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RÖVID INDOKOLÁS

Az irányelvre irányuló javaslat, amely a 86/613/EK irányelv helyébe lépne, az Európai 
Parlament kérésére készült, a közvetett megkülönböztetés eltörlése, az egyenlő bánásmód 
bevezetésének követelménye és a segítő házastársak jogállásának javítása érdekében. 
Megfontolásra került a kézművességben, a kereskedelemben, a halászatban és családi 
vállalkozásokban segítő házastársak helyzete az esélyegyenlőség szempontjából, valamint 
megtörtént annak a ténynek a figyelembe vétele is, hogy a nők kiszolgáltatottabb helyzetben 
vannak, mint a férfiak.1

E vélemény célja a kérés hangsúlyozása. Emellett támogatja a Bizottság azon javaslatát, mely 
szerint az „élettársakat” is be kell vonni az irányelv hatálya alá. Mivel a tagállamokban az 
élettársi kapcsolatokra vonatkozó szabályozás igen összetett, szükségesnek látszik világossá 
tenni, hogy európai szemszögből az önálló vállalkozók tevékenységében részt vevő bármely 
személyt, akár alkalmazott, akár üzleti partner, a jogok és vedelem tekintetében egyenlőség 
illet meg. 

Tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőségre, az egyenlő bánásmód elvét nem csak az 
üzleti vállalkozás létrehozása, eszközökkel való ellátás és bővítése, hanem annak irányítása 
terén is alkalmazni kell, amely magában foglalja a döntéshozási folyamatokat is.

Az egyenlő bánásmódra tekintettel üdvözöljük a Bizottság azon javaslatát is, miszerint a 
segítő házastársak és élettársak számára jobb szociális védelmet kell biztosítani. 
Mindazonáltal a szociális védelem rendszereinek ebben az esetben önkéntesnek kellene 
lenniük az önálló vállalkozókra alkalmazott elvvel megegyező alapon. Amennyiben egy 
tagállam az önálló vállalkozót kényszeríti a társadalombiztosítási rendszerhez történő 
csatlakozásra, azt is kötelezővé kell tennie, hogy a segítő házastárs vagy élettárs csatlakozzon.

Végül, azt javasoljuk a tagállamoknak, hogy próbálják a Bizottság által szabott határidő előtt 
teljesíteni az irányelv követelményeit, mivel a már hatályos irányelv fog kiegészülni néhány 
tekintetben.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

                                               
1 Az EP 2008. szeptember 3-i állásfoglalása a nők és a férfiak közötti egyenlőségről.



PE415.010v02-00 4/12 AD\765756HU.doc

HU

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az irányelvet az önálló vállalkozó és a 
segítő házastársak esetében kell 
alkalmazni, mivel mindketten részt 
vesznek a vállalkozás tevékenységeiben.

(7) Az irányelvet az önálló vállalkozók, a 
segítő házastársak és az élettársak esetében 
kell alkalmazni, mivel mindketten részt 
vesznek a vállalkozás tevékenységeiben.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az önálló vállalkozás területén az 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazása azt 
jelenti, hogy nem történhet 
megkülönböztetés a vállalkozás vagy az 
önálló vállalkozói tevékenység bármely 
más formájának létrehozása, eszközökkel 
való ellátása és bővítése terén.

(11) Az önálló vállalkozás területén az 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazása azt 
jelenti, hogy nem történhet 
megkülönböztetés a vállalkozás vagy az 
önálló vállalkozói tevékenység bármely 
más formájának létrehozása, irányítása,
eszközökkel való ellátása és bővítése terén.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Biztosítani kell, hogy ne történhessen 
családi állapot alapján történő 
megkülönböztetés a házastársak vagy a 
nemzeti jog által elismert élettársak közös 
vállalkozásának létrehozására vonatkozó 
feltételek esetén.

