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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].



PR\808815PL.doc 3/20 PE439.879v01-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO................5

UZASADNIENIE ................................................................................................................16



PE439.879v01-00 4/20 PR\808815PL.doc

PL



PR\808815PL.doc 5/20 PE439.879v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska przyjętego przez Radę w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania zasady równego 
traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz 
uchylającej dyrektywę 86/613/EWG
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0192(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (00000/2010 – C7-0000/2010),

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0636),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 141 ust. 3 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu przez Komisję (C6-0341/2008),

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady 
pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 7 i art. 157 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 

– uwzględniając swoje stanowisko w pierwszym czytaniu1, 

– uwzględniając art. 66 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Praw Kobiet i 
Równouprawnienia (A7–0000/2010),

1. przyjmuje w drugim czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i 
parlamentom krajowym.

                                               
1 Teksty przyjęte, 6.5.2009, P6_TA(2009)0364.
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Poprawka 1

Stanowisko Rady
Punkt 4 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(4) Parlament Europejski wielokrotnie 
zwracał się do Komisji o zweryfikowanie 
dyrektywy 86/613/EWG, zwłaszcza po to 
by zwiększyła się ochrona macierzyństwa 
kobiet prowadzących działalność na 
własny rachunek oraz by poprawiła się 
sytuacja małżonków osób prowadzących 
na własny rachunek działalność rolniczą.

(4) Parlament Europejski wielokrotnie 
zwracał się do Komisji o zweryfikowanie 
dyrektywy 86/613/EWG, zwłaszcza po to 
by zwiększyła się ochrona macierzyństwa 
kobiet prowadzących działalność na 
własny rachunek oraz by poprawiła się 
sytuacja małżonków osób prowadzących 
działalność na własny rachunek.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie ma powodu do zawężania zakresu stosowania przepisów wyłącznie do obszaru rolnictwa. 
Niniejsza poprawka przejmuje treść poprawki 1 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 6 maja 
2009 r.

Poprawka 2

Stanowisko Rady
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(4 a) Parlament Europejski określił już 
swoje stanowisko w tej dziedzinie w 
rezolucji z dnia 21 lutego 1997 r. w 
sprawie sytuacji małżonków osób 
pracujących na własny rachunek, 
pomagających im w prowadzeniu 
działalności1.
____________
1 Dz.U. C 85 z 17.03.1997, s. 186.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przejmuje treść poprawki 2 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 6 maja 
2009 r. 
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Poprawka 3

Stanowisko Rady
Punkt 16 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(16) Z uwagi na swój udział w rodzinnej 
działalności gospodarczej małżonkowie lub 
partnerzy życiowi, jeżeli i w stopniu, w 
jakim uznawani są oni przez prawo 
krajowe, osób prowadzących działalność 
na własny rachunek, które mają dostęp do 
systemu ochrony socjalnej, powinni także 
mieć prawo do korzystania z ochrony 
socjalnej. Państwa członkowskie powinny 
mieć obowiązek podjęcia koniecznych 
środków, aby regulować takie 
zabezpieczenie społeczne zgodnie z 
prawem krajowym. W szczególności do 
państw członkowskich należy decyzja, czy 
taka ochrona socjalna powinna być 
obowiązkowa czy dobrowolna. Państwa 
członkowskie mają prawo postanowić, że 
taka ochrona socjalna może być 
proporcjonalna w stosunku do udziału w 
działalności osoby prowadzącej działalność 
na własny rachunek lub poziomu składki. 
Bez uszczerbku dla niniejszej dyrektywy, 
państwa członkowskie mogą utrzymać 
krajowe regulacje, zgodnie z którymi 
dostęp do określonych systemów ochrony 
socjalnej lub do określonego poziomu 
ochrony, w tym do szczególnych 
warunków finansowania, jest ograniczony 
do pewnych grup osób prowadzących 
działalność na własny rachunek lub do 
pewnych zawodów, pod warunkiem że 
zapewniony zostanie dostęp do systemu 
powszechnego.

