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Darba dokuments

1986. gada 11. decembra direktīvai1 ir gara un ne visai spoža pagātne. 
Komisijas sākotnējais priekšlikums 1984. gadā2 bija daudz ambiciozāks nekā teksts, ko tā
galu galā pieņēma 1986. gadā.
Deviņdesmitajos gados pieņemtajās rezolūcijās un ziņojumos Eiropas Parlaments atkārtoti 
pieprasīja uzlabot šo direktīvu.
1997. gada ziņojumā3 par pašnodarbinātu personu līdzstrādājošiem laulātajiem Parlaments 
nopēla Direktīvas 86/613/EEK vājo formulējumu, kas ne mazākajā mērā neuzlaboja 
pašnodarbinātu personu līdzstrādājošo laulāto situāciju attiecībā uz viņu darba atzīšanu un 
atbilstīgu sociālo aizsardzību.
Parlaments pieprasīja veikt grozījumus direktīvā, kas noteiktu daudz lielākas saistības 
dalībvalstīm un paredzētu: 
- līdzstrādājošu laulāto obligātu reģistrāciju, lai viņi vairs nebūtu neredzami darbinieki, 
- pienākumu dalībvalstīm veikt pasākumus, kas ļautu līdzstrādājošiem laulātajiem noslēgt 
apdrošināšanas līgumus, kas īpaši ietver veselības aprūpi un vecuma pensiju. 
Par spīti neskaitāmiem Parlamenta atgādinājumiem par tā ļoti konkrētajiem priekšlikumiem, 
lai garantētu vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, kas darbojas pašnodarbinātas 
personas statusā, tostarp viņu līdzstrādājošiem laulātajiem, Komisija ir gaidījusi līdz 
2008. gada oktobrim, lai ierosinātu atcelt Direktīvu 86/613/EEK un iesniegtu Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu direktīvai4, kuras juridiskais pamats ir EK līguma 
141. pants. Tā ietver tikai tos aspektus, kas jau ir ietverti citās pa to laiku pieņemtās 
direktīvās, kurās tiek īstenots vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem un sievietēm princips5. 
Atcerēsimies, ka 1986. gada direktīvas pamatā ir Romas līguma 100. un 235., nevis 
119. pants, kas neattiecas uz pašnodarbinātām personām, savukārt 141 panta 3. punkts attiecas 
uz nodarbinātības un darba jautājumiem un līdz ar to ietver pašnodarbinātas personas.
Komisijas izvēle atcelt 1986. gada direktīvu un ierosināt jauna juridiska instrumenta izstrādi 
vienlīdzības principa piemērošanai attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kas darbojas 
pašnodarbinātas personas statusā vai palīdzot veicina šādu darbošanos, ir balstīta uz 
ziņojumiem par 1986. gada direktīvas īstenošanu, ekspertu atzinumiem un ietekmes 
novērtējumiem6. Visi šie ziņojumi un pētījumi ir apliecinājuši 1986. gada direktīvas 
neefektivitāti, jo, ņemot vērā direktīvas mērķi, tās reālie rezultāti ir neapmierinoši gan 
attiecībā uz pašām pašnodarbinātajām personām, gan jo īpaši uz viņu līdzstrādājošiem 

