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Menettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösehdotuksessa esitetyn oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt säädösehdotuksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösehdotuksella muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösehdotuksessa ei ole 
ehdotettu muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, 
että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin antamiseksi miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin sekä direktiivin 86/613/ETY 
kumoamisesta
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0192(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (00000/2010 – C7-0000/2010),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0636),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 141 artiklan 
3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0341/2008),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan 
ja 157 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan,1

– ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan suosituksen 
toiseen käsittelyyn (A7-0000/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, 6.5.2009, P7_TA(2009)0364.
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Tarkistus 1

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 4 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(4) Euroopan parlamentti on 
johdonmukaisesti kehottanut komissiota 
tarkastelemaan uudelleen direktiiviä 
86/613/ETY erityisesti itsenäisten 
ammatinharjoittajien äitiyssuojelun 
tehostamiseksi ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien puolisoiden tilanteen 
parantamiseksi maatalousalalla.

(4) Euroopan parlamentti on 
johdonmukaisesti kehottanut komissiota 
tarkastelemaan uudelleen direktiiviä 
86/613/ETY erityisesti itsenäisten 
ammatinharjoittajien äitiyden suojelun 
tehostamiseksi ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien puolisoiden tilanteen 
parantamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Ei ole mitään syytä rajata soveltamisalaa koskemaan ainoastaan maatalousalaa. Tässä 
tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 6. toukokuuta 2009 hyväksytyn 
tarkistuksen 1 sisältö.

Tarkistus 2

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(4 a) Euroopan parlamentti on jo 
ilmaissut kantansa kyseiseen asiaan 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
avustavien aviopuolisoiden tilanteesta 
21 päivänä helmikuuta 1997 antamassaan 
päätöslauselmassa1.
____________
1 EYVL C 85, 17.3.1997, s. 186.

Or. fr

Perustelu

Tässä tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 6. toukokuuta 2009 
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hyväksytyn tarkistuksen 2 sisältö.

Tarkistus 3

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 16 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(16) Jos sosiaaliturvajärjestelmän piiriin 
kuuluvien itsenäisten ammatinharjoittajien 
puolisot tai, jos ja siinä määrin kuin nämä 
tunnustetaan kansallisessa lainsäädännössä, 
elinkumppanit osallistuvat perheyrityksen 
toimintaan, myös heillä olisi oltava oikeus 
sosiaaliturvaan. Jäsenvaltiot olisi 
velvoitettava toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet tällaisen sosiaaliturvan 
järjestämiseksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
päätettävä, pannaanko tämä sosiaaliturva 
täytäntöön pakollisena vai vapaaehtoisena. 
Jäsenvaltiot voivat säätää, että tällainen 
sosiaaliturva voi määräytyä suhteessa 
osallistumiseen itsenäisen 
ammatinharjoittajan toimintaan ja/tai 
maksujen tasoon. Jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa kansallisia säännöksiä, joilla 
pääsy erityisten sosiaaliturvajärjestelmien 
piiriin tai tietyntasoisen suojan piiriin, 
erityiset rahoitusedellytykset mukaan 
lukien, rajoitetaan tiettyihin itsenäisten 
ammatinharjoittajien ryhmiin tai 
tiettyihin ammatteihin edellyttäen, että 
pääsy yleiseen järjestelmään on olemassa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
direktiivin soveltamista.

(16) Jos sosiaaliturvajärjestelmän piiriin 
kuuluvien itsenäisten ammatinharjoittajien 
puolisot tai, jos ja siinä määrin kuin nämä 
tunnustetaan kansallisessa lainsäädännössä, 
elinkumppanit osallistuvat perheyrityksen 
toimintaan, myös heillä olisi oltava oikeus 
sosiaaliturvaan. Jäsenvaltiot olisi 
velvoitettava toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet tällaisen sosiaaliturvan 
järjestämiseksi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on erityisesti 
päätettävä, pannaanko tämä sosiaaliturva 
täytäntöön pakollisena vai vapaaehtoisena. 
Jäsenvaltiot voivat säätää, että tällainen 
sosiaaliturva voi määräytyä suhteessa 
osallistumiseen itsenäisen 
ammatinharjoittajan toimintaan ja/tai 
maksujen tasoon.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään estämään sellaisten säännösten hyväksyminen, joiden myötä 
voitaisiin rajoittaa pääsyä sosiaaliturvajärjestelmien piiriin.
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Tarkistus 4

