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PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 



PR\808815LT.doc 3/18 PE439.879v01-00

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................5

AIŠKINAMOJI DALIS........................................................................................................15



PE439.879v01-00 4/18 PR\808815LT.doc

LT



PR\808815LT.doc 5/18 PE439.879v01-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris 
principo taikymo, panaikinančią Direktyvą 86/613/EEB
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0192(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (00000/2010 – C7-
000/2010),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0636),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 141 straipsnio 3 dalį, pagal kurias 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0341/2008),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 7 dalį ir į 157 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę, 

– atsižvelgdamas į savo per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto antrajam svarstymui pateiktą 
rekomendaciją (A7-0000/2010),

1. priima toliau pateiktą antrojo svarstymo poziciją;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Tarybos pozicija
4 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(4) Europos Parlamentas nuolat ragino (4) Europos Parlamentas nuolat ragino 

                                               
1 Priimti tekstai, 2009 5 6, P6_TA(2009)0364.
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Komisiją peržiūrėti Direktyvą 86/613/EEB, 
visų pirma, kad būtų sustiprinta 
savarankiškai dirbančių moterų apsauga 
motinystės metu ir pagerėtų žemės ūkyje
savarankiškai dirbančių asmenų 
sutuoktinių padėtis.

Komisiją peržiūrėti Direktyvą 86/613/EEB, 
visų pirma, kad būtų sustiprinta 
savarankiškai dirbančių moterų apsauga 
motinystės metu ir pagerėtų savarankiškai 
dirbančių asmenų sutuoktinių padėtis.

Or. fr

Pagrindimas

Nėra pagrindo taikymo sritį apriboti vien žemės ūkio sritimi. Šiame pakeitime perimamas 
pirmojo svarstymo 1 pakeitimo, priimto 2009 m. gegužės 6 d., turinys.

Pakeitimas 2

Tarybos pozicija
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(4a) Europos Parlamentas jau išreiškė 
savo poziciją šioje srityje savo 1997 m. 
vasario 21 d. rezoliucijoje dėl 
savarankiška veikla užsiimantiems 
asmenims padedančių sutuoktinių1.
____________

1 OL C 85, 1997 3 17, p. 186.

Or. fr

Pagrindimas

Šiame pakeitime perimamas pirmojo svarstymo 2 pakeitimo, priimto 2009 m. gegužės 6 d., 
turinys. 

Pakeitimas 3

Tarybos pozicija
16 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(16) Galimybę naudotis socialinės 
apsaugos sistema turinčių savarankiškai 

(16) Galimybę naudotis socialinės 
apsaugos sistema turinčių savarankiškai 
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dirbančių asmenų sutuoktiniams ar 
sugyventiniams, jei jie pripažįstami pagal 
nacionalinę teisę, ir ta apimtimi, kuria jie 
taip pripažįstami, taip pat turėtų būti 
suteikta teisė naudotis socialinės apsaugos 
sistema, atsižvelgiant į jų dalyvavimą 
šeimos verslo veikloje. Iš valstybių narių 
turėtų būti reikalaujama imtis būtinų 
priemonių šiai socialinei apsaugai 
organizuoti pagal nacionalinę teisę. Visų 
pirma valstybės narės turi nuspręsti, ar ši 
socialinė apsauga turėtų būti įgyvendinama 
privaloma ar savanoriška tvarka. Valstybės 
narės gali nustatyti, kad ši socialinė 
apsauga gali būti proporcinga dalyvavimui 
savarankiškai dirbančio asmens veikloje ir 
(arba) įmokos dydžiui. Nedarant poveikio 
šiai direktyvai, valstybės narės gali tam 
tikroms savarankiškai dirbančių asmenų 
ar specialistų grupėms toliau taikyti 
nacionalines nuostatas, kuriomis 
ribojamos galimybės naudotis 
konkrečiomis socialinės apsaugos 
sistemomis arba tam tikro lygio apsauga, 
įskaitant specialias finansavimo sąlygas, 
jeigu suteikiamos galimybės naudotis 
bendra sistema.

dirbančių asmenų sutuoktiniams ar 
sugyventiniams, jei jie pripažįstami pagal 
nacionalinę teisę, ir ta apimtimi, kuria jie 
taip pripažįstami, taip pat turėtų būti 
suteikta teisė naudotis socialinės apsaugos 
sistema, atsižvelgiant į jų dalyvavimą 
šeimos verslo veikloje. Iš valstybių narių 
turėtų būti reikalaujama imtis būtinų 
priemonių šiai socialinei apsaugai 
organizuoti pagal nacionalinę teisę. Visų 
pirma valstybės narės turi nuspręsti, ar ši 
socialinė apsauga turėtų būti įgyvendinama 
privaloma ar savanoriška tvarka. Valstybės 
narės gali nustatyti, kad ši socialinė 
apsauga gali būti proporcinga dalyvavimui 
savarankiškai dirbančio asmens veikloje ir 
(arba) įmokos dydžiui.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad nebūtų įtrauktos nuostatos, sudarančios sąlygas apriboti 
galimybes naudotis socialine apsauga. 