(16) Z uwagi na swój udział w rodzinnej 
działalności gospodarczej małżonkowie lub 
partnerzy życiowi, jeżeli i w stopniu, w 
jakim uznawani są oni przez prawo 
krajowe, osób prowadzących działalność 
na własny rachunek, które mają dostęp do 
systemu ochrony socjalnej, powinni także 
mieć prawo do korzystania z ochrony 
socjalnej. Państwa członkowskie powinny 
mieć obowiązek podjęcia koniecznych 
środków, aby regulować takie 
zabezpieczenie społeczne zgodnie z 
prawem krajowym. W szczególności do 
państw członkowskich należy decyzja, czy 
taka ochrona socjalna powinna być 
obowiązkowa czy dobrowolna. Państwa 
członkowskie mają prawo postanowić, że 
taka ochrona socjalna może być 
proporcjonalna w stosunku do udziału w 
działalności osoby prowadzącej działalność 
na własny rachunek lub poziomu składki.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest niedopuszczenie do wprowadzenia przepisów umożliwiających 
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ograniczenie dostępu do ochrony socjalnej. 

Poprawka 4

Stanowisko Rady
Punkt 17 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(17) Szczególna sytuacja ekonomiczna i 
fizyczna kobiet ciężarnych prowadzących 
działalność na własny rachunek oraz 
ciężarnych małżonek i partnerek 
życiowych – jeżeli i w stopniu, w jakim 
uznawane są one przez prawo krajowe –
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek sprawia, iż konieczne jest 
przyznanie im prawa do świadczeń 
macierzyńskich. Państwa członkowskie 
zachowują kompetencję do organizowania 
takich świadczeń, w tym do ustalania 
poziomu składek oraz dokonywania 
wszystkich uzgodnień dotyczących 
świadczeń i płatności, pod warunkiem że 
spełnione są minimalne wymogi określone 
w niniejszej dyrektywie. W szczególności 
państwa członkowskie mogą określić, w 
jakim okresie przed porodem lub po nim 
przysługuje prawo do świadczeń 
macierzyńskich. Ponadto przy ustalaniu 
składki lub świadczenia można wziąć pod 
uwagę sytuację ekonomiczną danej osoby 
lub rodziny.

(17) Szczególna sytuacja ekonomiczna i 
fizyczna kobiet ciężarnych prowadzących 
działalność na własny rachunek oraz 
ciężarnych małżonek i partnerek 
życiowych – jeżeli i w stopniu, w jakim 
uznawane są one przez prawo krajowe –
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek sprawia, iż konieczne jest 
przyznanie im prawa do świadczeń 
macierzyńskich. Państwa członkowskie 
zachowują kompetencję do organizowania 
takich świadczeń, w tym do ustalania 
poziomu składek oraz dokonywania 
wszystkich uzgodnień dotyczących 
świadczeń i płatności, pod warunkiem że 
spełnione są minimalne wymogi określone 
w niniejszej dyrektywie. W szczególności 
państwa członkowskie mogą określić, w 
jakim okresie przed porodem lub po nim 
przysługuje prawo do świadczeń 
macierzyńskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uniknięcie wprowadzenia zbyt obszernego kryterium, jakim 
jest sytuacja ekonomiczna danej osoby lub rodziny, które to kryterium nie jest typowe dla 
przepisów ustawowych w obszarze socjalnym. 
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Poprawka 5

Stanowisko Rady
Punkt 17 b preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(17a) Okres, w czasie którego kobietom 
prowadzącym działalność na własny 
rachunek, a także małżonkom i - w 
przypadku gdy są one uznawane przez 
prawo krajowe - partnerkom życiowym 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek przyznawane są świadczenia 
macierzyńskie, jest równy okresowi urlopu 
macierzyńskiego przewidzianemu dla 
kobiet zatrudnionych w dyrektywie Rady 
92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. 
w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu 
pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic 
w ciąży, pracownic, które niedawno 
rodziły, i pracownic karmiących piersią1. 
W przypadku zmiany okresu urlopu 
macierzyńskiego przewidzianego w wyżej 
wspomnianej dyrektywie Komisja 
powinna sporządzić sprawozdanie 
dotyczące oceny pod kątem konieczności 
zmiany również okresu, w którym 
przewidziano świadczenia macierzyńskie
dla kobiet prowadzących działalność na 
własny rachunek, a także dla małżonek i -
w przypadku gdy są one uznawane przez 
prawo krajowe - partnerek życiowych osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek.
______

Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu uwzględnienie zmieniającej się sytuacji w zakresie ochrony 
macierzyństwa kobiet zatrudnionych oraz umożliwienie zmiany okresu przyznawania 
świadczeń macierzyńskich przysługujących kobietom prowadzącym działalność na własny 
rachunek oraz małżonkom i partnerkom życiowym osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, jeżeli sprawozdanie Komisji w sprawie oceny sytuacji w tym zakresie proponuje 
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zmianę w tym kierunku.

