienodo požiūrio principo 
įgyvendinimą, dalis.

1. Valstybės narės skiria instituciją ar 
institucijas ir imasi būtiniausių priemonių, 
kad būtų veiksmingai skatinamas, 
analizuojamas, stebimas ir remiamas 
vienodas požiūris į visus asmenis 
nediskriminuojant dėl lyties. Šios įstaigos 
gali būti agentūrų, kurios nacionaliniu 
lygiu atsakingos už žmogaus teisių gynimą 
ar asmenų teisių apsaugą, arba už vienodo 
požiūrio principo įgyvendinimą, dalis.

Or. fr
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atlikti nepriklausomus diskriminacijos 
atvejų tyrimus;

b) atlikti nepriklausomus ekonominės ir 
socialinės diskriminacijos atvejų tyrimus;

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų 
teritorijoje suinteresuotiems asmenims 
atitinkamomis priemonėmis būtų pranešta 
apie nuostatas, priimtas pagal šią direktyvą, 
ir jau galiojančias susijusias nuostatas.

Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų 
teritorijoje suinteresuotiems asmenims 
atitinkamomis priemonėmis, įskaitant 
internetą, būtų pranešta apie nuostatas, 
priimtas pagal šią direktyvą, ir jau 
galiojančias susijusias nuostatas.

Or. fr
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