Pakeitimas 4

Tarybos pozicija
17 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(17) Dėl ekonominio ir fizinio nėščių 
savarankiškai dirbančių moterų ir 
savarankiškai dirbančių asmenų nėščių 
sutuoktinių bei nėščių sugyventinių, jei jos 
pripažįstamos pagal nacionalinę teisę, ir ta 

(17) Dėl ekonominio ir fizinio nėščių 
savarankiškai dirbančių moterų ir 
savarankiškai dirbančių asmenų nėščių 
sutuoktinių bei nėščių sugyventinių, jei jos 
pripažįstamos pagal nacionalinę teisę, ir ta 
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apimtimi, kuria jos pripažįstamos, 
pažeidžiamumo būtina, kad joms būtų 
suteikta teisė į motinystės išmokas. Tokių 
išmokų skyrimo tvarkos nustatymas, 
įskaitant įmokų dydžio ir visos pašalpų bei 
išmokų mokėjimo tvarkos nustatymą, 
toliau priklauso valstybių narių 
kompetencijai, tačiau jos privalo laikytis 
būtiniausių šia direktyva nustatytų 
reikalavimų. Visų pirma valstybės narės 
gali nustatyti, kuriuo laikotarpiu prieš ir 
(arba) po gimdymo suteikiama teisė į 
motinystės išmokas. Be to, nustatant 
įmokas ir (arba) išmokas gali būti 
atsižvelgiama į atitinkamo asmens ar 
šeimos ekonominę padėtį.

apimtimi, kuria jos pripažįstamos, 
pažeidžiamumo būtina, kad joms būtų 
suteikta teisė į motinystės išmokas. Tokių 
išmokų skyrimo tvarkos nustatymas, 
įskaitant įmokų dydžio ir visos pašalpų bei 
išmokų mokėjimo tvarkos nustatymą, 
toliau priklauso valstybių narių 
kompetencijai, tačiau jos privalo laikytis 
būtiniausių šia direktyva nustatytų 
reikalavimų. Visų pirma valstybės narės 
gali nustatyti, kuriuo laikotarpiu prieš ir 
(arba) po gimdymo suteikiama teisė į 
motinystės išmokas.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad nebūtų nustatytas pernelyg platus kriterijus, kaip antai asmens 
arba šeimos ekonominės padėties kriterijus, nebūdingas socialinės srities teisinėms 
nuostatoms. 

Pakeitimas 5

Tarybos pozicija
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(17a)  Laikotarpio, kuriuo savarankiškai 
dirbančioms moterims ir savarankiškai 
dirbančių asmenų sutuoktinėms ir 
sugyventinėms, jei jos pripažįstamos pagal 
nacionalinę teisę, skiriamos motinystės 
išmokos, trukmė atitinka darbuotojų 
motinystės atostogų trukmę, nustatytą 
1992 spalio 19 d. Tarybos direktyvoje 
92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, 
kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir 
neseniai pagimdžiusių arba maitinančių 
krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, 
nustatymo1. Jei šioje direktyvoje nustatyta 
motinystės atostogų trukmė būtų 
keičiama, Komisija turėtų parengti 
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ataskaitą, kurioje būtų įvertinta, ar taip 
pat turėtų būti pakeista nustatyta 
laikotarpio, kuriuo savarankiškai 
dirbančioms moterims ir savarankiškai 
dirbančių asmenų sutuoktinėms ir 
sugyventinėms, jei jos pripažįstamos pagal 
nacionalinę teisę, skiriamos motinystės 
išmokos, trukmė.
______
1 OL L 348, 1992 11 28, p. 1.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į besikeičiančią samdomųjų darbuotojų motinystės 
apsaugos padėtį ir sudaryti sąlygas pakeisti laikotarpio, kuriuo savarankiškai dirbančioms 
moterims ir savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinėms arba sugyventinėms skiriamos 
motinystės išmokos, trukmę, jei Komisijos ataskaitoje, kurioje įvertinama situacija, 
pateikiamas pasiūlymas tai padaryti.