Poprawka 6

Stanowisko Rady
Punkt 18 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(18) Ze względu na specyfikę działalności 
na własny rachunek kobiety prowadzące 
działalność na własny rachunek oraz 
małżonki i życiowe partnerki – jeżeli i w 
stopniu w jakim uznawane są one przez 
prawo krajowe – osób prowadzących 
działalność na własny rachunek powinny 
otrzymać, na ile to możliwe, dostęp do 
wszelkich istniejących usług 
zapewniających czasowe zastępstwo 
i umożliwiających przerwy w działalności 
zawodowej w związku z ciążą lub 
macierzyństwem lub do wszelkich 
istniejących krajowych usług socjalnych. 
Dostęp do tych usług może w całości lub w 
części zastępować możliwość pobierania 
zasiłku macierzyńskiego.

(18) Ze względu na specyfikę działalności 
na własny rachunek kobiety prowadzące 
działalność na własny rachunek oraz 
małżonki i życiowe partnerki – jeżeli i w 
stopniu w jakim uznawane są one przez 
prawo krajowe – osób prowadzących 
działalność na własny rachunek powinny 
otrzymać dostęp do wszelkich istniejących 
usług zapewniających czasowe zastępstwo 
i umożliwiających przerwy w działalności 
zawodowej w związku z ciążą lub 
macierzyństwem lub do wszelkich 
istniejących krajowych usług socjalnych. 
Dostęp do tych usług może w całości lub w 
części zastępować możliwość pobierania 
zasiłku macierzyńskiego.

Or. fr

Uzasadnienie

(Patrz także popr. 12)

Kryterium, które nie jest ani precyzyjne, ani możliwe do określenia, nie powinno ograniczać 
dostępu do istniejących usług zapewniających czasowe zastępstwo lub do istniejących 
krajowych usług socjalnych. 

Poprawka 7

Stanowisko Rady
Punkt 19 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(19) Zwiększanie skuteczności i 
efektywności systemów opieki socjalnej –
zwłaszcza przez lepsze zachęty, lepszą 

skreślony
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administrację i ocenę oraz hierarchizację 
planów wydatków, stało się kluczowym 
elementem długoterminowej finansowej 
stabilności europejskich modeli 
społecznych. Przy opracowywaniu 
środków niezbędnych do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie powinny zwrócić szczególną 
uwagę na poprawę i zapewnienie jakości 
i długoterminowej stabilności swoich 
systemów ochrony socjalnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przejmuje częściowo treść poprawki 8 z pierwszego czytania, przyjętej 
dnia 6 maja 2009 r. Ten tekst o ogólnym charakterze nie figuruje w innych aktach prawnych z 
tego zakresu.

Poprawka 8

Stanowisko Rady
Punkt 21 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(21) Ochrona osób prowadzących 
działalność na własny rachunek oraz ich 
małżonków i partnerów życiowych – jeżeli 
i w stopniu w jakim uznawani są oni przez 
prawo krajowe – przed dyskryminacją ze 
względu na płeć powinna być wzmocniona 
dzięki istnieniu w każdym państwie 
członkowskim co najmniej organu 
właściwego lub organów właściwych do 
analizowania odnośnych problemów, 
badania możliwych rozwiązań 
i świadczenia praktycznej pomocy ofiarom. 
Może to być ten sam organ lub te same 
organy, które na szczeblu krajowym 
odpowiadają za obronę praw człowieka, 
ochronę praw jednostki lub wdrażanie 
zasady równego traktowania.

(21) Ochrona osób prowadzących 
działalność na własny rachunek oraz ich 
małżonków i partnerów życiowych – jeżeli 
i w stopniu w jakim uznawani są oni przez 
prawo krajowe – przed dyskryminacją ze 
względu na płeć powinna być wzmocniona 
dzięki istnieniu w każdym państwie 
członkowskim co najmniej organu 
właściwego lub organów właściwych do 
analizowania odnośnych problemów, 
badania możliwych rozwiązań 
i świadczenia praktycznej pomocy ofiarom. 
Może to być ten sam organ lub te same 
organy, które na szczeblu krajowym 
odpowiadają za wdrażanie zasady równego 
traktowania.

Or. fr
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Uzasadnienie

(Patrz także popr. 13)

Niniejsza poprawka przejmuje częściowo treść poprawki 9 z pierwszego czytania, przyjętej 
dnia 6 maja 2009 r. ze względu na to, że nie jest pożądane łączenie kwestii praw człowieka z 
kwestią równego traktowania mężczyzn i kobiet.

