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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamentas, siekdamas „panaikinti netiesioginę diskriminaciją, įpareigoti laikytis 
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo ir gerinti vienas kitam padedančių sutuoktinių 
teisinę padėtį“ prašė pateikti pasiūlymą dėl šios direktyvos, kuri pakeistų galiojančią 
Direktyvą 86/613/EEB. Buvo atkreiptas dėmesys į amatų, prekybos, žemės ūkio ir žvejybos 
sektoriuose ar mažose šeimos įmonėse dirbančių ir vienas kitam padedančių sutuoktinių 
padėtį, atsižvelgiant ir į lyčių lygybės principą, ir į tai, kad moterų padėtis yra lengviau 
pažeidžiama negu vyrų.1

Šioje nuomonėje siekiama atkreipti dėmesį į minėtąjį prašymą. Be to, pritariama Komisijos 
pasiūlymui papildomai įtraukti „sugyventinius“, kaip asmenų grupę, kuriai ši direktyva taip 
pat turėtų būti taikoma. Kadangi įvairiose valstybėse narėse teisės aktai, reglamentuojantys 
sugyventinių padėtį, labai skiriasi, būtina aiškiai nurodyti, kad Europos lygmeniu visiems 
asmenims, kurie dalyvauja savarankiškai dirbančio asmens veikloje, nebūdami jų darbuotojai 
ar verslo partneriai, turėtų būti užtikrinamos tokios pačios teisės ir apsauga 

Siekiant užtikrinti moterų ir vyrų lygybę, vienodo požiūrio principas turi būti taikomas ne tik 
kalbant apie įmonių steigimą, įrengimą ar plėtrą, bet taip pat ir apie jų valdymą, įskaitant 
dalyvavimą priimant sprendimus. 

Kalbant apie vienodo požiūrio taikymą, reikėtų teigiamai vertinti taip pat ir Komisijos 
pastangas užtikrinti geresnę socialinę sutuoktinių pagalbininkų ir sugyventinių apsaugą. Vis 
dėlto socialinė apsauga savanoriškumo pagrindu turėtų būti taikoma tik tuo atveju, jei tas pats 
principas taikomas savarankiškai dirbantiems asmenims. Jei pagal valstybės narės teisę 
savarankiškai dirbantys asmenys įpareigojami dalyvauti socialinės apsaugos sistemoje, šis 
reikalavimas turėtų būti privalomai taikomas taip pat ir sutuoktinių pagalbininkams bei 
sugyventiniams.

Taip pat siūloma numatyti, kad valstybės narės turėtų būti pasirengę įgyvendinti direktyvos 
tikslus daug anksčiau, nei numato Komisija, kadangi atitinkama direktyva jau galioja ir tik jos 
taikymo sritis tam tikrais klausimais bus išplėsta.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

                                               
1 2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų ir vyrų lygybės (2008 m.).
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyva turėtų būti taikoma 
savarankiškai dirbantiems asmenims ir 
sutuoktiniams pagalbininkams, nes tiek 
vieni, tiek kiti užsiima verslu.

(7) Direktyva turėtų būti taikoma 
savarankiškai dirbantiems asmenims,
sutuoktiniams pagalbininkams ir 
sugyventiniams, nes tiek vieni, tiek kiti 
užsiima verslu.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Vienodo požiūrio principo taikymas 
savisamdos srityje reiškia, kad negali būti 
diskriminacijos, susijusios su įmonių 
steigimu, įrengimu ar plėtra arba bet kokia 
kita savarankiška veikla.

(11) Vienodo požiūrio principo taikymas 
savisamdos srityje reiškia, kad negali būti 
diskriminacijos, susijusios su įmonių 
steigimu, valdymu, įrengimu ar plėtra arba 
bet kokia kita savarankiška veikla.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Būtina užtikrinti, kad sutuoktinių ar
pagal nacionalinę teisę pripažintų 
sugyventinių įmonių steigimo sąlygose 
nebūtų diskriminacijos dėl šeiminės ar 
šeimos padėties.