                                               
1 Padomes 1986. gada 11. decembra Direktīva 86/613/EEK par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu 
pret pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm, tai skaitā lauksaimniecībā nodarbinātiem, un par pašnodarbinātu 
grūtnieču un māšu aizsardzību (OV L 359, 19.12.1986., 56. lpp.).
2 Priekšlikums Padomes direktīvai par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu pret pašnodarbinātiem 
vīriešiem un sievietēm, tai skaitā lauksaimniecībā nodarbinātiem, un par pašnodarbinātu grūtnieču un māšu 
aizsardzību, COM/84/57 galīgā redakcija, OV C 113, 27.4.1984., 4. lpp.
3 1997. gada 8. janvāra ziņojums par pašnodarbinātu personu līdzstrādājošu laulāto situāciju, OV C 055, 
24.02.1997., 0003. lpp.
4 COM(2008)636 galīgā redakcija.
5 79/7/EEK, 2004/113/EK, 2006/54/EK
6 Ziņojums par to, kā īstenota Padomes 1986. gada 11. decembra Direktīva 86/613/EEK par to, kā piemērot 
vienlīdzīgas attieksmes principu pret pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm, tai skaitā lauksaimniecībā 
nodarbinātiem, un par pašnodarbinātu grūtnieču un māšu aizsardzību (COM(94)163), Report on 
Directive 86/613/EEC by the Network of Legal Experts on the application of Community Law on equal treatment 
between men and women, SEC(2008)2592, SEC(2008)2593. 
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laulātajiem, un šāda situācija izveidojusies par spīti tam, ka šo cilvēku grupu juridiskais 
statuss ir acīmredzami atšķirīgs. 
Nenoliedzami kopš 1986. gada pašnodarbināto personu un viņu līdzstrādājošo laulāto vai 
dzīves partneru, kas atzīti par tādiem valstu tiesību aktos, situācija lauksaimniecībā, 
amatniecībā un tirdzniecībā, kā arī brīvajās profesijās ir attīstījusies vairākumā dalībvalstu. To 
pašu var attiecināt arī uz grūtnieču un māšu iekļaušanu gan sociālās nodrošināšanas, gan
aizsardzības sistēmā. 

Jaunajam direktīvas priekšlikumam pievienotais ietekmes novērtējuma ziņojums1 dod iespēju 
novērtēt tās ietekmi gan attiecībā uz pašnodarbinātajām personām, gan viņu līdzstrādājošiem 
laulātajiem, proti, atzītajiem dzīves partneriem. 

Pašnodarbinātas personas

Pašnodarbinātās personas veido 16 % no aktīvo iedzīvotāju skaita un ir mazākumā Eiropā. 
Viena trešdaļa no 32,5 miljoniem pašnodarbināto personu ir sievietes2, un rodas iespaids, ka 
sievietes ir gatavas aktīvāk iesaistīties pašnodarbinātības procesā, lai izvairītos no bezdarba 
vai labāk apvienotu profesionālo un ģimenes dzīvi.
71 % sieviešu darbojas pašnodarbinātas personas statusā pakalpojumu jomā.
Lauksaimniecībā ir novērojams līdzīgs sieviešu un vīriešu daudzums, attiecīgi 21 % un 20 %. 
Saskaņā ar EPEC ziņojumu3, vislielākais sieviešu, kas darbojas pašnodarbinātas personas 
statusā, pieaugums (10 % laika posmā no 1998. līdz 2006. gadam) tika konstatēts 
Luksemburgas Lielhercogistē, tad Grieķijā, Itālijā un Kiprā (5 %).

Tāpēc ir jāatbalsta priekšlikums likvidēt šķēršļus attiecībā uz sieviešu iespējām darboties 
pašnodarbinātas personas statusā, paredzot īpašus pasākumus vai priekšrocības nepietiekami 
pārstāvētajam dzimumam, tā pārstāvjiem atvieglinot iesaistīšanos darbā, un jāstiprina kā 
pozitīva rīcība (direktīvas priekšlikuma 4. panta 10. apsvērums). 

Liela nozīme ir priekšlikumam par uzņēmumu veidošanu (5. pants), jo tas paredz stingrus
pasākumus, lai vairs neaizliegtu valstu tiesību aktos uzņēmuma veidošanu laulāto vai dzīves 
partneru lokā. Izņemot atsevišķu gadījumu, pašnodarbinātai personai vairs nebūs aizliegts 
nodarbināt uzņēmumā savu laulāto vai dzīves partneri algota darbinieka statusā, un tas ir 
lielisks risinājums sociālās nodrošināšanas problēmai attiecībā uz līdzstrādājošu laulāto, dodot 
iespēju iekļaut izdevumos līdzstrādājošam laulātajam reāli izmaksāto atalgojumu ar 
nosacījumu, ka runa ir par normālu atalgojumu par atbilstīgi sniegtiem pakalpojumiem un tiek 
ieturēti visi likumdošanā noteiktie atvilkumi un iemaksas.

Attiecībā uz grūtnieču un māšu, kas darbojas pašnodarbinātas personas statusā, aizsardzību
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu sistēmu nevajag veidot pēc algotu darbinieku sistēmas 
parauga.