(12) Biztosítani kell, hogy ne történhessen 
családi állapot alapján történő 
megkülönböztetés a házastársak vagy a 
nemzeti jog által elismert élettársak közös 
vállalkozásának létrehozására vonatkozó 
feltételek esetén. Ezen irányelv 
alkalmazásában a „családi állapot” és a 
„családi vállalkozás” fogalmak az 
Európai Bíróság vonatkozó ítéleteinek 
figyelembe vételével értelmezendők, 
melyek elismerik az élettársi 
kapcsolatokat.
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Indokolás
Ez a módosítás az Európai Bíróságnak a C-267/06 sz. Tadao Maruko ügyben 2008.4.1-jén 
hozott ítéletét hajtja végre.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A segítő házastársaknak, a családi 
vállalkozáshoz nyújtott hozzájárulásukra 
tekintettel, saját kérelmükre jogosultságot 
kell biztosítani arra, hogy az önálló 
vállalkozóval legalább azonos szintű 
védelemben részesüljenek, az önálló 
vállalkozókra − elsősorban a 
hozzájárulások terén − vonatkozó 
feltételekkel azonos feltételek mellett. A 
tagállamokat fel kell kérni, hogy hozzák 
meg a megfelelő intézkedéseket e választás 
lehetővé tétele érdekében. Az önálló 
vállalkozók és a segítő házastársak számára 
nyújtott védelem szintje arányos lehet 
azzal, hogy az érintett személy milyen 
mértékben vesz részt a családi vállalkozás 
tevékenységeiben.

(13) A segítő házastársaknak és 
élettársaknak, a családi vállalkozáshoz 
nyújtott hozzájárulásukra tekintettel, saját 
kérelmükre jogosultságot kell biztosítani 
arra, hogy az önálló vállalkozóval legalább 
azonos szintű védelemben részesüljenek, 
az önálló vállalkozókra − elsősorban a 
hozzájárulások terén − vonatkozó 
feltételekkel azonos feltételek mellett. A 
tagállamokat fel kell kérni, hogy hozzák 
meg a megfelelő intézkedéseket e 
választás lehetővé tétele érdekében, vagy 
arra, hogy az önálló vállalkozókra 
vonatkozó feltételekkel azonos feltételek 
mellett vonják be a segítő házastársakat 
és élettársakat a kötelező szociális 
védelmi rendszerbe. Az önálló 
vállalkozók, a segítő házastársak és az 
élettársak számára nyújtott védelem 
szintje arányos lehet azzal, hogy az érintett 
személy milyen mértékben vesz részt a 
családi vállalkozás tevékenységeiben.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A gyermeket váró önálló vállalkozók
és segítő házastársak gazdasági és fizikai 
sebezhetősége szükségessé teszi, hogy 
megadják számukra a szülési szabadság 
jogát; a szülési szabadság egy részét 

(14) A gyermeket váró önálló vállalkozók,
segítő házastársak és élettársak gazdasági 
és fizikai sebezhetősége szükségessé teszi, 
hogy megadják számukra a szülési 
szabadság jogát; a szülési szabadság egy 
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kötelezőnek kell tekinteni. A tagállamok az 
ezen irányelvben előírt minimális 
követelmények betartása esetén továbbra is 
megtartják arra irányuló hatáskörüket, 
hogy meghatározzák a hozzájárulások és a 
kifizetések szintjét. Az önálló vállalkozók
és a segítő házastársak különleges 
helyzetének figyelembe vétele érdekében 
biztosítani kell számukra az arra irányuló 
választás lehetőségét, hogy igénybe 
kívánják-e venni a szülési szabadságot.

részét kötelezőnek kell tekinteni. A 
tagállamok az ezen irányelvben előírt 
minimális követelmények betartása esetén 
továbbra is megtartják arra irányuló 
hatáskörüket, hogy meghatározzák a 
hozzájárulások és a kifizetések szintjét. Az 
önálló vállalkozók, a segítő házastársak és 
az élettársak különleges helyzetének 
figyelembe vétele érdekében biztosítani 
kell számukra az arra irányuló választás 
lehetőségét, hogy igénybe kívánják-e venni 
a szülési szabadságot.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az önálló vállalkozói tevékenység 
sajátosságainak figyelembe vétele 
érdekében nők esetében az önálló 
vállalkozók és a segítő házastársak számára 
lehetőség szerint választási lehetőséget kell 
biztosítani a pénzügyi juttatás és a szülési 
szabadság időtartamára biztosított 
ideiglenes helyettesítés között.