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 17 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(17) Raskaana olevien itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien raskaana olevien 
puolisoiden tai, jos ja siinä määrin kuin 
nämä tunnustetaan kansallisessa 
lainsäädännössä, raskaana olevien 
elinkumppanien taloudellisesti ja fyysisesti 
suojattoman tilanteen vuoksi heille on 
tarpeen myöntää oikeus äitiysetuuksiin. 
Jäsenvaltioilla on edelleen toimivalta 
järjestää tällaiset etuudet, myös vahvistaa 
maksujen taso ja kaikki etuuksia ja 
maksuja koskevat järjestelyt edellyttäen, 
että tämän direktiivin 
vähimmäisvaatimuksia noudatetaan. Ne 
voivat erityisesti määritellä, minä aikana 
ennen ja/tai jälkeen synnytyksen oikeus 
äitiysetuuksiin myönnetään. Maksujen 
ja/tai etuuksien vahvistamisessa voidaan 
lisäksi ottaa huomioon kyseisen henkilön 
tai perheen taloudellinen tilanne.

(17) Raskaana olevien itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien raskaana olevien 
puolisoiden tai, jos ja siinä määrin kuin 
nämä tunnustetaan kansallisessa 
lainsäädännössä, raskaana olevien 
elinkumppanien taloudellisesti ja fyysisesti 
suojattoman tilanteen vuoksi heille on 
tarpeen myöntää oikeus äitiysetuuksiin. 
Jäsenvaltioilla on edelleen toimivalta 
järjestää tällaiset etuudet, myös vahvistaa 
maksujen taso ja kaikki etuuksia ja 
maksuja koskevat järjestelyt edellyttäen, 
että tämän direktiivin 
vähimmäisvaatimuksia noudatetaan. Ne 
voivat erityisesti määritellä, minä aikana 
ennen ja/tai jälkeen synnytyksen oikeus 
äitiysetuuksiin myönnetään.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään estämään kyseessä olevan henkilön tai perheen taloudellista 
tilannetta koskevan kriteerin käyttöönotto, sillä se on liian laaja kriteeri eikä se sovellu 
sosiaalialan lainsäädäntöön.

Tarkistus 5

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(17 a) Ajanjakso, jonka aikana itsenäisille 
ammatinharjoittajille sekä itsenäisten 
ammatinharjoittajien naispuolisille 
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puolisoille tai, jos ja siinä määrin kuin 
nämä tunnustetaan kansallisessa 
lainsäädännössä, naispuolisille 
elinkumppaneille myönnetään 
äitiysetuuksia, on yhtä pitkä kuin 
toimenpiteistä raskaana olevien ja 
äskettäin synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen kannustamiseksi työssä 19 
päivänä lokakuuta 1992 annetussa 
neuvoston direktiivissä 92/85/ETY1

säädetty työntekijöiden äitiysloma. Jos 
kyseisessä direktiivissä säädettyä 
äitiysloman kestoa muutetaan, komissio 
laatii kertomuksen, jossa arvioidaan, 
pitääkö myös itsenäisille 
ammatinharjoittajille sekä itsenäisten 
ammatinharjoittajien naispuolisille 
puolisoille tai, jos ja siinä määrin kuin 
nämä tunnustetaan kansallisessa 
lainsäädännössä, naispuolisille 
elinkumppaneille myönnettävien 
äitiysetuuksien maksamisen kestoa 
muuttaa.
______
1 ΕYVL L 348, 28.11.1992, s. 1.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon työntekijöiden äitiyshuollon kehittyvä 
tilanne ja mahdollistamaan itsenäisille ammatinharjoittajille sekä itsenäisten 
ammatinharjoittajien naispuolisille puolisoille tai naispuolisille elinkumppaneille 
myönnettävien äitiysetuuksien maksamisen keston muuttaminen, jos tilannetta kartoittavassa 
komission kertomuksessa ehdotetaan sen sensuuntaista muuttamista.

Tarkistus 6

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 18 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(18) Itsenäisen ammatinharjoittamisen 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi 

(18) Itsenäisen ammatinharjoittamisen 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi 
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naispuolisille itsenäisille 
ammatinharjoittajille sekä itsenäisten 
ammatinharjoittajien naispuolisille 
puolisoille tai, jos ja siinä määrin kuin 
nämä tunnustetaan kansallisessa 
lainsäädännössä, naispuolisille 
elinkumppaneille olisi annettava oikeus 
mahdollisuuksien mukaan käyttää 
tilapäisiä sijaisia tarjoavia olemassa olevia 
palveluja, joiden ansiosta he voivat 
keskeyttää ammattinsa harjoittamisen 
raskauden tai äitiyden vuoksi, tai 
mahdollisia olemassa olevia kansallisia 
sosiaalipalveluja. Mahdollisuus käyttää 
tällaisia palveluja voi olla vaihtoehto 
äitiysrahalle tai sen osa.