                                               
1 SEC(2008)2593
2 EPEC- Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a 
self -employed capacity and assisting spouses, Directorate General Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities, June 2008.
3 EPEC- Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a 
self -employed capacity and assisting spouses, Directorate General Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities, June 2008.
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Vairumā gadījumu uzņēmumu vai zemnieku saimniecību vadītāji nevar atļauties pārtraukt 
darbību uz vairākām nedēļām. Tomēr pēc viņu pieprasījuma atvaļinājumam vajadzētu ilgt 
četras nedēļas pirms un četras nedēļas pēc dzemdībām, lai aizsargātu mātes un bērna veselību. 
Turklāt šī minimālā prasība ir obligāta algotām darbiniecēm.
Runājot par pabalstiem, ir saprātīgi paredzēt tādu pabalstu, kura apmērs ir tāds pats kā 
slimības gadījumā, turklāt ir vēlams iekļaut šādu pabalstu valstu tiesību aktos — tas vēl 
acīmredzami nav nodrošināts visās dalībvalstīs.
Nenoliedzami jau 19 dalībvalstīs sievietēm, kas darbojas pašnodarbinātas personas statusā, ir 
tiesības saņemt 14 nedēļas ilgu apmaksātu grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu. Atkarībā 
no pabalsta finansējuma veida (no valsts līdzekļiem vai pamatojoties uz pašnodarbināto 
personu iemaksām) var rasties konkurences kropļošana. Ja valstī pastāv aizvietotāju dienesti, 
ir saprātīgi paredzēt pašnodarbināto personu pieeju šādiem dienestiem kā alternatīvu 
finansiālam pabalstam.

Līdzstrādājoši laulātie un atzīti dzīves partneri

27 ES dalībvalstīs ir 3,75 miljoni līdzstrādājošu laulāto (vai ģimenes locekļu), kas ir 
līdzvērtīgi 11,5 % no visām pašnodarbinātajām personām ES1. Aptuveni 11 % pašnodarbināto 
personu apgalvo, ka tām palīdz ģimenes loceklis. Vairumā gadījumu runa ir par sievietēm, kas 
palīdz laulātajam vai atzītajam dzīves partnerim.

Līdzstrādājošie laulātie neveido viendabīgu grupu. Šāds nodarbes veids dominē 
lauksaimniecībā, amatniecībā un tirdzniecībā, kā arī brīvajās profesijās. Noteiktās dalībvalstīs 
līdzstrādājošo laulāto statusam ir priekšrocības. Piemēram, Francijā ir iespēja izvēlēties vienu 
no trīs variantiem — algots laulātais, laulātais-kompanjons vai laulātais-sadarbības partneris 
— un reģistrēties komercreģistrā vai profesiju reģistrā. Vairumā dalībvalstu viņiem vēl 
aizvien nav atbilstīga statusa. Viņu darbs netiek atzīts. Līdzstrādājošiem laulātajiem nav 
iespēju izmantot laulātā sociālās nodrošināšanas priekšrocības. Daudzās dalībvalstīs viņiem ir 
atvasinātas tiesības, t. i., viņi ir apdrošināti (tāpat kā bērni) pašnodarbinātas personas slimības 
fondā, un viņiem ir tiesības uz atraitņa/atraitnes pensiju pēc pašnodarbinātās personas nāves. 
Bet kā ir laulības šķiršanas gadījumā — īpaši pēc daudziem laulībā pavadītiem gadiem? 
Laulātais ir pakļauts paaugstinātam nabadzības riskam bez attiecīgas sociālās aizsardzības, jo 
viņam nav nekāda statusa un pierādījumu par darba gadiem, lai varētu pretendēt uz tiesībām 
saņemt vecuma vai invaliditātes pensiju.

1986. gada direktīva nesasniedz mērķi par spīti tam, ka atsevišķās dalībvalstīs 
līdzstrādājošiem laulātajiem piedāvā iespēju brīvprātīgi pievienoties sociālās nodrošināšanas 
sistēmai, kas būtībā paredzēta pašnodarbinātām personām, ja tāda pastāv.