(15) Az önálló vállalkozói tevékenység 
sajátosságainak figyelembe vétele 
érdekében nők esetében az önálló 
vállalkozók, a segítő házastársak és az 
élettársak számára lehetőség szerint 
választási lehetőséget kell biztosítani a 
pénzügyi juttatás és a szülési szabadság 
időtartamára biztosított ideiglenes 
helyettesítés között.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az irányelv hatálya az önálló 
vállalkozókra és a segítő házastársakra 
terjed ki.

2. Az irányelv hatálya az önálló 
vállalkozókra, a segítő házastársakra és az 
élettársakra terjed ki.

Módosítás 8
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Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy ne 
történhessen családi állapot alapján 
történő megkülönböztetés a házastársak 
vagy a nemzeti jog által elismert élettársak 
közös vállalkozásának létrehozására 
vonatkozó feltételek esetén. A házastársak 
és a nemzeti jogban elismert élettársak 
által létrehozott valamennyi közös 
vállalkozást „családi vállalkozásként” kell 
elismerni. Az élettársi kapcsolatok 
elismerése az Európai Bíróság megfelelő 
ítéletein alapul. 

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk  1 bekezdés  b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) „segítő házastárs”: az önálló vállalkozó 
házastársa vagy a nemzeti jog által elismert 
élettársa, aki nem alkalmazott vagy üzleti 
partner, és aki rendszeresen, a nemzeti jog 
által meghatározott feltételek mellett vesz 
részt az önálló vállalkozó személy 
tevékenységében, és vele azonos vagy 
kisegítő feladatokat lát el.

(b) „segítő házastárs vagy élettárs”: az 
önálló vállalkozó házastársa vagy a 
nemzeti jog által elismert élettársa, aki nem 
alkalmazott vagy üzleti partner, és aki 
rendszeresen, a nemzeti jog által 
meghatározott feltételek mellett vesz részt 
az önálló vállalkozó személy 
tevékenységében, és vele azonos vagy 
kisegítő feladatokat lát el.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyenlő bánásmód elve azt jelenti, 
hogy semmilyen nemi megkülönböztetés 
nem állhat fenn, sem közvetlenül, sem 
közvetetten, különös tekintettel a családi 

1. Az egyenlő bánásmód elve azt jelenti, 
hogy semmilyen nemi megkülönböztetés 
nem állhat fenn, sem közvetlenül, sem 
közvetetten, különös tekintettel a családi 
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állapotra és a családi jogállásra történő 
hivatkozással a következő területeken: 
valamely vállalkozás létrehozása, 
eszközökkel való ellátása vagy bővítése, 
illetve bármilyen formájú önálló 
vállalkozói tevékenység megkezdése vagy 
bővítése.

állapotra és a családi jogállásra történő 
hivatkozással a következő területeken: 
valamely vállalkozás létrehozása,
irányítása, eszközökkel való ellátása vagy 
bővítése, illetve bármilyen formájú önálló 
vállalkozói tevékenység megkezdése vagy 
bővítése.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – a bizonyos tevékenységek 
gyakorlására vonatkozó, különös, mindkét 
nemre egyaránt érvényes feltételek sérelme 
nélkül – megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
házastársak vagy a nemzeti jog által 
elismert élettársak közötti cégalapítás 
feltételei ne legyenek kedvezőtlenebbek, 
mint az egyéb személyek esetében 
alkalmazandó feltételek.

A tagállamok – a bizonyos tevékenységek 
gyakorlására vonatkozó, különös, mindkét 
nemre egyaránt érvényes feltételek sérelme 
nélkül – megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
házastársak közötti vagy a nemzeti jog által 
elismert élettársak közötti cégalapítás 
feltételei ne legyenek kedvezőtlenebbek, 
mint az egyéb személyek esetében 
alkalmazandó feltételek.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A segítő házastárs szociális védelme A segítő házastárs és élettárs szociális 
védelme

6. A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a segítő házastársak saját 
kérelmükre az önálló vállalkozóval 
legalább azonos szintű védelemben 
részesülhessenek, az önálló vállalkozókra 
vonatkozó feltételekkel azonos feltételek 
mellett.

6. A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a segítő házastársak és 
élettársak saját kérelmükre az önálló 
vállalkozóval legalább azonos szintű 
védelemben részesülhessenek, az önálló 
vállalkozókra vonatkozó feltételekkel 
azonos feltételek mellett. Amennyiben 
adott tagállam jogszabályai nem teszik 
kötelezővé a juttatások e kiterjesztését, azt 
a segítő házastárs, illetve élettárs 
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kérelmére kell megadni.

