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Arbetsdokument

Direktivet av den 11 december 19861 har en lång och föga ärorik historia.

Kommissionens ursprungliga förslag från 19842 var betydligt mer långtgående än den text 
som slutligen antogs av rådet 1986.

I resolutioner och betänkanden antagna under 90-talet har Europaparlamentet upprepade 
gånger krävt att direktivet ska förbättras.

I sitt betänkande från 19973 om situationen för medhjälpande makar till egenföretagare 
beklagade parlamentet att direktiv 86/613/EEG är så anspråkslöst och att detta lett till att 
utvecklingen varit långsam vad avser erkännandet av det arbete som utförs av kvinnor som 
hjälper till i sin makes egna företag samt en tillfredsställande nivå på deras sociala trygghet.

Parlamentet krävde ett ändrat direktiv som var mer bindande för medlemsstaterna och som 
föreskrev att
– registrering av medhjälpande makar ska bli obligatorisk för att därmed göra dem till 

synliga arbetstagare,
– medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att kunna garantera att medhjälpande 

makar har möjlighet att teckna en försäkring som täcker framför allt hälsovård och 
ålderspension.

Trots att parlamentet upprepade gånger påmint om sina mycket konkreta förslag för att 
garantera likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse, inbegripet medhjälpande 
makar, var det först i oktober 2008 som kommissionen föreslog att direktiv 86/613/EEG 
skulle upphävas och förelade Europaparlamentet och rådet ett förslag till direktiv4 som har 
artikel 141 i EG-fördraget som rättslig grund. Förslaget omfattar endast sådana aspekter som 
inte täcks av andra direktiv som antagits under tiden och som utgör en tillämpning av 
principen om likabehandling av kvinnor och män.5 Direktivet från 1986 grundades som 
bekant på artiklarna 100 och 235 och inte på artikel 119 i Romfördraget, som inte var 
tillämplig på egenföretagare, medan artikel 141.3 hädanefter är tillämplig på anställning och 
arbete och således omfattar egenföretagare.

Kommissionens val att upphäva 1986 års direktiv och lägga fram ett förslag till ny rättsakt för 
tillämpningen av principen om likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse eller som 
medverkar i denna verksamhet grundas på rapporterna om genomförandet av 1986 års 

                                               
1 Rådets direktiv 86/613/EEG av den 11 december 1986 om tillämpningen av principen om likabehandling av 
kvinnor och män med egen rörelse, bland annat jordbruk, samt om skydd för kvinnor med egen rörelse under 
havandeskap och moderskap (EGT L 359, 19.12.1986, s. 56).
2 Förslag till rådets direktiv om tillämpningen av principen om likabehandling av kvinnor och män med egen 
rörelse, bland annat jordbruk, samt om skydd för kvinnor med egen rörelse under havandeskap och moderskap, 
KOM(1984)0057, EGT C 113, 27.4.1984, s. 4.
3 Betänkande om situationen för medhjälpande makor och makar till egna företagare av den 8 januari 1997, 
EGT C 055, 24.2.1997, s. 3.
4 KOM(2008)0636.
5 79/7/EEG, 2004/113/EG och 2006/54/EG.
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direktiv samt på expertrapporter och konsekvensanalyser1. Alla dessa rapporter och studier 
har visat att direktivet från 1986 är ineffektivt. Dess praktiska resultat är otillfredsställande i 
förhållande till direktivets mål, både vad gäller egenföretagarna själva och, framför allt, för 
deras medhjälpande makar, trots att den rättsliga situationen för de båda kategorierna 
uppenbarligen är olika. 

I flertalet medlemsstater har situationen dock utvecklats sedan 1986, både för egenföretagare 
och för medhjälpande makar eller personer som likställs med makar i den nationella
lagstiftningen, inom jordbruk, hantverk och handel samt fria yrkesutövare. Detta gäller också 
såväl anslutningen till socialförsäkringssystemet som skyddet vid moderskap.

Den konsekvensanalysrapport2 som åtföljer det nya förslaget till direktiv gör det möjligt att 
utvärdera dess räckvidd vad gäller både egenföretagarna och deras medhjälpande makar eller 
personer som likställs med makar.