naispuolisille itsenäisille 
ammatinharjoittajille sekä itsenäisten 
ammatinharjoittajien naispuolisille 
puolisoille tai, jos ja siinä määrin kuin 
nämä tunnustetaan kansallisessa 
lainsäädännössä, naispuolisille 
elinkumppaneille olisi annettava oikeus 
käyttää tilapäisiä sijaisia tarjoavia olemassa 
olevia palveluja, joiden ansiosta he voivat 
keskeyttää ammattinsa harjoittamisen 
raskauden tai mahdollisia olemassa olevia 
kansallisia sosiaalipalveluja. Mahdollisuus 
käyttää tällaisia palveluja voi olla 
vaihtoehto äitiysrahalle tai sen osa.

Or. fr

Perustelu

(Ks. myös tark. 12.)

Mahdollisuutta käyttää olemassa olevia, tilapäisiä sijaisia tarjoavia palveluja tai olemassa 
olevia kansallisia sosiaalipalveluja ei pitäisi rajoittaa epätäsmällisellä tai heikosti 
määritellyllä kriteerillä.

Tarkistus 7

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 19 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(19) Hyvinvointijärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden 
parantamisesta erityisesti lisäämällä 
kannustimia, parantamalla hallintoa ja 
arviointia sekä antamalla etusija tietyille 
meno-ohjelmille on tullut ratkaisevan 
tärkeää eurooppalaisen yhteiskuntamallin 
rahoituksen pitkän aikavälin kestävyyden 
kannalta. Suunnitellessaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa varten 
tarvittavia toimenpiteitä jäsenvaltioiden 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
sosiaaliturvajärjestelmiensä laadun ja 

Poistetaan.
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pitkän aikavälin kestävyyden 
turvaamiseen ja parantamiseen.

Or. fr

Perustelu

Tässä tarkistuksessa esitetään osittain uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 
6. toukokuuta 2009 hyväksytty tarkistus 8. Kyseessä on yleisluonteinen teksti, jota ei ole 
muissa kyseistä alaa koskevissa säädöksissä.

Tarkistus 8

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 21 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(21) Itsenäisten ammatinharjoittajien sekä 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
puolisoiden tai, jos ja siinä määrin kuin 
nämä tunnustetaan kansallisessa 
lainsäädännössä, elinkumppaneiden 
suojelua sukupuoleen perustuvalta 
syrjinnältä olisi tehostettava nimeämällä 
kussakin jäsenvaltiossa yksi tai useampi 
elin, jolla on valtuudet analysoida asiaan 
liittyviä ongelmia, tutkia 
ratkaisumahdollisuuksia ja antaa uhreille 
käytännön apua. Nämä elimet voivat olla 
samoja kuin ne, jotka vastaavat 
jäsenvaltioissa ihmisoikeuksien 
puolustamisesta, yksilöiden oikeuksien 
turvaamisesta tai tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen toteuttamisesta.

(21) Itsenäisten ammatinharjoittajien sekä 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
puolisoiden tai, jos ja siinä määrin kuin 
nämä tunnustetaan kansallisessa 
lainsäädännössä, elinkumppaneiden 
suojelua sukupuoleen perustuvalta 
syrjinnältä olisi tehostettava nimeämällä 
kussakin jäsenvaltiossa yksi tai useampi 
elin, jolla on valtuudet analysoida asiaan 
liittyviä ongelmia, tutkia 
ratkaisumahdollisuuksia ja antaa uhreille 
käytännön apua. Nämä elimet voivat olla 
samoja kuin ne, jotka vastaavat 
jäsenvaltioissa tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen toteuttamisesta.

Or. fr

Perustelu

(Ks. myös tark. 13.)

Tässä tarkistuksessa esitetään osittain uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 
6. toukokuuta 2009 hyväksytyn tarkistuksen 9 sisältö, koska ihmisoikeuskysymyksiä ja miesten 
ja naisten tasa-arvoista kohtelua ei pidä sekoittaa keskenään.
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Tarkistus 9

Neuvoston kanta
7 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, pannaanko 
1 kohdassa tarkoitettu sosiaaliturva 
täytäntöön pakollisena vai vapaaehtoisena. 
Ne voivat siten myös säätää, että tämä 
sosiaaliturva myönnetään ainoastaan 
2 artiklan b alakohdassa tarkoitettujen 
puolisoiden ja elinkumppaneiden 
pyynnöstä.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, pannaanko 
1 kohdassa tarkoitettu sosiaaliturva 
täytäntöön pakollisena vai vapaaehtoisena.