Pakeitimas 6

Tarybos pozicija
18 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(18) Siekiant, kad būtų atsižvelgta į 
savarankiškos veiklos ypatumus, 
savarankiškai dirbančioms moterims ir 
savarankiškai dirbančių asmenų 
sutuoktinėms ar sugyventinėms, jei jos 
pripažįstamos pagal nacionalinę teisę, ir ta 
apimtimi, kuria jos pripažįstamos, kiek 
įmanoma, turėtų būti suteikta galimybė 
naudotis teikiamomis laikino pavadavimo 
paslaugomis, sudarančiomis galimybę 
sustabdyti profesinę veiklą dėl nėštumo ar 
motinystės, arba visomis nacionalinėmis 
socialinėmis paslaugomis. Galimybė 
naudotis tomis paslaugomis gali būti 
alternatyva motinystės pašalpai arba 
sudaryti jos dalį.

(18) Siekiant, kad būtų atsižvelgta į 
savarankiškos veiklos ypatumus, 
savarankiškai dirbančioms moterims ir 
savarankiškai dirbančių asmenų 
sutuoktinėms ar sugyventinėms, jei jos 
pripažįstamos pagal nacionalinę teisę, ir ta 
apimtimi, kuria jos pripažįstamos, turėtų 
būti suteikta galimybė naudotis 
teikiamomis laikino pavadavimo 
paslaugomis, sudarančiomis galimybę 
sustabdyti profesinę veiklą dėl nėštumo ar 
motinystės, arba visomis nacionalinėmis 
socialinėmis paslaugomis. Galimybė 
naudotis tomis paslaugomis gali būti 
alternatyva motinystės pašalpai arba
sudaryti jos dalį.

Or. fr
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Pagrindimas

(Taip pat žr. 12 pakeitimą.)

Galimybė naudotis teikiamomis laikino pavadavimo paslaugomis arba nacionalinėmis 
socialinėmis paslaugomis neturėtų būti ribojama kriterijaus, kuris nėra tikslus ar lengvai 
nustatomas.

Pakeitimas 7

Tarybos pozicija
19 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(19) Socialinės rūpybos sistemos 
veiksmingumo ir efektyvumo didinimas, 
ypač pagerinus paskatas, administravimą 
ir vertinimą bei nustatant išlaidų 
programų prioritetus, tapo itin svarbus 
siekiant ilgalaikio finansinio Europos 
socialinių modelių tvarumo. Rengdamos 
priemones šiai direktyvai įgyvendinti 
valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų 
skirti savo socialinės apsaugos sistemų 
kokybės ir ilgalaikio tvarumo gerinimui ir 
užtikrinimui.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šiame pakeitime iš dalies perimamas pirmojo svarstymo 8 pakeitimas, priimtas 2009 m. 
gegužės 6 d. Bendro pobūdžio tekstų kituose šios srities teisės aktuose nesama. 

Pakeitimas 8

Tarybos pozicija
21 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(21) Savarankiškai dirbančių asmenų ir jų 
sutuoktinių bei sugyventinių, jei jie 
pripažįstami pagal nacionalinę teisę, ir ta 
apimtimi, kuria jie taip pripažįstami, 
apsauga nuo diskriminacijos dėl lyties 

(21) Savarankiškai dirbančių asmenų ir jų 
sutuoktinių bei sugyventinių, jei jie 
pripažįstami pagal nacionalinę teisę, ir ta 
apimtimi, kuria jie taip pripažįstami, 
apsauga nuo diskriminacijos dėl lyties 
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turėtų būti stiprinama užtikrinant, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje būtų įstaiga 
ar įstaigos, kompetentingos analizuoti 
susijusias problemas, ieškoti galimų 
sprendimų ir teikti praktinę pagalbą 
nukentėjusiems asmenims. Tai gali būti ta 
pati įstaiga arba įstaigos, kurios 
nacionaliniu lygiu atsakingos už žmogaus 
teisių gynimą ar asmenų teisių apsaugą,
arba už vienodo požiūrio principo 
įgyvendinimą.

turėtų būti stiprinama užtikrinant, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje būtų įstaiga 
ar įstaigos, kompetentingos analizuoti 
susijusias problemas, ieškoti galimų 
sprendimų ir teikti praktinę pagalbą 
nukentėjusiems asmenims. Tai gali būti ta 
pati įstaiga arba įstaigos, kurios 
nacionaliniu lygiu atsakingos už vienodo 
požiūrio principo įgyvendinimą.

Or. fr

Pagrindimas

(Taip pat žr. 13 pakeitimą.)

Šiame pakeitime iš dalies perimamas pirmojo svarstymo 9 pakeitimo, priimto 2009 m. 
gegužės 6 d., turinys, nes nepageidautina žmogaus teisių klausimų painioti su vienodo 
požiūrio į vyrus ir moteris klausimais.