Atsevišķās dalībvalstīs līdzstrādājošo laulāto pienākums ir pievienoties sociālās aizsardzības 
sistēmām (Francijā kopš 2007. gada jūlija, Beļģijā kopš 2006. gada).
Arī Portugālē līdzstrādājošie laulātie tiek obligāti iekļauti pašnodarbināto personu sistēmā un 
gūst labumu no tās sniegtā atbalsta. Luksemburgas Lielhercogistē kopš 1974. gada pastāv 
obligāta apdrošināšanas sistēma līdzstrādājošiem laulātajiem un ģimenes locekļiem, kas 

                                               
1 EPEC- Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a 
self -employed capacity and assisting spouses, Directorate General Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities, June 2008.
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sadarbojas lauksaimniecības nozarē. Līdzīga sistēma pastāv arī attiecībā uz amatniecību, 
tirdzniecību un brīvajām profesijām, bet tā paredz daudzas atkāpju un atbrīvojumu iespējas. 
Somijā ikviens iedzīvotājs tiek automātiski iekļauts sociālās nodrošināšanas sistēmā 
neatkarīgi no nodarbošanās veida. Vācijā līdzstrādājoši laulātie tiek uzskatīti par uzņēmuma 
vai zemnieku saimniecības līdzīpašniekiem un gūst priekšrocības no pašnodarbinātu personu 
statusa.

Šo dalībvalstu pieredze ir parādījusi, ka vienīgais efektīvais mehānisms ir obligāta dalība.

Direktīvā 86/613/EEK ir paredzēta tikai brīvprātīga līdzstrādājošo laulāto dalība sociālās 
aizsardzības sistēmā. Šāda pieeja ir atzīta par neefektīvu. Tomēr Komisijas jaunajā
priekšlikumā ir paredzēta arī sistēma, kuras pamatā ir brīvprātības princips. Priekšlikuma 
6. pants nosaka: „laulātie, kas piedalās pašnodarbinātas personas darbības, pēc pieprasījuma 
var saņemt vismaz tāda paša līmeņa sociālo aizsardzību, kāda paredzēta pašnodarbinātajām 
personām”. Tādējādi Komisijas priekšlikums paredz pašnodarbinātu personu līdzstrādājošo 
laulāto brīvprātīgu pievienošanos uz iemaksām balstītai sociālās nodrošināšanas programmai. 
Referente ir pārliecināta, ka šāda pieeja ir neefektīva un ne mazākajā mērā neuzlabos 
līdzstrādājošo laulāto situāciju. Dalībvalstu, kurās pastāv brīvprātīgas pievienošanās iespēja, 
pieredze liecina, ka gadījumos, kad līdzstrādājošiem laulātajiem piedāvā izvēli pievienoties 
vai nepievienoties pensiju apdrošināšanas sistēmai, viņi lielākoties izvēlas nepievienoties. 
Viņi baidās, ka pievienošanās varētu radīt ievērojamus izdevumus iemaksu veidā. Tomēr maz 
līdzstrādājošo laulāto apzinās, ka šādas pievienošanās neesamībai var būt smagas sekas
laulības šķiršanas vai laulātā nāves gadījumā, ja laulātais bija pievienojies sistēmai. Visu šo 
iemeslu dēļ referente ir pārliecināta, ka līdzstrādājošo laulāto pievienošanās sociālās 
aizsardzības sistēmām ir jānosaka par obligātu. Eiropas Savienībai ir jāizstrādā daudz 
stingrāka likumdošana, kas nosaka minimālo garantiju apjomus līdzstrādājošiem laulātajiem, 
kuru ietvaros dalībvalstis varēs izvēlēties piemērotāko līdzekli savu sistēmu pielāgošanai. 

Līdz ar to ir jāveic grozījumi direktīvas priekšlikuma 6. panta 13. apsvērumā un, lai garantētu 
iespēju pievienoties pašnodarbinātu personu sistēmai, nepieļautu atbrīvojumus un paredzētu 
iespēju aprēķināt iemaksas pēc vienotas likmes.
Ir arīdzan svarīgi paredzēt, ka sociālās iemaksas ir atskaitāmas no nodokļiem, iekļaujot tās, 
piemēram, saimniecisko izmaksu kategorijā.