Or. fr

Tarkistus 10

Neuvoston kanta
8 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, 
myönnetäänkö 1 kohdassa tarkoitettu 
äitiysraha pakollisena vai vapaaehtoisena. 
Ne voivat siten myös säätää, että tämä 
etuus myönnetään ainoastaan 2 artiklassa 
tarkoitettujen naispuolisten itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja naispuolisten 
puolisoiden ja elinkumppaneiden 
pyynnöstä.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, 
myönnetäänkö 1 kohdassa tarkoitettu 
äitiysraha pakollisena vai vapaaehtoisena.

Or. fr

Tarkistus 11

Neuvoston kanta
8 artikla – 3 kohta – b alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

b) aiemmalla vertailukelpoisella kaudella b) aiemmalla vertailukelpoisella kaudella 
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saatujen tulojen tai voiton keskimääräistä 
menetystä, ylittämättä kuitenkaan 
kansallisessa lainsäädännössä mahdollisesti 
säädettyä ylärajaa; ja/tai

saatujen tulojen tai voiton keskimääräistä 
menetystä, ylittämättä kuitenkaan 
kansallisessa lainsäädännössä mahdollisesti 
säädettyä ylärajaa; tai jos ei ole olemassa 
asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä, 
jota olisi sovellettava a alakohdan tai 
tämän alakohdan mukaisesti,

Or. fr

Perustelu

Tässä tarkistuksessa esitetään uudelleen komission ehdotuksen sisältö, koska äitiysrahan 
katsotaan olevan asianmukainen silloin, kun sillä varmistetaan sellaiset tulot, jotka vastaavat 
a ja b alakohdassa tarkoitettuja tuloja, ja c alakohtaa sovelletaan ainoastaan kahden ensiksi 
mainitun puuttuessa – "muuta perhe-etuutta" vastaava taso.

Tarkistus 12

Neuvoston kanta
8 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 artiklassa 
tarkoitetut naispuoliset itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja naispuoliset puolisot 
tai elinkumppanit voivat mahdollisuuksien 
mukaan käyttää olemassa olevia tilapäisiä 
sijaisia tarjoavia palveluja tai mahdollisia 
olemassa olevia kansallisia 
sosiaalipalveluja. Jäsenvaltiot voivat 
säätää, että mahdollisuus käyttää tällaisia 
palveluja on vaihtoehto tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitetulle äitiysrahalle tai sen 
osa.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 2 artiklassa 
tarkoitetut naispuoliset itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja naispuoliset puolisot 
tai elinkumppanit voivat käyttää olemassa 
olevia tilapäisiä sijaisia tarjoavia palveluja 
tai mahdollisia olemassa olevia kansallisia 
sosiaalipalveluja. Jäsenvaltiot voivat 
säätää, että mahdollisuus käyttää tällaisia
palveluja on vaihtoehto tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitetulle äitiysrahalle tai sen 
osa.

Or. fr

Perustelu

(Ks. myös tark. 6.)

Mahdollisuutta käyttää olemassa olevia, tilapäisiä sijaisia tarjoavia palveluja tai olemassa 
olevia kansallisia sosiaalipalveluja ei pitäisi rajoittaa epätäsmällisellä tai heikosti 
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määritellyllä kriteerillä.

Tarkistus 13

Neuvoston kanta
11 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai 
useampi elin, jonka tehtävänä on edistää, 
analysoida, valvoa ja tukea kaikkien 
henkilöiden tasa-arvoista, sukupuoleen 
perustuvasta syrjinnästä vapaata kohtelua 
sekä toteutettava niitä koskevat 
tarpeelliset järjestelyt. Nämä elimet voivat 
kuulua osana virastoihin, jotka 
kansallisella tasolla vastaavat 
ihmisoikeuksien puolustamisesta tai 
yksilön oikeuksien turvaamisesta taikka
tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
toteuttamisesta.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että sillä elimellä tai 
niillä elimillä, jotka kansallisella tasolla 
vastaavat tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen toteuttamisesta siten kuin 
niistä on säädetty direktiivin 2006/54/EY 
20 artiklassa, on toimivalta myös tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa 
kysymyksissä.

Or. fr

Perustelu

(Ks. myös tark. 8.)

Tässä tarkistuksessa esitetään osittain uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 6. toukokuuta 
2009 hyväksytyn tarkistuksen 9 sisältö ja viitataan direktiivin 2006/54/EY 20 artiklaan, jossa 
vahvistetaan ne elimet, jotka vastaavat tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta.