Egenföretagare

Egenföretagarna utgör fortfarande en minoritet i Europa och uppgår till 16 procent av den 
förvärvsarbetande befolkningen. Endast en tredjedel av de 32,5 miljoner egenföretagarna är 
kvinnor3, trots att kvinnor förefaller mer benägna att starta eget för att undgå arbetslöshet eller 
för att lättare kunna kombinera yrkes- och familjeliv.

Av de kvinnliga egenföretagarna arbetar 71 procent inom tjänstesektorn.
Inom jordbruk är andelen egenföretagande kvinnor och män ungefär lika: 21 respektive 
20 procent. Enligt EPEC:s rapport4 har den största ökningen (10 procent mellan 1998 och 
2006) av kvinnliga egenföretagare konstaterats i Luxemburg, följt av Grekland, Italien och 
Cypern (5 procent).

Förslaget om att undanröja hindren för kvinnor att starta eget, bland annat genom åtgärder 
eller särskilda fördelar för att underlätta egenföretagande för det underrepresenterade könet, 
bör därför stödjas men förstärkas som en positiv särbehandling (skäl 10, artikel 4 i förslaget 
till direktiv).

Förslaget om bildande av bolag (artikel 5) är av stor betydelse. Den innebär en tvingande 
bestämmelse om att det inte längre får finnas något förbud i den nationella lagstiftningen mot 
att makar eller personer som likställs med makar i den nationella lagstiftningen bildar bolag. 
Genom en enda bestämmelse kommer det inte längre att vara förbjudet att en egenföretagare 
                                               
1 Rapport från kommissionen om genomförandet av rådets direktiv av den 11 december 1986 om tillämpningen 
av principen om likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse, bland annat jordbruk, samt om skydd för 
kvinnor med egen rörelse under havandeskap och moderskap (KOM(1994)0163), rapport om direktiv 
86/613/EEG från nätverket av juridiska experter i fråga om likabehandling av kvinnor och män, 
SEK(2008)2592, SEK(2008)2593. 
2 SEK(2008)2593.
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”, generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika 
möjligheter.
4 ”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”, generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika 
möjligheter, juni 2008.
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anställer sin maka eller likställd person i bolaget som löntagare, vilket på ett exemplariskt sätt 
löser problemet med fristående socialförsäkring för medhjälpande maka eller make, ger 
möjlighet att bland kostnaderna för jordbruket ta upp den lön som denne verkligen uppburit,
under förutsättning dels att det handlar om en normal lön för de tjänster som presterats, dels
att alla lagstadgade avdrag och avgifter erlagts.

Vad gäller skyddet vid moderskap för kvinnor som är egenföretagare bör systemet för 
mammaledighet inte utformas som en kopia av systemet för löntagare. 
I de flesta fall kan kvinnliga chefer för företag eller jordbruk inte tillåta sig att göra ett avbrott 
i sin verksamhet under många veckor. På begäran av dem bör ledigheten dock vara minst 
fyra veckor före och fyra veckor efter nedkomsten för att skydda moderns och barnets hälsa. 
Även för löntagare är detta minimum för närvarande obligatoriskt.

Vad gäller ersättningen bör det föreskrivas att den ska motsvara minst ersättningen vid 
sjukdom. Detta kräver dock att det stadgas om en sådan ersättning i den nationella 
lagstiftningen, vilket uppenbarligen inte är fallet i alla medlemsstater.

I 19 medlemsstater har kvinnor som är egenföretagare redan rätt till 14 veckors betald 
mammaledighet. Beroende på hur ersättningen finansieras (på statens bekostnad eller genom 
avgifter som betalas av egenföretagarna) kan detta leda till snedvridning av konkurrensen. Om 
det finns nationella avbytartjänster bör det föreskrivas att egenföretagare får tillgång till 
sådana tjänster som alternativ till ekonomisk ersättning.

Medhjälpande makar och likställda personer

I EU-27 finns det 3,75 miljoner medhjälpande makar (eller familjemedlemmar), vilket 
motsvarar 11,5 procent av samtliga egenföretagare i Europeiska unionen1. Omkring 
11 procent av egenföretagarna uppger att de får hjälp av en familjemedlem. I de flesta fall rör 
det sig om kvinnor som hjälper sin make eller motsvarande.