Poprawka 9

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, czy ochrona socjalna, o której 
mowa w ust. 1, jest obowiązkowa czy 
dobrowolna. Odpowiednio do tej decyzji 
mogą postanowić, że ta ochrona socjalna 
jest udzielana jedynie na wniosek 
małżonków i partnerów życiowych, 
o których mowa w art. 2 lit. b).

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, czy ochrona socjalna, o której 
mowa w ust. 1, jest obowiązkowa czy 
dobrowolna.

Or. fr

Poprawka 10

Stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, czy zasiłek macierzyński, o 
którym mowa w ust. 1, jest obowiązkowy 
czy dobrowolny. Odpowiednio do tej 
decyzji mogą postanowić, że zasiłek ten 
jest udzielany jedynie na wniosek kobiet 
prowadzących działalność na własny 
rachunek oraz małżonek i partnerów 
życiowych, o których mowa w art. 2

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, czy zasiłek macierzyński, o 
którym mowa w ust. 1, jest obowiązkowy 
czy dobrowolny. 

Or. fr
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Poprawka 11

Stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) utraconemu średniemu dochodowi lub 
zyskowi w odniesieniu do 
porównywalnego poprzedniego okresu, w 
wysokości podlegającej ewentualnym 
ograniczeniom określonym w prawie 
krajowym; lub

b) utraconemu średniemu dochodowi lub 
zyskowi w odniesieniu do 
porównywalnego poprzedniego okresu, w 
wysokości podlegającej ewentualnym 
ograniczeniom określonym w prawie 
krajowym; lub, jeśli brak jest przepisów 
krajowych mających zastosowanie 
zgodnie z lit. a) lub z niniejszą literą,

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przejmuje treść propozycji Komisji w związku z tym, że zasiłek 
macierzyński uważa się za odpowiedni, jeśli gwarantuje dochody równe dochodom 
przewidzianym w lit. a) i b) i jedynie w przypadku gdy nie mają one zastosowania, stosuje się 
lit. c) – poziom dochodów równy „jakiemukolwiek innemu zasiłkowi rodzinnemu”.

Poprawka 12

Stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu zapewnienia, aby 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek oraz małżonki oraz partnerzy 
życiowi, o których mowa w art. 2, mieli 
dostęp, na ile to możliwe, do wszelkich 
istniejących usług zapewniających czasowe 
zastępstwo lub do wszelkich istniejących 
krajowych usług socjalnych. Państwa 
członkowskie mogą postanowić, że dostęp 
do tych usług zastępuje w całości lub w 
części możliwość pobierania zasiłku, o 
którym mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu.

4. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne środki w celu zapewnienia, aby 
kobiety prowadzące działalność na własny 
rachunek oraz małżonki oraz partnerzy 
życiowi, o których mowa w art. 2, mieli 
dostęp do wszelkich istniejących usług 
zapewniających czasowe zastępstwo lub do 
wszelkich istniejących krajowych usług 
socjalnych. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że dostęp do tych usług 
zastępuje w całości lub w części 
możliwość pobierania zasiłku, o którym 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.
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Or. fr

Uzasadnienie

(Patrz także popr. 6)

Kryterium, które nie jest ani precyzyjne, ani możliwe do określenia, nie powinno ograniczać 
dostępu do istniejących usług zapewniających czasowe zastępstwo lub do istniejących 
krajowych usług socjalnych. 

Poprawka 13

Stanowisko Rady
Artykuł 11 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ lub organy do spraw propagowania, 
analizowania, monitorowania i 
wspierania równego traktowania 
wszystkich osób bez względu na płeć oraz 
dokonują niezbędnych odnośnych ustaleń. 
Organy takie mogą wchodzić w skład 
urzędów odpowiedzialnych na szczeblu 
krajowym za obronę praw człowieka, 
ochronę praw jednostki lub wdrażanie 
zasady równego traktowania.

1. Państwa członkowskie podejmują 
konieczne kroki w celu zapewnienia, że
organ lub organy odpowiedzialne na 
szczeblu krajowym za wdrażanie zasady 
równego traktowania, przewidziane w art. 
20 dyrektywy 2006/54/WE, posiadają 
również uprawnienia w kwestiach 
podlegających przepisom niniejszej 
dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

(Patrz także popr. 8)

Niniejsza poprawka przejmuje częściowo treść poprawki 9 z pierwszego czytania, przyjętej 
dnia 6 maja 2009 r. i odwołuje się do art. 20 dyrektywy 2006/54/WE, która wprowadza 
organy do spraw równości.

