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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

 Sprawozdawca popiera wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie stosowania zasady równego 
traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca 
dyrektywę 86/613/EWG.

Rola współpracującego małżonka jest często niesłusznie postrzegana jako normalna i 
pełniona bezpłatnie. 

Celem dyrektywy Rady 86/613/EWG z dnia 11 grudnia 1986 r. jest stosowanie zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w 
rolnictwie, oraz ochrona macierzyństwa. 

Dyrektywa 86/613/EWG nie osiągnęła swojego celu, jakim było nadanie współpracującym 
małżonkom, prawdziwym pracownikom niewidzialnym, jasno określonego statusu 
zawodowego, a także ustalenie ich praw i minimalnych gwarancji.

Dyrektywa 86/613/EWG obejmuje dwie różne grupy: 

1) osoby pracujące na własny rachunek, to znaczy wszystkie osoby prowadzące, na 
warunkach określonych przez prawo krajowe, działalność zarobkową na własny rachunek, w 
tym rolników i osoby wykonujące wolne zawody; 

2) ich małżonków, nie będących pracownikami ani wspólnikami, którzy w trwały sposób 
uczestniczą, na warunkach określonych przez prawo krajowe, w działalności osoby pracującej 
na własny rachunek i wykonują takie same zadania lub zadania o charakterze 
wspomagającym.

W grudniu 2007 r. Rada wezwała Komisję do „rozważenia potrzeby zmiany, w razie 
konieczności, dyrektywy Rady 86/613/EWG w celu zagwarantowania praw związanych z 
macierzyństwem i ojcostwem osób prowadzących działalność na własny rachunek i 
współpracujących małżonków”. 

W marcu 2008 r. Parlament Europejski również zwracał uwagę, by Komisja dokonała 
przeglądu wymienionej dyrektywy w celu poprawy sytuacji małżonków, którzy pomagają w 
gospodarstwach rolnych.

Komisja zwróciła się więc do niezależnych ekspertów prawnych o sporządzenie 
sprawozdania z oceny skutków celem sprawdzenia, czy zmiany w dyrektywie mogłyby 
poprawić stosowanie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet i zwiększyć udział 
kobiet w podejmowaniu działalności na własny rachunek.

Sprawozdanie zamknięto wnioskiem, że niewiążące środki powinny zostać utrzymane. 
Stwierdzono również, że najlepiej odpowiadającą celom opcją jest wniosek dotyczący 
dyrektywy zmieniającej dyrektywę 86/613/EWG. Ta ostatnia powinna zawierać następujące 
elementy:
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•  zapewnienie kobietom prowadzącym działalność na własny rachunek możliwości 
skorzystania z urlopu macierzyńskiego w wymiarze maksymalnie 14 tygodni, w tym 2 
tygodni obowiązkowych, 

•  zapewnienie współpracującym małżonkom prawa do korzystania z ochrony socjalnej na 
tych samych zasadach, co pracownicy prowadzący działalność na własny rachunek, 

•  nadanie krajowym organom ds. równości uprawnień określonych w przedmiotowej 
dyrektywie.     

Niniejszy wniosek w sprawie dyrektywy, którego podstawę prawną stanowi art. 141 traktatu 
WE ma na celu uchylenie dyrektywy 86/613/EWG i dotyczy aspektów nieobjętych 
dyrektywami 2006/54/WE, 2004/113/WE oraz 79/7/EWG. 

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Rola współpracującego małżonka jest 
często niesłusznie postrzegana jako 
normalna i pełniona bezpłatnie.  

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Współpracującym małżonkom należy 
przyznać jasno określony status 
zawodowy, a także ustalić ich prawa.



PA\764485PL.doc 5/6 PE418.396v01-00

PL

Or. fr

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnują, by 
procedury sądowe lub administracyjne, jak 
również, o ile uznają to za właściwe, 
procedury pojednawcze, których celem jest 
doprowadzenie do wykonania zobowiązań 
wynikających z niniejszej dyrektywy, były 
dostępne dla wszystkich osób, które 
uważają, że poniosły stratę lub szkodę w 
związku z nieprzestrzeganiem wobec nich 
zasady równego traktowania, nawet w 
przypadku gdy dobiegła końca sytuacja, w 
której domniemana dyskryminacja miała 
miejsce.

1. Państwa członkowskie dopilnują, by 
skuteczne procedury sądowe lub 
administracyjne, jak również, o ile uznają 
to za właściwe, procedury pojednawcze, 
których celem jest doprowadzenie do 
wykonania zobowiązań wynikających z 
niniejszej dyrektywy, były dostępne dla 
wszystkich osób, które uważają, że 
poniosły stratę lub szkodę w związku z 
nieprzestrzeganiem wobec nich zasady 
równego traktowania, nawet w przypadku 
gdy dobiegła końca sytuacja, w której 
domniemana dyskryminacja miała miejsce.

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ lub organy do spraw promowania, 
analizowania, monitorowania i wspierania 
równego traktowania wszystkich osób bez 
dyskryminacji ze względu na płeć oraz 
dokonują odnoszących się do nich 
niezbędnych ustaleń. Organy te mogą 
wchodzić w skład agencji 
odpowiedzialnych na poziomie krajowym 
za obronę praw człowieka i przestrzeganie 
praw jednostki lub wdrażanie zasady 
równego traktowania.

1. Państwa Członkowskie wskazują i 
podejmują niezbędne ustalenia dotyczące 
utworzenia organu lub organów do spraw 
promowania, analizowania, monitorowania 
i skutecznego wspierania równego 
traktowania wszystkich osób bez 
dyskryminacji ze względu na płeć. Organy 
te mogą wchodzić w skład agencji 
odpowiedzialnych na poziomie krajowym 
za obronę praw człowieka i przestrzeganie 
praw jednostki lub wdrażanie zasady 
równego traktowania.
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Or. fr

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzenie niezależnych badań 
dotyczących dyskryminacji;

b) prowadzenie niezależnych badań 
dotyczących dyskryminacji w kontekście 
gospodarczym i społecznym;

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, wykorzystując 
wszystkie stosowne środki, dopilnowują, 
by przepisy przyjęte zgodnie z niniejszą 
dyrektywą oraz odpowiednie przepisy już 
będące w mocy były udostępniane 
zainteresowanym osobom na całym 
terytorium.

Państwa Członkowskie zapewniają, że 
przepisy przyjęte zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, jak również odpowiednie 
przepisy pozostające w mocy, 
udostępniane są zainteresowanym osobom 
przy wykorzystaniu wszystkich 
stosownych środków, łącznie z 
Internetem, na całym ich terytorium.

Or. fr
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