Pakeitimas 9

Tarybos pozicija
7 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti, ar 
1 dalyje nurodyta socialinė apsauga 
įgyvendinama privaloma ar savanoriška 
tvarka. Todėl jos gali numatyti, kad ši 
socialinė apsauga būtų suteikiama tik 
2 straipsnio b punkte nurodytiems 
sutuoktiniams ir sugyventiniams 
paprašius.

2. Valstybės narės gali nuspręsti, ar 
1 dalyje nurodyta socialinė apsauga 
įgyvendinama privaloma ar savanoriška 
tvarka.

Or. fr
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Pakeitimas 10

Tarybos pozicija
8 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti, ar 
1 dalyje nurodyta motinystės pašalpa 
skiriama privaloma ar savanoriška tvarka. 
Todėl jos gali numatyti, kad ši pašalpa 
būtų skiriama tik 2 straipsnyje 
nurodytoms savarankiškai dirbančioms 
moterims ir sutuoktinėms ir 
sugyventinėms paprašius.

2. Valstybės narės gali nuspręsti, ar 
1 dalyje nurodyta motinystės pašalpa 
skiriama privaloma ar savanoriška tvarka. 

Or. fr

Pakeitimas 11

Tarybos pozicija
8 straipsnio 3 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) vidutines pajamas ar pelną, negautus 
palyginti su prieš tai buvusiu tokios pat 
trukmės laikotarpiu, laikantis pagal 
nacionalinę teisę nustatytos viršutinės ribos 
ir (arba)

b) vidutines pajamas ar pelną, negautus 
palyginti su prieš tai ėjusiu tokios pat 
trukmės laikotarpiu, laikantis pagal 
nacionalinę teisę nustatytos viršutinės ribos
arba, jei nesama nacionalinių nuostatų, 
taikomų laikantis a punkto arba šio 
punkto,

Or. fr

Pagrindimas

Šiame pakeitime perimamas Komisijos pasiūlymo turinys, nes motinystės pašalpa yra laikoma 
pakankama, jei ja užtikrinamos pajamos, ne mažesnės už pajamas, apibrėžtas a ir b 
punktuose, ir tik tuo atveju, kai negalima pritaikyti dviejų pirmųjų punktų, taikomas c punktas 
– pajamos turi būti ne mažesnės už „kitą su šeima susijusią pašalpą“.
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Pakeitimas 12

Tarybos pozicija
8 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje 
nurodytoms savarankiškai dirbančioms 
moterims ir sutuoktinėms bei 
sugyventinėms kuo lengviau būtų gauti 
teikiamas laikino pavadavimo paslaugas ar 
teikiamas nacionalines socialines 
paslaugas. Valstybės narės gali nustatyti, 
kad galimybė gauti tas paslaugas yra šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos pašalpos 
alternatyva arba jos dalis.

4. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje 
nurodytoms savarankiškai dirbančioms 
moterims ir sutuoktinėms bei 
sugyventinėms būtų gauti teikiamas laikino 
pavadavimo paslaugas ar teikiamas 
nacionalines socialines paslaugas. 
Valstybės narės gali nustatyti, kad 
galimybė gauti tas paslaugas yra šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos pašalpos 
alternatyva arba jos dalis.

Or. fr

Pagrindimas

(Taip pat žr. 6 pakeitimą.)

Galimybė naudotis teikiamomis laikino pavadavimo paslaugomis arba nacionalinėmis 
socialinėmis paslaugomis neturėtų būti ribojama kriterijaus, kuris nėra tikslus ar lengvai 
nustatomas.

Pakeitimas 13

Tarybos pozicija
11 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria įstaigą ar 
įstaigas ir imasi būtiniausių priemonių, 
kad būtų skatinamas, analizuojamas, 
stebimas ir remiamas vienodas požiūris į 
visus asmenis nediskriminuojant dėl 
lyties. Tokios įstaigos gali būti tarnybų, 
kurioms nacionaliniu lygiu patikėta ginti 
žmogaus teises ar užtikrinti asmenų teisių 
apsaugą arba įgyvendinti vienodo požiūrio 
principą, dalis.

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad užtikrintų, kad įstaiga ar 
įstaigos, nacionaliniu mastu atsakingos už 
vienodo požiūrio principo įgyvendinimą, 
kaip numatytos Direktyvos 2006/54/EB 20 
straipsnyje, būtų taip pat atsakingos už 
klausimus, kuriems taikoma ši direktyva.
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Or. fr

Pagrindimas

(Taip pat žr. 8 pakeitimą.)

Šiame pakeitime iš dalies perimamas pirmojo svarstymo 9 pakeitimo, priimto 2009 m. 
gegužės 6 d., turinys ir pateikiama nuoroda į Direktyvą 2006/54/EB, kuria įsteigiamos su 
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo įgyvendinimu susijusios įstaigos.