Attiecībā uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu ir jāpielāgojas līdzstrādājošo laulāto 
īpašajai situācijai un nevajag balstīties uz algotu darbinieku sistēmu, kas šeit tika pieminēta 
pašnodarbinātu personu gadījumā. Izvēle pārtraukt darbu ģimenes uzņēmumā pirms un pēc 
dzemdībām arī attiecībā uz līdzstrādājošiem laulātajiem ir pilnībā atkarīga no šā pārtraukuma 
izmaksām, un ir ļoti iesakāms ņemt vismaz 4 nedēļas ilgu atvaļinājumu pirms un 4 nedēļas 
pēc bērna piedzimšanas. Motivācija šādi rīkoties galvenokārt ir atkarīga no grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma finansējuma. Piemēram, Luksemburgas Lielhercogistē par šo 
finansējumu pilnībā atbild valsts, nevis darba devēji un algotie darbinieki vai pašnodarbinātas 
personas un viņu laulātie, un šāda kārtība ir noteikta, lai nepieļautu konkurences kropļojumu 
vienotajā tirgū. 

Līdzstrādājoša laulātā darba atzīšana 

Direktīvas priekšlikumā 1986. gada direktīvas aizstāšanai Komisija ignorē līdzstrādājošo 
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laulāto paveiktā darba atzīšanas nozīmi. Bijušās direktīvas 7. pantā bija noteikts, ka:
„Dalībvalstis apņemas izskatīt to, atbilstīgi kādiem nosacījumiem var veicināt tāda darba 
atzīšanu, ko veic laulātie.” Priekšlikumā par direktīvas grozīšanu Komisija ir pilnībā dzēsusi 
šo pantu. 

Šajā ziņā ir jāpievērš uzmanība faktam, ka ir grūti atzīt līdzstrādājošo laulāto ieguldītās pūles 
uzņēmuma darbībā, ja netiek nodrošināta obligāta viņu reģistrācija. Darba atzīšana 
kompensācijas saņemšanas nolūkā ir likumīga laulības šķiršanas vai attiecību pārtraukšanas 
gadījumā. Nenoliedzami, ņemot vērā šā jautājuma sarežģītību, regulējums ietvers ģimenes, 
finanšu un uzņēmumu tiesības. 

Līdztiesības struktūras 

Ir grūti pieņemt Komisijas priekšlikumus (10. pants), kas apvieno kompetences cilvēktiesību 
jautājumā un diskrimināciju dzimuma dēļ. Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm 
skar visus iedzīvotājus, ne tikai minoritātes, kas tiek diskriminētas citu iemeslu, piemēram, 
rases, reliģiskās piederības u. c., dēļ. Tieši tāpēc pareizu šīs direktīvas piemērošanu varēs 
uzraudzīt tā pati struktūra, kas pārzina direktīvas, kuras attiecas uz vienlīdzīgu attieksmi pret 
algotiem vīriešiem un sievietēm, nevis cilvēktiesību aizsardzības struktūra.

Secinājumi

1986. gada direktīva nesasniedz mērķus, jo tā nebija pietiekami stingra. Arī pašreizējais 
Komisijas priekšlikums nav pietiekami ambiciozs, jo piedāvā ne pārāk konkrētus risinājumus.
Pašnodarbinātas personas un īpaši līdzstrādājoša laulātā iespēja atteikties, atbrīvojums no 
pienākuma pievienoties sociālās nodrošināšanas sistēmai negarantēs vienlīdzīgu attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm.

Apzinoties, ka dalībvalstu nostāja nebūt nav vienprātīga attiecībā uz nepieciešamību uzlabot 
tiesību sistēmu, lai nodrošinātu vienlīdzības principa pareizu piemērošanu attieksmē pret 
vīriešiem un sievietēm, kas darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un viņu 
līdzstrādājošiem laulātajiem vai atzītiem dzīves partneriem. 
Iepazīstoties ar ļoti atšķirīgām profesionālo organizāciju un ieinteresēto NVO nostājām, 
nevajadzētu rasties pārāk lielām grūtībām rast saprātīgu vienprātību, kas ļautu pieņemt šo 
direktīvu pirmajā lasījumā pirms vēlēšanām Eiropā.
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