Poprawka 14

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W terminie …* państwa członkowskie 1. W terminie …* państwa członkowskie 
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przekazują Komisji wszelkie dostępne 
informacje dotyczące stosowania niniejszej 
dyrektywy.

przekazują Komisji wszelkie dostępne 
informacje dotyczące stosowania niniejszej 
dyrektywy.

Komisja sporządza sprawozdanie 
podsumowujące, które przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
terminie ...**. Do sprawozdania dołącza 
się, w miarę potrzeby, wnioski dotyczące 
zmiany niniejszej dyrektywy.

Komisja sporządza sprawozdanie 
podsumowujące, które przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
terminie ...**. Sprawozdanie to powinno 
uwzględniać wszelkie zmiany w 
prawodawstwie Unii dotyczące okresu 
urlopu macierzyńskiego przysługującego 
zatrudnionym kobietom. Do sprawozdania 
dołącza się w miarę potrzeb wnioski 
dotyczące zmiany niniejszej dyrektywy.

___________ ___________
* Dz.U: Proszę wpisać datę: sześć lat po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy.

* Dz.U: Proszę wpisać datę: pięć lat po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy.

** Dz.U: Proszę wpisać datę: siedem lat po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy.

** Dz.U: Proszę wpisać datę: sześć lat po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przejmuje treść poprawki 25 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 6 maja 
2009 r., ze względu na to, że okres odpowiednio sześciu i siedmiu lat uznano za zbyt długi.
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UZASADNIENIE

Wstęp

Dyrektywa z dnia 11 grudnia 1986 r.1 nie zrealizowała postawionych przed nią celów, gdyż 
była aktem zbyt niezdecydowanym. W rezolucjach i sprawozdaniach przyjętych w latach 90. 
Parlament Europejski wielokrotnie domagał się poprawienia tej dyrektywy.

Mimo wielokrotnego przypominania przez Parlament konkretnych propozycji służących 
zapewnieniu równości traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny 
rachunek, w tym współpracujących małżonków i uznanych partnerów, dopiero w 
październiku 2008 r. Komisja zaproponowała uchylenie dyrektywy 86/613/EWG i 
przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący dyrektywy2, której 
specjalną podstawę prawną stanowi art. 141 Traktatu WE (obecnie art. 157 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Wniosek ten obejmuje jedynie kwestie nieobjęte innymi 
dyrektywami wprowadzającymi w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet, 
które zostały przyjęte do tej pory3. 

Wniosek w sprawie dyrektywy zawiera istotne elementy wprowadzające postęp w 
zapewnianiu równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny 
rachunek, w tym ich współpracujących małżonków, takie jak: propozycja przezwyciężenia 
przeszkód w dostępie kobiet do prowadzenia działalności na własny rachunek, między innymi 
poprzez zaplanowanie pozytywnych działań lub szczególnych środków mających na celu 
ułatwienie osobom płci niedostatecznie reprezentowanej podejmowania działalności na 
własny rachunek; propozycja dotycząca zakładania przedsiębiorstw, która przewiduje wiążące 
środki gwarantujące, że zakładanie przedsiębiorstwa przez małżonków lub partnerów nie 
będzie odtąd zabronione w prawie krajowym, w przypadku macierzyństwa ochrona kobiet 
prowadzących działalność na własny rachunek, a także ochrona współpracujących małżonek i 
uznanych partnerek życiowych osób prowadzących działalność na własny rachunek (prawo 
do takiego samego urlopu macierzyńskiego, jak ten przewidziany w dyrektywie 92/85/EWG, 
zasiłek przynajmniej równy zasiłkowi chorobowemu, jeżeli taki jest przewidziany w prawie 
krajowym; możliwość dostępu do usług czasowego zastępstwa będących alternatywą dla 
zasiłku); poziom zabezpieczenia społecznego małżonków współpracujących co najmniej 
równy poziomowi zabezpieczenia osób prowadzących działalność na własny rachunek, na 
takich samych warunkach, jak warunki mające zastosowanie do tych ostatnich, przy czym 
utrzymana zostaje dobrowolna i oparta na składkach przynależność współpracujących 
małżonków osób prowadzących działalność na własny rachunek do systemu zabezpieczenia 
społecznego.