Pakeitimas 14

Tarybos pozicija
15 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės perduoda Komisijai visą 
turimą informaciją apie šios direktyvos 
taikymą iki …*

1. Valstybės narės perduoda Komisijai visą 
turimą informaciją apie šios direktyvos 
taikymą iki …*

Komisija parengia suvestinę ataskaitą ir 
pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai 
ne vėliau kaip … **. Jei reikia, kartu su ta 
ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl šios 
direktyvos pakeitimo.

Komisija parengia suvestinę ataskaitą ir 
pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai 
ne vėliau kaip … **. Šioje ataskaitoje 
turėtų būti atsižvelgta į visus Sąjungos 
teisės aktų, susijusių su samdomųjų 
darbuotojų motinystės atostogų trukme, 
pakeitimus. Jei reikia, kartu su ta ataskaita 
pateikiami pasiūlymai dėl šios direktyvos 
pakeitimo.

___________ ___________
* JO: Prašome įrašyti datą, kuri yra 6 metai po šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.

* JO: Prašome įrašyti datą, kuri yra 5 metai po šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.

** OL: Prašome įrašyti datą, kuri yra 7 metai po 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

** OL: Prašome įrašyti datą, esančią 6 metai po šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. fr

Pagrindimas

Šiame pakeitime perimama pirmojo svarstymo 25 pakeitimo, priimto 2009 m. gegužės 6 d., 
argumentacija, nes manoma, kad šešerių ir atitinkamai septynerių metų laikotarpiai yra 
pernelyg ilgi.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

1986 m. gruodžio 11 d. direktyvos1 tikslai nebuvo pasiekti dėl nepakankamo griežtumo. 10-
ajame dešimtmetyje priimtose rezoliucijose ir pranešimuose Europos Parlamentas ne kartą 
reikalavo, kad ši direktyva būtų tobulinama.

Nors Parlamentas daug kartų teikė labai konkrečius pasiūlymus siekdamas užtikrinti vienodą 
požiūrį į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris, įskaitant jiems padedančius sutuoktinius ir 
pripažįstamus sugyventinius, Komisija tiktai 2008 m. spalio mėn. pateikė pasiūlymą 
panaikinti Direktyvą 86/613/EEB ir pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai naują pasiūlymą 
dėl direktyvos2, kurios specialusis teisinis pagrindas yra EB steigimo sutarties 141 straipsnis 
(dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 157 straipsnis). Šiame pasiūlyme apžvelgiami 
tiktai aspektai, dar neaptarti kitose per tą laiką priimtose direktyvose, kuriose diegiamas 
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principas3. 

Į pasiūlymą dėl direktyvos įtraukta pažangių naujovių, kuriomis siekiama užtikrinti vienodą 
požiūrį į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris, įskaitant jiems padedančius sutuoktinius, 
pvz., pasiūlymas panaikinti kliūtis moterims verstis savarankiška veikla, ir jame numatyta 
imtis vadinamosios pozityviosios diskriminacijos arba specialių priemonių, skirtų sudaryti 
palankesnes sąlygas nepakankamai atstovaujamos lyties atstovams verstis savarankiška 
veikla; pateiktas pasiūlymas dėl įmonės įsteigimo, kuriame numatytos privalomos priemonės, 
kuriomis siekiama, kad pagal nacionalinę teisę daugiau nebūtų draudžiama įsteigti įmonę 
sutuoktiniams arba sugyventiniams, apsaugoti savarankiškai dirbančių moterų ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims padedančių sutuoktinių ar pripažįstamų sugyventinių motinystės 
atostogas (tos pačios teisės į motinystės atostogas, kaip nustatytos Direktyvoje 92/85/EEB, 
pašalpa ne mažesnė negu susirgus skiriama pašalpa, jei ji numatyta pagal nacionalinę teisę, 
galimybė naudotis laikino pavadavimo paslaugomis užuot gavus pašalpą); reikalaujama, kad 
padedantiems sutuoktiniams būtų suteikiama ne prastesnio lygio socialinė apsauga ir 
sudaromos ne prastesnės sąlygos negu savarankiškai dirbantiems asmenims, bet būtų palikta 
sistema, pagal kurią savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktiniai galėtų savo noru apsidrausti 
socialiniu draudimu ir mokėti įmokas. 