Medhjälpande makar utgör inte någon enhetlig grupp. Denna typ av arbete är vanligt inom 
jordbruk, hantverk och handel, men förekommer även inom fria yrken. I vissa medlemsstater 
kan medhjälpande makar få en erkänd ställning. I exempelvis Frankrike kan de välja mellan 
tre möjligheter: avlönad make, delägande make eller medhjälpande make och registreras i 
handelsregistret eller yrkesregistret. I flertalet medlemsstater har de ännu inte någon erkänd
ställning. Deras arbete erkänns inte. De har inte några sociala trygghetsförmåner som är 
oberoende av maken. I de flesta medlemsstater har de härledda rättigheter, dvs. de själva (och
barnen) omfattas av egenföretagarens sjukkassa och har rätt till änkepension efter 
egenföretagarens bortgång. Men vad händer vid en skilsmässa, särskilt efter många års 
äktenskap? Makan eller maken löper hög risk att bli fattig och stå utan ordentligt socialt 
skydd, eftersom hon/han inte har någon erkänd ställning och inte heller några bevis på sina 
arbetsår som grund för anspråk på ålders- eller invaliditetspension.

                                               
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”, generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika 
möjligheter, juni 2008.
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Målen i 1986 års direktiv uppnåddes inte, även om vissa medlemsstater erbjuder 
medhjälpande makar möjlighet att frivilligt ansluta sig till ett socialförsäkringssystem, i 
allmänhet det som gäller för egenföretagare, om ett sådant finns.

I vissa medlemsstater är medhjälpande makar skyldiga att ansluta sig till 
socialförsäkringssystemet (Frankrike sedan juli 2007, Belgien sedan 2006).

Även i Portugal omfattas medhjälpande makar obligatoriskt av det system som gäller för 
egenföretagare och får förmåner enligt det systemet. I Luxemburg finns det sedan 1974 ett 
obligatoriskt försäkringssystem för medhjälpande makar eller familjemedlemmar inom 
jordbrukssektorn. Samma system finns också för hantverk, handel och fria yrken, men det 
finns många möjligheter till undantag och dispenser.

I Finland är alla medborgare automatiskt anslutna till socialförsäkringssystemet, oberoende av 
sin sysselsättning. I Tyskland betraktas medhjälpande makar som delägare i företaget eller 
jordbruket och har ställning som egenföretagare.

Erfarenheterna i dessa medlemsstater har visat att obligatorisk anslutning är den enda 
effektiva metoden.

I direktiv 86/613/EEG föreskrivs endast om en frivillig anslutning till 
socialförsäkringssystemet för medhjälpande makar. Detta har dock visat sig vara ineffektivt. I 
kommissionens nya förslag föreskrivs emellertid också ett frivilligt system. Enligt artikel 6 i 
förslaget ska ”medhjälpande makar om de så begär omfattas av en minst lika god skyddsnivå 
som egenföretagare på samma villkor som de som gäller för egenföretagare”. I 
kommissionens förslag föreskrivs således frivillig eller kompletterande anslutning av 
medhjälpande makar till egenföretagare. Enligt föredragandes mening är ett sådant upplägg 
ineffektivt och förbättrar inte alls medhjälpande makars situation. Erfarenheterna från de 
medlemsstater där det finns ett frivilligt anslutningssystem har visat att medhjälpande makar 
när de erbjuds möjlighet att välja om de vill ansluta sig eller inte till ett 
pensionsförsäkringssystem i de flesta fall inte ansluter sig. De är rädda för att avgifterna för 
anslutningen ska kosta för mycket. Få medhjälpande makar är medvetna om de allvarliga 
konsekvenserna av att sakna en sådan anslutning vid skilsmässa eller om maken som varit 
ansluten går bort. Därför anser föredraganden absolut att anslutning till 
socialförsäkringssystem måste göras obligatoriskt för medhjälpande makar. Unionen måste 
förfoga över en mer tvingande lagstiftning som fastställer en ram av minimigarantier för 
medhjälpande makar, inom vilken medlemsstaterna sedan kan välja det lämpligaste sättet att 
anpassa sina system.