Pierwsze czytanie w Parlamencie
                                               
1 Dyrektywa Rady 86/613/EWG z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania 
kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet 
pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa (Dz.U. L 359 z 19.12.1986, s. 56).
2 COM(2008)636 wersja ostateczna.
3 79/7/EWG, 2004/113/WE, 2006/54/WE.
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W pierwszym czytaniu Parlament Europejski przyjął z zadowoleniem wniosek w sprawie 
dyrektywy, proponując szereg poprawek mających na celu wzmocnienie wniosku Komisji i 
zmierzających w kierunku bardziej wiążących przepisów, ustanawiających zasady gwarancji 
minimalnych dla współpracujących małżonków. 

Zatem jeżeli chodzi o zastosowanie niniejszego wniosku w sprawie dyrektywy, odpowiednio 
w stosunku do współpracujących małżonków, jak i uznanych partnerów osób prowadzących 
działalność na własny rachunek, uwzględniając niejednorodny charakter typów zatrudnienia, 
Parlament Europejski nalegał, by nie ograniczać zakresu stosowania dyrektywy jedynie do 
osób prowadzących na własny rachunek działalność zarobkową w obszarze rolnictwa, 
ponieważ nawet jeśli w rolnictwie ten rodzaj działalności jest dominujący, dominuje on 
również w rzemieślnictwie i w handlu, w małych i średnich przedsiębiorstwach i w wolnych 
zawodach (popr. 1 i 10 PE). Jeżeli chodzi o szczególne środki lub korzyści mające na celu 
ułatwienie osobom płci niedostatecznie reprezentowanej podejmowania działalności na 
własny rachunek, Parlament popiera propozycje Komisji, jednakże w formie uwydatnionej 
poprzez działania pozytywne (popr. 4 PE, punktu 10 preambuły, art. 4 wniosku w sprawie 
dyrektywy). 

W kwestii statusu współpracujących małżonków, uwzględniając fakt, że w większości państw 
członkowskich wciąż nie mają oni własnego statusu, ich praca nie jest uznawana i nie 
korzystają oni z zabezpieczenia społecznego niezależnie od małżonka, ale za pośrednictwem 
praw pochodnych, Parlament utrzymywał, że konieczne jest uznanie, że mają oni jasno 
określony status zawodowy oraz określenie ich praw oraz wydał zmierzające w tym kierunku 
zalecenie dla państw członkowskich (popr. 3 i 18 PE). Ściśle w związku z kwestia uznania ich 
pracy Parlament opowiedział się za idącą za tym zmianą punktu 13 preambuły i art. 6 
wniosku w sprawie dyrektywy (popr. 14 i 40 PE) w celu zapewnienia po pierwsze możliwości 
przystąpienia do systemu przewidzianego dla osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, a także aby uniemożliwić zwolnienie z przynależności do systemu, czyli 
wprowadzić obowiązkową przynależność na takich samych warunkach, jak te mające 
zastosowanie do osób prowadzących działalność na własny rachunek, nawet jeśli oznaczałoby 
to wprowadzenie możliwości obliczania składek na zasadzie ryczałtu, a także w celu 
ustanowienia przepisów, zgodnie z którymi składki ubezpieczeniowe będą odliczane od 
podatku, dzięki potraktowaniu ich np. jako koszty operacyjne. W kwestii urlopu 
macierzyńskiego Parlament poparł dostosowanie go do szczególnej sytuacji, w jakiej znajdują 
się współpracujący małżonkowie, przy czym urlop ten nie może przekraczać okresu 
przewidzianego w dyrektywie Rady 92/85/EWG (popr. 15 PE).

W pierwszym czytaniu Parlament uznał, że trudno jest przyjąć propozycje Komisji (art. 10), 
które mieszają uprawnienia w dziedzinie praw człowieka i w dziedzinie dyskryminacji ze 
względu na płeć. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn dotyczy całego społeczeństwa, a nie 
tylko mniejszości dyskryminowanych ze względu na inne kryteria, takie jak kolor skóry, 
wyznanie itp. Dlatego też nad prawidłowym stosowaniem dyrektywy musi czuwać organ 
właściwy w kwestiach objętych dyrektywami w sprawie równego traktowania kobiet i 
mężczyzn pobierających wynagrodzenie, ale nie organ działający na rzecz ochrony praw 
człowieka (popr. 9 PE).

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
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Stanowisko Rady jest częściowo zgodne ze stanowiskiem Parlamentu w pierwszym czytaniu, 
przy czym różni się niekiedy nowym sposobem sformułowania lub nową strukturą; Rada 
przyjęła dziesięć poprawek PE z pierwszego czytania (poprawki 4, 9 (częściowo), 12, 13, a 
także 39, 18, 22, 23, 27 i 28).