Pirmasis svarstymas Parlamente

Per pirmąjį svarstymą Europos Parlamentas teigiamai įvertino pasiūlymą dėl direktyvos ir 
pateikė ne vieną pakeitimą, kuriuo buvo siekiama sustiprinti Komisijos pasiūlymą, kad jis 
taptų didesnę privalomą galią turinčiu teisės aktu ir kad jame būtų sukurta minimalių garantijų 
sistema padedantiems sutuoktiniams.
                                               
1 1986 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 86/613/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, kurie verčiasi 
savarankiška darbo veikla, įskaitant žemės ūkyje, principo taikymo ir dėl savarankiškai dirbančių moterų 
apsaugos nėštumo ir motinystės metu (OL L 359, 1986 12 19, p. 56).
2 COM(2008)636 galutinis
3 79/7/EEB, 2004/113/EB, 2006/54/EB.
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Šio pasiūlymo dėl direktyvos taikymo padedantiems sutuoktiniams arba savarankiškai 
dirbančių asmenų pripažįstamiems sugyventiniams srityje, atsižvelgdamas į tai, kai šio 
pobūdžio veikla nėra vienalytė, Parlamentas primygtinai reikalavo, kad direktyva nebūtų 
taikoma vien mokama veikla žemės ūkio srityje besiverčiantiems asmenims, nes, nors žemės 
ūkyje tokio pobūdžio veikla būdingiausia, ji ne mažiau būdinga ir amatininkystės, prekybos, 
MVĮ ar laisvųjų profesijų srityse (EP 1 ir 10 pakeitimai). Kalbant apie specialias priemones ar 
privalumus, kurie sudarytų palankesnes sąlygas nepakankamai atstovaujamos lyties atstovams 
užsiimti savarankiška veikla, pasakytina, kad Parlamentas remia Komisijos pasiūlymą, bet 
mano, kad reikia sustiprinti jo nuostatas, susijusias su vadinamąja pozityviąja diskriminacija 
(pasiūlymo dėl direktyvos 10 konstatuojamoji dalis, 4 straipsnis). 

Atsižvelgdamas į tai, kad daugumoje valstybių narių padedantys sutuoktiniai vis dar neturi 
specialaus statuso, t. y. jų darbas nepripažįstamas ir jie negali naudotis su sutuoktiniu 
nesusijusia socialine apsauga, o tik išvestinėmis teisėmis, Parlamentas palaiko nuomonę, kad 
reikia pripažinti jų profesinį statusą, aiškiai jį apibrėžti ir nustatyti jų teises, ir šiuo klausimu 
pateikė rekomendaciją valstybėms narėms (EP 3 ir 18 pakeitimai). Kadangi tai glaudžiai 
susiję su padedančių sutuoktinių darbo pripažinimu, Parlamentas pritarė atitinkamiems 
pasiūlymo dėl direktyvos 13 konstatuojamosios dalies ir 6 straipsnio pakeitimams (EP 14 ir 
40 pakeitimai), kuriais siekiama, kad, visų pirma, būtų užtikrinta galimybė įsitraukti į 
savarankiškai dirbantiems asmenims taikomą sistemą nesuteikiant lengvatų, taigi kad būtų 
numatytas privalomas socialinis draudimas tokiomis pat sąlygomis kaip taikomos 
savarankiškai dirbantiems asmenims, net jei reikėtų numatyti galimybę įmokas skaičiuoti kaip 
fiksuoto dydžio sumas, ir kad šios įmokos būtų išskaičiuojamos iš apmokestinamų pajamų 
sumos, pvz., kaip eksploatavimo išlaidos. Motinystės atostogų klausimu Parlamentas pritarė 
minčiai, kad jos turi priklausyti nuo konkrečios padedančių sutuoktinių padėties, tačiau jų 
trukmė negali būti ilgesnė nei numatyta Tarybos direktyvoje 92/85/EEB (EP 15 pakeitimas).

Savo pirmajame svarstyme Parlamentas išreiškė nuomonę, kad sunku priimti Komisijos 
pasiūlymus (10 straipsnis), kuriuose kompetencija žmogaus teisių srityje painiojama su 
diskriminacija dėl lyties. Vienodas požiūris į vyrus ir moteris galioja visiems gyventojams, o 
ne mažumoms, diskriminuojamoms kitu pagrindu, pavyzdžiui, dėl rasės, religijos ir pan. Dėl 
to institucija, prižiūrinti, ar ši direktyva taikoma tinkamai, turėtų būti institucija, 
kompetentinga spręsti klausimus, susijusius su vienodo požiūrio į vyrus ir moteris 
direktyvomis, o ne žmogaus teisių apsaugos institucija (EP 9 pakeitimas).

Tarybos per pirmąjį svarstymą priimta pozicija

Tarybos pozicijoje iš dalies perimama Parlamento per pirmąjį svarstymą priimta pozicija, 
kartais naujai ją suformuluojant arba pritaikant naują struktūrą: Taryba priėmė dešimt EP 
pirmojo svarstymo pakeitimų (4, 9 (iš dalies), 12, 13 ir 39, 18, 22, 23, 27 ir 28 pakeitimai). 