Tarkistus 14

Neuvoston kanta
15 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki saatavilla olevat tämän 
direktiivin soveltamista koskevat tiedot 
viimeistään … päivänä …kuuta ….*

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki saatavilla olevat tämän 
direktiivin soveltamista koskevat tiedot 
viimeistään … päivänä …kuuta ….*

Komissio laatii tiivistelmän muodossa 
olevan kertomuksen toimitettavaksi 

Komissio laatii tiivistelmän muodossa 
olevan kertomuksen toimitettavaksi 
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Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään …päivänä …kuuta …**. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi.

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään …päivänä …kuuta ….**
Kertomuksessa on otettava huomioon 
kaikki mahdolliset palkansaajien 
äitiysloman kestoa koskevaan unionin 
lainsäädäntöön tehdyt muutokset.
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi.

___________ ___________

* Virallinen lehti: lisätään päivä, joka on 
kuusi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

* Virallinen lehti: lisätään päivä, joka on 
viisi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

** Virallinen lehti: lisätään päivä, joka on 
seitsemän vuotta tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

** Virallinen lehti: lisätään päivä, joka on 
kuusi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Or. fr

Perustelu

Tässä tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 6. toukokuuta 2009 
hyväksytyn tarkistuksen 25 perustelu, koska kuuden ja seitsemän vuoden ajanjaksojen 
katsotaan olevan liian pitkiä.
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PERUSTELUT

Johdanto

Direktiivi, joka annettiin 11. joulukuuta 19861, on liian vaatimaton, eivätkä sille asetetut 
tavoitteet ole täyttyneet. Euroopan parlamentti vaati toistuvasti direktiivin parantamista 
1990-luvulla antamissaan päätöslauselmissa ja mietinnöissä.

Vaikka parlamentti on muistuttanut monta kertaa näistä konkreettisista ehdotuksista, joilla 
taattaisiin itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien miesten ja naisten ja avustavien 
puolisoiden sekä tunnustettujen elinkumppaneiden yhdenvertainen kohtelu, komissio ehdotti 
vasta lokakuussa 2008 direktiivin 86/613/ETY kumoamista ja antoi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen direktiiviksi2, jonka oikeusperustana on EY:n perustamissopimuksen 
141 artikla (nykyisin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 157 artikla). Ehdotus 
kattaa vain sellaiset näkökohdat, jotka eivät sisälly muihin tällä välin annettuihin 
direktiiveihin, joilla pannaan täytäntöön miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun 
periaatetta3.

Ehdotukseen direktiiviksi sisältyi huomattavia uudistuksia itsenäisinä ammatinharjoittajina 
toimivien miesten ja naisten sekä heidän avustavien puolisoidensa yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi, kuten esimerkiksi ehdotus naisten itsenäisinä ammatinharjoittajina 
toimimisen esteisiin puuttumisesta laatimalla positiivisia toimia tai erityistoimenpiteitä 
aliedustettuna olevan sukupuolen itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisen 
helpottamiseksi. Yhtiön perustamista koskevaan ehdotukseen sisältyy sitovia toimenpiteitä, 
joiden ansiosta jäsenvaltioiden lainsäädännössä ei voida enää kieltää yhtiön perustamista 
aviopuolisoiden tai avopuolisoiden välillä, itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien naisten 
sekä naispuolisten puolisoiden tai naispuolisten elinkumppaneiden äitiyteen liittyvä suoja 
(oikeus direktiivissä 92/85/ETY säädetyn pituiseen äitiyslomaan, äitiyspäiväraha, joka on 
vähintään yhtä suuri kuin sairauspäiväraha, jos siitä säädetään jäsenvaltion lainsäädännössä, 
mahdollisuus käyttää tilapäisiä sijaisia tarjoavia palveluita äitiyspäivärahan vaihtoehtona),
avustaville puolisoille suotava vähintään vastaava ja samoihin ehtoihin perustuva 
sosiaaliturvan taso kuin itsenäisillä ammatinharjoittajilla, mutta siinä säilytetään kuitenkin 
itsenäisten ammatinharjoittajien puolisoiden vapaaehtoinen ja maksuihin perustuva 
liittyminen sosiaaliturvajärjestelmiin.

Parlamentin ensimmäinen käsittely

Ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti piti ehdotusta direktiiviksi tervetulleena ja esitti useita 
tarkistuksia, joilla pyrittiin vahvistamaan komission ehdotusta ja saamaan aikaan 

                                               
1 Neuvoston direktiivi 86/613/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1986, miesten ja naisten tasa-arvoisen 
kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin, maatalousalalla toimivat ammatinharjoittajat 
mukaan lukien, ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien naisten suojeluun raskauden ja synnytyksen 
perusteella (EYVL L 359, 19.12.1986, s. 56).
2 KOM(2008) 636 lopullinen
3 Direktiivit 79/7/ETY, 2004/113/EY ja 2006/54/EY.
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painokkaampi lainsäädäntö, jossa säädetään avustavia puolisoita koskevista 
vähimmäistakeista.