Poprawki te dotyczą w szczególności: kwestii związanych ze szczególnymi środkami czy 
przywilejami mającymi na celu ułatwienie osobom płci niedostatecznie reprezentowanej 
podejmowania działalności na własny rachunek i wzmocnionymi jako działania pozytywne; 
wspierania przedsiębiorczości kobiet; propozycji mającej na celu nieograniczenie zakładania 
przedsiębiorstw przez współmałżonków lub partnerów życiowych; wprowadzenia nowego 
postanowienia dotyczącego włączenia kwestii równości kobiet i mężczyzn do różnych 
strategii politycznych itp. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zalecenie uznawania pracy 
małżonków lub uznanych partnerów życiowych osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, choć inaczej sformułowane, zostało zachowane w punkcie 8 preambuły w 
stanowisku Rady. 

Stanowisko Rady różni się od stanowiska przyjętego w pierwszym czytaniu, zwłaszcza w 
kwestii zabezpieczenia społecznego małżonków lub uznanych partnerów osób prowadzących 
działalność na własny rachunek. Rada uważa, że takie zabezpieczenie społeczne może zostać 
wprowadzone obowiązkowo lub dobrowolnie przez państwa członkowskie (nowy art. 7 
stanowiska Rady). Podobnie przejęta przez Parlament w pierwszym czytaniu propozycja 
Komisji dotycząca „co najmniej równej ochrony” małżonków lub uznanych partnerów osób 
prowadzących działalność na własny rachunek nie została przyjęta przez Radę. Rada uważa, 
że to same państwa członkowskie powinny regulować to zabezpieczenie społeczne zgodnie ze 
swoim prawem krajowym oraz – w szczególności – określać, że to zabezpieczenie społeczne 
może być proporcjonalne do uczestnictwa w działalności osoby prowadzącej działalność na 
własny rachunek lub określać poziom składek (punkt 16 preambuły stanowiska Rady w 
pierwszym czytaniu).

W kwestii urlopu macierzyńskiego w swoim stanowisku Rada proponuje, by kobiety 
prowadzące działalność na własny rachunek oraz małżonki i uznane partnerki życiowe osób 
prowadzących działalność na własny rachunek, mogły zgodnie z przepisami krajowymi mieć 
prawo do zasiłku macierzyńskiego pozwalającego na przerwy w ich działalności zawodowej 
podczas ciąży lub macierzyństwa przez co najmniej 14 tygodni. Propozycja ustalenia górnego 
limitu zaproponowanego w stanowisku Parlamentu w pierwszym czytaniu (urlop 
nieprzekraczający okresu przewidzianego w dyrektywie Rady 92/85/EWG) nie została 
przyjęta, ponieważ wspomniana dyrektywa ustala minimalne wymogi. Rada w swoim 
stanowisku (art. 8) zachowuje również propozycję Komisji dotyczącą możliwości 
przewidzenia dostępu do usług zapewniających zastępstwo, jako rozwiązanie zastępcze w 
stosunku do zasiłku macierzyńskiego. 

Rada podtrzymuje również propozycję Komisji dotyczącą organów czuwających nad 
prawidłowym stosowaniem tej dyrektywy, stanowiąc, że wspomniane organy mogą być 
tożsame z organami właściwymi ds. praw człowieka (punkt 21 preambuły i art. 10 stanowiska 
Rady).

Wniosek sprawozdawczyni
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Sprawozdawczyni zwraca uwagę na wyrażoną przez Radę wolę dokonania postępów w 
procesie poprawy zabezpieczenia społecznego przyznawanego osobom prowadzącym 
działalność na własny rachunek oraz, równocześnie, objęcia ochroną współpracujących 
małżonków z myślą o usunięciu przeszkód w podejmowaniu działalności gospodarczej przez 
kobiety. 

Niektóre punkty zaproponowane w stanowisku Rady można zaakceptować, jak np.: fakt, że 
Rada nie wyraża zgody na zmianę istniejącego sformułowania zawartego w dyrektywie 
86/613/EWG dotyczącego „zarządzania” przedsiębiorstwem, jako sytuacji, w której powinna 
być stosowana zasada braku dyskryminacji (punkt 13 preambuły i art. 4 ust. 1 stanowiska 
Rady w pierwszym czytaniu); zdanie Rady, iż należy dostosować przedmiotowy tekst do
przepisów obowiązujących w dyrektywach 2006/54/WE i 2004/113/WE w zakresie dodania 
słowa „skuteczne” (art. 9 ust. 1 stanowiska Rady w pierwszym czytaniu); odniesienie do 
„organu” lub „organów”, aby sprecyzować, że organy, o których mowa powinny być tymi 
samymi organami, o których mowa w dyrektywacg 2004/113/WE i 2006/54/WE (art. 11 ust. 
2 stanowiska Rady w pierwszym czytaniu) itp.