Šiuose pakeitimuose ypač susitelkta į specialias priemones ar privalumus, kurie sudarytų 
palankesnes sąlygas nepakankamai atstovaujamos lyties atstovams užsiimti savarankiška 
veikla, sustiprinant juos vadinamosios pozityviosios diskriminacijos priemonėmis, t. y. į 
moterų verslininkystės skatinimą, pasiūlymą netrukdyti steigti įmonių sutuoktiniams arba 
sugyventiniams, naujos nuostatos, susijusios su vyrų ir moterų lygybės klausimų įtraukimą į 
skirtingas politikos sritis ir kt. Reikia pažymėti, kad rekomendacija pripažinti savarankiškai 
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dirbančių asmenų sutuoktinių ar sugyventinių darbą palikta ir pateikiama performuluota 
Tarybos pozicijos 8 konstatuojamojoje dalyje.

Tarybos pozicija skiriasi nuo per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos, ypač savarankiškai 
dirbančių asmenų sutuoktinių ar pripažįstamų sugyventinių socialinės apsaugos srityje. 
Tarybos nuomone, valstybės narės gali nuspręsti, ar socialinė apsauga įgyvendinama 
privaloma ar savanoriška tvarka (naujas Tarybos pozicijos 7 straipsnis). Be to, Taryba 
neįtraukė Parlamento per pirmąjį svarstymą perimto Komisijos pasiūlymo, kad savarankiškai 
dirbančių asmenų sutuoktinių ar pripažįstamų sugyventinių apsaugos lygis būtų ne mažesnis 
negu jų sutuoktinių ar sugyventinių. Jos nuomone, būtent valstybės narės turėtų organizuoti 
šią socialinę apsaugą remdamosi savo nacionaline teise ir visų pirma nuspręsti, kad tokia 
socialinė apsauga gali būti proporcinga dalyvavimui savarankiškai dirbančio asmens veikloje 
ir (arba) jo įmokų dydžiui (per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos 
16 konstatuojamoji dalis).

Motinystės atostogų klausimu Tarybos pozicijoje numatyta galimybė, kad savarankiškai 
dirbančioms moterims ir savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinėms bei pripažįstamoms 
sugyventinėms pagal nacionalinę teisę būtų suteikta teisė į motinystės pašalpą, kad jos galėtų 
bent 14 savaičių sustabdyti profesinę veiklą dėl nėštumo ar motinystės. Pasiūlymas nustatyti 
aukščiausią jų trukmės ribą, kaip nustatyta Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtoje 
pozicijoje (motinystės atostogų trukmė negali viršyti numatytos Tarybos direktyvoje 
92/85/EEB), atmestas, kadangi direktyvoje nustatoma trumpiausia atostogų trukmė. Tarybos 
pozicijoje (8 straipsnis) taip pat perimtas Komisijos pasiūlymas dėl galimybės naudotis 
laikino pavadavimo paslaugomis kaip motinystės pašalpos alternatyva.

Be to, Taryba atsižvelgė ir į Komisijos pasiūlymą dėl institucijų, prižiūrinčių, ar ši direktyva 
tinkamai taikoma, ir nustatė, kad šios institucijos gali būti tos pačios kaip institucijos, 
kompetentingos spręsti žmogaus teisių klausimus (Tarybos pasiūlymo 21 konstatuojamoji 
dalis ir 10 straipsnis). 

Pranešėjo pasiūlymas

Pranešėjas atkreipia dėmesį į Tarybos norą gerinti savarankiškai dirbantiems asmenims 
teikiamą socialinę apsaugą ir jiems padedančių sutuoktinių apsaugą, kad būtų panaikintos 
kliūtys moterų verslininkystei.