Mitä tulee tämän direktiiviehdotuksen soveltamiseen itsenäisten ammatinharjoittajien 
avustaviin puolisoihin tai tunnustettuihin elinkumppaneihin, parlamentti painotti ottaen 
huomioon kyseessä olevien ammattityyppien heterogeenisyyden, ettei soveltamisalaa pidä 
rajata ainoastaan omaan lukuunsa ansiotoimintaa maatalousalalla harjoittaviin henkilöihin, 
koska tämä ammattityyppi on maatalousalan lisäksi enemmistönä myös käsiteollisuudessa, 
kaupan alalla, pk-yrityksissä sekä vapaissa ammateissa (parlamentin tarkistukset 1 ja 10).
Erityisetuja tarjoavia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on helpottaa aliedustettuna olevan 
sukupuolen toimimista itsenäisenä ammatinharjoittajana, koskevassa asiassa parlamentti tuki 
komission ehdotusta, joskin positiivisena toimenpiteenä vahvistettuna (parlamentin tarkistus 
4, direktiiviehdotuksen johdanto-osan 10 kappale, 4 artikla).

Avustavien aviopuolisoiden asemaa koskevassa asiassa on otettava huomioon, että 
useimmissa jäsenvaltioissa heillä ei vieläkään ole omaa, tarkalleen määriteltyä asemaa, että 
heidän tekemäänsä työtä ei tunnusteta eivätkä he nauti puolisostaan riippumatonta 
sosiaaliturvaa, vaan heillä on johdetut oikeudet. Parlamentti kannatti kyseisten henkilöiden 
selkeästi määritellyn ammatillisen aseman tunnustamista ja heidän oikeuksiensa 
määrittelemistä ja suositteli, että jäsenvaltiot toteuttavat tämänsuuntaisia toimenpiteitä 
(parlamentin tarkistukset 3 ja 18). Parlamentti tuki näin ollen direktiiviehdotuksen 
johdanto-osan 13 kappaleen ja 6 artiklan (parlamentin tarkistukset 14 ja 40) muuttamista, 
mikä liittyy läheisesti kyseisten henkilöiden työn tunnustamiseen ensinnäkin, jotta taataan 
mahdollisuus liittyä itsenäisen ammatinharjoittajan järjestelmään ja estetään erivapaudet eli 
tehdään liittymisestä pakollista samoin edellytyksin kuin itsenäisten ammatinharjoittajien 
tapauksessa, siitäkin huolimatta, että tämä merkitsee sitä, että maksuosuudet lasketaan 
kiinteämääräisin perustein. Parlamentti katsoo myös, että kyseisistä sosiaaliturvamaksuista on 
tehtävä verovähennyskelpoisia katsomalla ne esimerkiksi toimintakuluiksi. Äitiyslomaa 
koskevassa asiassa parlamentti kannatti sen mukauttamista avustavien aviopuolisoiden 
erityistilanteeseen, koska sen kesto ei voi olla pidempi kuin mitä neuvoston direktiivissä 
92/85/ETY säädetään (parlamentin tarkistus 15).

Ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti katsoi, että komission ehdotuksia (10 artikla), joissa 
sekoitetaan ihmisoikeuksien alan toimivaltuudet ja sukupuoleen perustuva syrjintä, on vaikea 
hyväksyä. Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu koskee koko väestöä, ei pelkästään 
muista syistä – kuten rodun tai uskonnon vuoksi – syrjittyjä vähemmistöjä. Näin ollen 
direktiivin asianmukaista soveltamista valvovan elimen pitäisi olla sama, jolla on valtuudet 
valvoa palkansaajina työskentelevien miesten ja naisten yhdenvertaisesta kohtelusta annettuja 
direktiivejä, muttei ihmisoikeuksien suojelusta vastaava elin (parlamentin tarkistus 9).