Sprawozdawczyni zauważa, że w kwestii zabezpieczenia społecznego małżonków osób 
prowadzących działalność na własny rachunek stanowisko Rady różni się od stanowiska PE 
w pierwszym czytaniu, ponieważ mimo że Rada uważa, że państwa członkowskie powinny 
być zobowiązane do przedsięwzięcia niezbędnych środków w celu zorganizowania takiego 
zabezpieczenia społecznego zgodnie z ich prawem krajowym, jej wdrażanie jest zadaniem 
należącym do państw członkowskich, które mogą zadecydować, czy zabezpieczenie 
społeczne jest realizowane na zasadzie obowiązkowej czy dobrowolnej i czy powinno być 
ono przyznawane jedynie na życzenie małżonków współpracujących lub partnerów 
życiowych. 

Ponadto, w kwestii ochrony w przypadku macierzyństwa kobiet prowadzących działalność na 
własny rachunek sprawozdawczyni uwzględnia elementy rozwinięte przez Radę, w zakresie 
uznania faktu, że niezbędne jest przyznanie im zasiłku umożliwiającego przerwanie pracy 
przez wystarczająco długi okres, by zapewnić właściwy przebieg ciąży i połogu. Stanowisko 
Rady, zgodnie z którym zainteresowane kobiety powinny, zgodnie z prawem krajowym, mieć 
prawo do odpowiedniego zasiłku macierzyńskiego pozwalającego im na przerwę w 
działalności zawodowej podczas ciąży lub macierzyństwa przez co najmniej 14 tygodni, 
należy uznać za postęp w stosunku do obecnej sytuacji, pamiętając o tym, że okres 14 tygodni 
jest okresem minimalnym, który państwa członkowskie mogą przedłużyć, uwzględniając 
odmienny status tych osób oraz ich szczególne potrzeby.

Sprawozdawczyni uznaje, że w związku z koniecznością poprawy sytuacji małżonków 
współpracujących zgoda na ograniczenie do sektora rolnictwa (punkt 4 stanowiska Rady w 
pierwszym czytaniu) nie jest użyteczna, jak też nie jest odniesienie do jakości i 
długoterminowej stabilności systemów opieki socjalnej (punkt 19 preambuły stanowiska 
Rady w pierwszym czytaniu), ponieważ stabilność systemów opieki socjalnej nie wchodzi w 
zakres celów przedmiotowej dyrektywy. 

Sprawozdawczyni jest również sceptyczna wobec postanowienia przewidującego możliwość 
utrzymania przez państwa członkowskie przepisów krajowych ograniczających dostęp do 
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określonych systemów ochrony socjalnej lub do określonego poziomu ochrony (punkt 16 
preambuły stanowiska Rady w pierwszym czytaniu) oraz wobec postanowienia, zgodnie z 
którym państwa członkowskie mogą określić, czy przy ustalaniu składki lub świadczenia 
powinno się brać pod uwagę sytuację ekonomiczną danej osoby lub rodziny (punkt 17 
preambuły stanowiska Rady w pierwszym czytaniu).

Ponadto sprawozdawczyni nie może zgodzić się na to, by organy czuwające nad 
prawidłowym stosowaniem tej dyrektywy były tożsame z organami właściwymi ds. praw 
człowieka (punkt 21 preambuły i art. 10 stanowiska Rady) i proponuje przejąć częściowo 
treść poprawki 9 z pierwszego czytania w PE, gdyż nie jest pożądane podejmowanie łączenie 
problematyki praw człowieka i kwestii równego traktowania mężczyzn i kobiet.

Sprawozdawczyni wyraża przekonanie, że będzie możliwe znalezienie odpowiednich 
wspólnych rozwiązań, które uwzględniają istniejące szczególne potrzeby w celu opracowania 
tekstu legislacyjnego, który doprowadzi do rzeczywistej poprawy sytuacji kobiet 
prowadzących działalność na własny rachunek oraz małżonek i uznanych partnerek 
życiowych, zwłaszcza w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia społecznego, niezależnego 
od zabezpieczenia społecznego małżonka lub partnera.