Indokolás

Az olyan társadalombiztosítási rendszerek esetében, amelyek nem adnak választási 
lehetőséget az önálló vállalkozó számára a rendszerbe történő befizetést illetően, kötelezővé 
kell tenni a rendszerhez történő csatlakozást a segítő házastársak, illetve élettársak számára 
is, amennyiben azonban a választás lehetősége adott, azt a segítő házastársak és élettársak 
esetében is biztosítani kell. 

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
önálló vállalkozó nők és a segítő 
házastársak kérelmükre a 92/85/EGK 
irányelvben előírtakkal megegyező 
időtartamú szülési szabadságban 
részesüljenek.

1. A tagállamok foganatosítják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
önálló vállalkozó nők, a segítő házastársak
és élettársak kérelmükre a 92/85/EGK 
irányelvben előírtakkal megegyező 
időtartamú szülési szabadságban 
részesüljenek.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdésben említett juttatás akkor 
tekinthető megfelelőnek, ha legalább azzal 
egyenértékű jövedelmet biztosít, amelyet 
az érintett munkavállaló tevékenységének 
egészségi okokból történő megszakítása 
esetén kapna, egyéb esetben pedig, ha 
megegyezik egy tetszőleges, nemzeti 
jogszabályok szerint meghatározott 
megfelelő juttatás szintjével, a nemzeti 
jogszabályokban esetlegesen 
meghatározott maximális összeghatárig.

3. A (2) bekezdésben említett juttatás akkor 
tekinthető megfelelőnek, ha legalább a 
minimálbérrel, amennyiben nemzeti 
jogszabályokban meghatároztak 
minimálbért, vagy legalább azzal 
egyenértékű jövedelmet biztosít, amelyet 
az érintett munkavállaló tevékenységének 
egészségi okokból történő megszakítása 
esetén kapna, egyéb esetben pedig, ha 
megegyezik egy tetszőleges, nemzeti 
jogszabályok szerint meghatározott 
megfelelő juttatás szintjével, a nemzeti 
jogszabályokban esetlegesen 
meghatározott maximális összeghatárig, 
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feltéve, hogy az utóbbi nem vezet 
semmilyen diszkriminációhoz.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
nők esetében az önálló vállalkozók és a 
segítő házastársak a (2) bekezdésben 
említett juttatás alternatívájaként lehetőség 
szerint hozzáférjenek az ideiglenes 
helyettesítést biztosító vagy bármely 
meglévő nemzeti szociális 
szolgáltatásokhoz.

4. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
nők esetében az önálló vállalkozók, a 
segítő házastársak és az élettársak a (2) 
bekezdésben említett juttatás 
alternatívájaként hozzáférjenek az 
ideiglenes helyettesítést biztosító vagy 
bármely meglévő nemzeti szociális 
szolgáltatásokhoz.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok az ezen irányelv 
alkalmazásával kapcsolatban minden 
rendelkezésre álló információt közölnek a 
Bizottsággal [6 évvel az elfogadást 
követően].

1. A tagállamok az ezen irányelv 
alkalmazásával kapcsolatban minden 
rendelkezésre álló információt közölnek a 
Bizottsággal [4 évvel az elfogadást 
követően].

A Bizottság legkésőbb [7 évvel az 
elfogadást követően] összefoglaló jelentést 
nyújt be az Európai Parlament és a Tanács 
számára. Amennyiben szükséges, a 
beszámolóhoz a közösségi fellépésre 
vonatkozó javaslatok is mellékelhetők.

A Bizottság legkésőbb [5 évvel az 
elfogadást követően] összefoglaló jelentést 
nyújt be az Európai Parlament és a Tanács 
számára. Amennyiben szükséges, a 
beszámolóhoz a közösségi fellépésre 
vonatkozó javaslatok is mellékelhetők.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az adott feltételek figyelembe vétele 
érdekében a tagállamok számára a 6. cikk 
követelményeinek való megfelelés 
érdekében szükség esetén további [2 év] 
biztosítható.

2. Az adott feltételek figyelembe vétele 
érdekében a tagállamok számára a 6. cikk 
követelményeinek való megfelelés 
érdekében szükség esetén további [1 év] 
biztosítható.
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