Följaktligen måste skäl 13 och artikel 6 i förslaget till direktiv ändras så att möjligheten att 
ansluta sig till systemet för egenföretagare garanteras, utan möjlighet till dispens – dvs. att det 
införs obligatorisk anslutning – och möjligheten att beräkna avgifterna schablonmässigt
avskaffas.
Det är också viktigt att föreskriva att de sociala avgifterna ska vara avdragbara från skatten, 
t.ex. genom att de betraktas som rörelsekostnader.

Vad gäller mammaledighet måste den anpassas till de medhjälpande makarnas särskilda 
situation och inte baseras på systemet för löntagare, så som har argumenterats för ovan för 
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egenföretagare. Möjligheten att välja att göra uppehåll i arbetet i familjeföretaget före och 
efter nedkomsten är också beroende av att de medhjälpande makarna får ersättning under 
detta uppehåll, och bör absolut gälla under minst fyra veckor före och fyra veckor efter 
barnets födelse. Huruvida det skapas incitamentet till detta beror framför allt på hur 
mammaledigheten finansieras. Ledigheten bör som i Luxemburg bekostas helt av staten och 
inte av arbetsgivarna och löntagarna eller egenföretagarna och deras makar, också för att 
undvika snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden.

Erkännande av den medhjälpande maken eller makans arbete

I sitt förslag till direktiv som ska ersätta direktivet från 1986 bortser kommissionen från 
vikten av att erkänna det arbete som de medhjälpande makarna utför. I artikel 7 i det gamla 
direktivet föreskrivs följande: ”Medlemsstaterna skall förplikta sig att undersöka, under vilka 
förhållanden erkännandet av makarnas arbete kan främjas.” I sitt förslag till översyn av 
direktivet har kommissionen låtit denna artikel utgå helt. 

I detta sammanhang måste man vara uppmärksam på att det är svårt att erkänna de flesta 
medhjälpande makars andel av företagets resultat utan obligatorisk registrering av dem. 
Erkännandet av arbetet som en förutsättning för att kunna föreskriva ersättningar är också 
motiverat i händelse av skilsmässa eller separation. På grund av ämnets komplexitet skulle 
dock en reglering beröra äktenskaps-, skatte- och bolagsrätten.

Organ för likabehandling

Kommissionens förslag (artikel 10), där behörigheterna vad gäller de mänskliga rättigheterna 
och diskriminering på grund av kön sammanblandas, är svåra att godta. Likabehandling av 
män och kvinnor gäller hela befolkningen, inte minoriteter som diskrimineras på andra 
grunder, som ras, religion m.m. Därför kan det organ som övervakar att direktivet tillämpas 
korrekt vara samma organ som är behörigt för direktiven om likabehandling av kvinnliga och 
manliga löntagare, men inte ett organ för skydd av de mänskliga rättigheterna.

Slutsatser

Målen i 1986 års direktiv har inte uppnåtts, eftersom direktivet inte var tillräckligt 
långtgående. Det föreliggande förslaget från kommissionen är fortfarande inte särskilt
långtgående, då kommissionen endast föreslår föga tvingande lösningar. Möjligheten att avstå
och dispenser från skyldigheten att ansluta sig till socialförsäkringssystemet för 
egenföretagare och framför allt för den medhjälpande makan eller maken garanterar inte 
likabehandling av kvinnor och män.

Samtidigt vet vi att medlemsstaterna är långtifrån enhälliga om att den rättsliga ramen 
behöver förbättras för att trygga en korrekt tillämpning av principen om likabehandling av 
kvinnor och män som är egenföretagare och deras medhjälpande makar eller likställda 
personer.

Trots ett stort avstånd mellan yrkesorganisationernas och de berörda icke-statliga 
organisationernas ståndpunkter borde det inte vara omöjligt att finna ett rimligt samförstånd
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som gör det möjligt att anta direktivet vid förstabehandlingen, före valet till 
Europaparlamentet.
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