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Neuvoston kannassa toistetaan osittain parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämä kanta 
joiltakin kohdin uudelleen muotoiltuna tai uuden rakenteen muodossa, ja neuvosto hyväksyi 
kymmenen parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistusta (tarkistukset 4, 9 (osittain), 12, 
13 ja 39, 18, 22, 23, 27 sekä 28).
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Kyseiset tarkistukset koskevat etupäässä sellaisia erityisetuja tarjoavia toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on helpottaa aliedustettuna olevan sukupuolen toimimista itsenäisenä 
ammatinharjoittajana, vahvistetussa muodossa positiivisina toimenpiteinä, naisten 
yrittäjyyden edistämistä, jota koskevassa asiassa ehdotuksen tarkoituksena on välttää 
rajoittamasta avio- tai avopuolisoiden välisten yhtiöiden perustamista, sellaisen uuden 
säännöksen sisällyttämistä, joka koskee tasa-arvonäkökohtien huomioon ottamista eri 
politiikan aloilla jne. On syytä panna merkille, että suositus itsenäisten ammatinharjoittajien 
puolisoiden tai tunnustettujen elinkumppanien tekemän työn tunnustamisesta on säilytetty 
toisella tavalla muotoiltuna neuvoston kannan johdanto-osan 8 kappaleessa.

Neuvoston kanta eroaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytystä kannasta varsinkin, mitä 
tulee itsenäisten ammatinharjoittajien puolisoiden tai tunnustettujen elinkumppanien 
sosiaaliturvaan. Neuvosto katsoo, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa tällaisen sosiaaliturvan 
joko pakollisena tai vapaaehtoisena (neuvoston kannan uusi 7 artikla). Neuvosto ei 
hyväksynyt parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä uudelleen esittämää komission ehdotusta, 
joka koskee itsenäisten ammatinharjoittajien puolisoiden tai tunnustettujen elinkumppanien 
vähintään vastaavantasoista suojaa. Sen mukaan olisi jätettävä jäsenvaltioiden tehtäväksi 
huolehtia kyseisen sosiaaliturvan järjestämisestä kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
erityisesti päättää, voiko tällainen sosiaaliturva määräytyä suhteessa osallistumiseen itsenäisen 
ammatinharjoittajan toimintaan ja/tai maksujen tasoon (neuvoston ensimmäisen käsittelyn 
kannan johdanto-osan 16 kappale).

Äitiyslomaa koskevassa asiassa neuvoston kannassa kannatetaan sellaisen mahdollisuuden 
suomista itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville naisille sekä naispuolisille puolisoille tai 
naispuolisille tunnustetuille elinkumppaneille kansallisen lainsäädännön puitteissa, että heille 
maksettaisiin äitiysraha, jonka ansiosta he voisivat keskeyttää ammatillisen toimintansa 
raskauden tai äitiyden vuoksi vähintään 14 viikon ajaksi. Parlamentin ensimmäisen käsittelyn 
kannassaan esittämää ehdotusta enimmäisrajan asettamisesta (kesto ei voi olla pidempi kuin 
mitä neuvoston direktiivissä 92/85/ETY säädetään) ei ole esitetty uudelleen, koska kyseessä 
on direktiivi, jossa säädetään vähimmäisvaatimuksista. Neuvoston kannassa (8 artikla) on 
myös säilytetty komission ehdotus, joka koskee mahdollisuutta käyttää sijaisia tarjoavia 
palveluja vaihtoehtona äitiysrahalle.

Neuvosto on niin ikään säilyttänyt komission ehdotuksen, joka koskee tämän direktiivin 
asianmukaisesta soveltamisesta vastaavia elimiä, toteamalla, että kyseiset elimet voivat olla 
samat kuin ne, jotka vastaavat ihmisoikeuksien puolustamisesta (neuvoston kannan johdanto-
osan 21 kappale ja 11 artikla).

Esittelijän ehdotus

Esittelijä panee merkille neuvoston halukkuuden saada aikaan edistystä itsenäisille 
ammatinharjoittajille sekä avustaville aviopuolisoille tarjottavan sosiaaliturvan 
parantamisessa naisten yrittäjyyden tiellä olevien esteiden poistamiseksi.

Jotkin neuvoston kannassa esitetyt näkökohdat ovat hyväksyttäviä, kuten se seikka, ettei 
neuvosto halua muuttaa direktiivin 86/613/ETY nykyistä sanamuotoa, joka koskee yritysten 
hallintoa sellaisena tilanteena, jossa pitäisi soveltaa syrjimättömyysperiaatetta (neuvoston 
ensimmäisen käsittelyn kannan johdanto-osan 13 kappale ja 4 artiklan 1 kohta), tai se, että 
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neuvoston mielestä käsiteltävänä oleva teksti pitäisi yhdenmukaistaa direktiivien 2006/54/EY 
ja 2004/113/EY nykyisten säännösten kanssa sanan ”tehokkaat” lisäämättä jättämistä 
(neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan 9 artiklan 1 kohta) tai viittausta elimeen tai elimiin 
koskevissa asioissa, jotta tulisi täysin selväksi, että kyseessä olevien elinten on oltava samat 
kuin ne, joihin viitataan direktiiveissä 2004/113/EY ja 2006/54/EY (neuvoston ensimmäisen 
käsittelyn kannan 11 artiklan 2 kohta) jne.