Tam tikriems Tarybos pozicijoje iškeltiems punktams galima pritarti, pvz., tam, kad Taryba 
nesutinka pakeisti Direktyvos 86/613/EEB esamos formuluotės, susijusios su įmonės 
„valdymu“, kaip situacija, kai turėtų būti taikomas nediskriminavimo principas (per pirmąjį 
svarstymą Tarybos priimtos pozicijos 13 konstatuojamoji dalis ir 4 straipsnio 1 dalis), arba 
tam, kad, Tarybos nuomone, tekstas turėtų būti suderintas su esamomis direktyvų 2006/54/EB 
ir 2004/113/EB nuostatomis, taigi nebūtų pridėta žodžio „veiksmingos“ (per pirmąjį 
svarstymą Tarybos priimtos pozicijos 9 straipsnio 1 dalis) ar nuorodos į „įstaigą arba 
įstaigas“, kad būtų aišku, jog nurodytos įstaigos turi būti tos pačios, kaip nurodytos 
direktyvose 2004/113/EB ir 2006/54/EB (per pirmąjį svarstymą Tarybos priimtos pozicijos 11 
straipsnio 2 dalis) ir kt. 
Pranešėjas pažymi, kad savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinių socialinės apsaugos 
požiūriu Tarybos pozicija skiriasi nuo EP pirmojo svarstymo pozicijos, nes, nors Taryba ir 
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mano, kad iš valstybių narių turėtų būti reikalaujama imtis būtinų priemonių šiai socialinei 
apsaugai organizuoti pagal nacionalinę teisę, dėl socialinės apsaugos įgyvendinimo turi spręsti 
valstybės narės, t. y. jos turi nutarti, ar ji bus įgyvendinama privaloma ar savanoriška tvarka ir 
ar socialinė apsauga neturėtų būti teikiama tik sutuoktinių arba sugyventinių prašymu. 

Be to, savarankiškai dirbančių moterų ir atitinkamai savarankiškai dirbančių asmenų 
sutuoktinių ar sugyventinių motinystės apsaugos klausimu pranešėjas pažymi, kad Taryba 
pasistūmėjo į priekį, kad būtų pripažinta, jog joms reikia skirti pašalpą, kad jos galėtų 
nutraukti savo veiklą pakankamam laikui, kad būtų galima užtikrinti tinkamą normalaus 
nėštumo eigą ir motinos fizinį atsigavimą po normalaus gimdymo. Galima manyti, kad 
Tarybos pozicijoje, kuria remiantis pagal nacionalinę teisę šioms moterims turėtų būti 
suteikiama pakankama motinystės pašalpa, kad jos galėtų ne mažiau kaip 14 savaičių 
sustabdyti profesinę veiklą dėl nėštumo ar motinystės, pasistūmėta į priekį, palyginti su esama 
situacija, atsižvelgiant į tai, kad 14 savaičių yra trumpiausias laikotarpis ir kad jį valstybės 
narės gali pratęsti, atsižvelgdamos į skirtingą moterų statusą ir specialius jų poreikius. 

Pranešėjas nemano, kad reikalingas apribojimas, susijęs su poreikiu gerinti padedančių 
sutuoktinių padėtį tik žemės ūkio srityje (per pirmąjį svarstymą Tarybos priimtos pozicijos 4 
konstatuojamoji dalis) arba nuoroda į socialinės apsaugos sistemų kokybę ir ilgalaikį tvarumą 
(per pirmąjį svarstymą Tarybos priimtos pozicijos 19 konstatuojamoji dalis), nes socialinės 
apsaugos sistemų tvarumas nėra vienas iš šios direktyvos tikslų. 

Be to, pranešėjas abejoja dėl nuostatos, pagal kurią valstybėms narėms numatoma galimybė 
toliau taikyti nacionalines nuostatas, kuriomis ribojamos galimybės naudotis tam tikromis 
socialinės apsaugos sistemomis arba tam tikro lygio apsauga (per pirmąjį svarstymą Tarybos 
priimtos pozicijos 16 konstatuojamoji dalis), arba nuostatos, pagal kurią valstybės narės gali 
nuspręsti, ar nustatant įmokas ir (arba) išmokas turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamo asmens 
ar šeimos ekonominę padėtį (per pirmąjį svarstymą Tarybos priimtos pozicijos 17 
konstatuojamoji dalis).

Pranešėjas negali pritarti ir tam, kad institucijos, prižiūrinčios, ar ši direktyva taikoma 
tinkamai, būtų tos pačios kaip institucijos, kompetentingos spręsti žmogaus teisių klausimus 
(per pirmąjį svarstymą Tarybos priimtos pozicijos 21 konstatuojamoji dalis ir 10 straipsnis), ir 
siūlo iš dalies perimti EP pirmojo svarstymo pozicijos 9 pakeitimo turinį, nes nepageidautina 
žmogaus teisių klausimus painioti su vienodo požiūrio į vyrus ir moteris klausimais.

Pranešėjas tiki, kad galima rasti tinkamus bendrus sprendimus, pagal kuriuos būtų 
atsižvelgiama į esamus specialius poreikius, ir parengti teisėkūros dokumentą, kuris sudarytų 
sąlygas realiai pagerinti savarankiškai dirbančių moterų ir savarankiškai dirbančių asmenų 
sutuoktinių ar pripažįstamų sugyventinių padėtį, ypač jų asmeninės socialinės apsaugos, 
nepriklausomos nuo sutuoktinio ar sugyventinio, srityje.