Esittelijä toteaa, että itsenäisten ammatinharjoittajien aviopuolisoiden sosiaaliturvaa 
koskevassa asiassa neuvoston kanta eroaa parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämästä 
kannasta, sillä vaikka neuvosto katsoo, että jäsenvaltioiden pitäisi toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet kyseisen sosiaaliturvan järjestämiseksi oman lainsäädäntönsä mukaisesti, sen 
täytäntöönpano on jäsenvaltioiden tehtävä, ja ne voivat päättää, toteutetaanko se pakollisena 
vai vapaaehtoisena, ja pitääkö kyseinen suoja myöntää ainoastaan aviopuolisoiden ja 
elinkumppanien pyynnöstä.

Vastaavasti naispuolisten itsenäisten ammatinharjoittajien sekä itsenäisten 
ammatinharjoittajien naispuolisten puolisoiden tai elinkumppaneiden äitiyteen liittyvää suojaa 
koskevassa asiassa esittelijä panee merkille neuvoston ottamat askeleet eteenpäin, mitä tulee 
sen asian tunnustamiseen, että heille on välttämätöntä myöntää korvaus, jonka turvin he 
voivat keskeyttää ammattitoimintansa riittävän pitkäksi aikaa, jotta voidaan varmistaa 
normaaliraskauden moitteeton sujuminen ja äidin toipuminen normaalin synnytyksen jälkeen.
Neuvoston kannan, jonka mukaan kyseessä olevilla naisilla pitäisi olla oikeus saada 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti riittävä äitiysraha, jonka ansiosta he voivat keskeyttää 
ammattitoimintansa raskauden tai äitiyden vuoksi vähintään 14 viikoksi, voidaan katsoa 
olevan edistysaskel nykytilanteeseen verrattuna, kun otetaan huomioon, että kyseinen 14 
viikon ajanjakso on vähimmäisaika, jota jäsenvaltiot voivat pidentää niiden erilaisen tilanteen 
ja erityistarpeiden mukaan.

Esittelijä ei katso olevan aiheellista hyväksyä avustavien puolisojen aseman parantamisen 
rajoittamista koskemaan ainoastaan maatalousalaa (neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan 
johdanto-osan 4 kappale) eikä myöskään viittausta sosiaaliturvajärjestelmien laatuun ja pitkän 
aikavälin kestävyyteen (neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan johdanto-osan 19 kappale), 
koska sosiaaliturvajärjestelmien kestävyys ei kuulu tämän direktiivin tavoitteisiin.

Esittelijä suhtautuu niin ikään varautuneesti säännökseen, jonka mukaisesti jäsenvaltiot voivat 
pitää voimassa kansallisia säännöksiä, joilla rajoitetaan pääsyä erityisten 
sosiaaliturvajärjestelmien piiriin tai tietyntasoisen suojan piiriin (neuvoston ensimmäisen 
käsittelyn kannan johdanto-osan 16 kappale), sekä säännökseen, jonka mukaisesti jäsenvaltiot 
voivat määrittää, onko maksujen ja/tai etuuksien vahvistamisessa otettava huomioon kyseisen 
henkilön tai perheen taloudellinen tilanne (neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan 
johdanto-osan 17 kappale).

Esittelijä ei voi myöskään hyväksyä sitä, että tämän direktiivin asianmukaisesta 
soveltamisesta vastaavat elimet voisivat olla samat kuin ne, jotka vastaavat ihmisoikeuksien 
puolustamisesta (neuvoston kannan johdanto-osan 21 kappale ja 10 artikla), ja hän ehdottaa, 
että tässä kohdin toistetaan osittain parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämän 
tarkistuksen 9 sisältö, koska ihmisoikeuskysymyksiä ja miesten ja naisten tasa-arvoista 
kohtelua ei pidä sekoittaa keskenään.
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Esittelijä suhtautuu luottavaisesti siihen, että käsiteltävänä oleviin kysymyksiin on 
mahdollista löytää tyydyttävät yhteiset ratkaisut, joissa otetaan huomioon nykyiset 
erityistarpeet, sellaisen lainsäädännön laatimiseksi, jonka avulla saataisiin aikaan 
naispuolisten itsenäisten ammatinharjoittajien sekä naispuolisten puolisoiden tai naispuolisten 
elinkumppaneiden kannalta todellisia parannuksia varsinkin heidän asianmukaista ja 
aviopuolisosta tai kumppanista riippumatonta sosiaaliturvaansa koskevissa asioissa.