(12) Būtina užtikrinti, kad sutuoktinių ir
pagal nacionalinę teisę pripažintų 
sugyventinių įmonių steigimo sąlygose 
nebūtų diskriminacijos dėl šeiminės ar 
šeimos padėties.

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Atsižvelgiant į sutuoktinių 
pagalbininkų indėlį į šeimos verslą, jiems 
paprašius turėtų būti suteikiama bent tokia 
pati socialinė apsauga ir sudaromos tokios 
pačios sąlygos (visų pirma įmokų 
atžvilgiu), kaip ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims. Valstybės narės 
turėtų imtis būtinų priemonių, kad suteiktų 
tokią galimybę. Bet kuriuo atveju, 
savarankiškai dirbančių asmenų ir 
sutuoktinių pagalbininkų apsaugos lygis 
gali būti proporcingas dalyvavimui šeimos 
versle.

(13) Atsižvelgiant į sutuoktinių 
pagalbininkų ir sugyventinių indėlį į 
šeimos verslą, jiems paprašius turėtų būti 
suteikiama bent tokia pati socialinė 
apsauga ir sudaromos tokios pačios 
sąlygos (visų pirma įmokų atžvilgiu), kaip 
ir savarankiškai dirbantiems asmenims. 
Valstybės narės turėtų imtis būtinų 
priemonių, kad suteiktų tokią galimybę, 
arba įtraukti sutuoktinius pagalbininkus 
ir sugyventinius į privalomą socialinės 
apsaugos sistemą, atsižvelgiant į 
nuostatas, taikomas savarankiškai 
dirbantiems asmenims. Bet kuriuo atveju, 
savarankiškai dirbančių asmenų, 
sutuoktinių pagalbininkų ir sugyventinių
apsaugos lygis gali būti proporcingas 
dalyvavimui šeimos versle.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Dėl ekonominio ir fizinio nėščių 
savarankiškai dirbančių moterų ir 
sutuoktinių pagalbininkių pažeidžiamumo 
būtina suteikti teisę į motinystės atostogas, 
kurių dalį turėtų sudaryti privalomos 
atostogos. Nustatyti įmokų dydį ir pašalpų 
bei išmokų mokėjimo tvarką ir toliau 
priklausys pačių valstybių narių 
kompetencijai, tačiau jos privalės laikytis 

(14) Dėl ekonominio ir fizinio nėščių 
savarankiškai dirbančių moterų,
sutuoktinių pagalbininkių ir sugyventinių
pažeidžiamumo būtina suteikti teisę į 
motinystės atostogas, kurių dalį turėtų 
sudaryti privalomos atostogos. Nustatyti 
įmokų dydį ir pašalpų bei išmokų 
mokėjimo tvarką ir toliau priklausys pačių 
valstybių narių kompetencijai, tačiau jos 
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minimalių Direktyva nustatytų 
reikalavimų. Atsižvelgiant į ypatingą 
savarankiškai dirbančių asmenų ir 
sutuoktinių pagalbininkų padėtį, jiems 
turėtų būti suteikta galimybė priimti 
galutinį sprendimą, ar pasinaudoti teise į 
motinystės atostogas.

privalės laikytis minimalių Direktyva 
nustatytų reikalavimų. Atsižvelgiant į 
ypatingą savarankiškai dirbančių moterų,
sutuoktinių pagalbininkių bei sugyventinių
padėtį, joms turėtų būti suteikta galimybė 
priimti galutinį sprendimą, ar pasinaudoti 
teise į motinystės atostogas.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Atsižvelgiant į savarankiškos veiklos 
ypatumus, savarankiškai dirbančioms 
moterims ir sutuoktinėms pagalbininkėms, 
kiek įmanoma, turėtų būti suteikta 
galimybė pasirinkti finansinę išmoką arba 
laikino pavadavimo paslaugas per 
motinystės atostogas.

(15) Atsižvelgiant į savarankiškos veiklos 
ypatumus, savarankiškai dirbančioms 
moterims, sutuoktinėms pagalbininkėms ir 
sugyventinėms, kiek įmanoma, turėtų būti 
suteikta galimybė pasirinkti finansinę 
išmoką arba laikino pavadavimo paslaugas 
per motinystės atostogas.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taikoma savarankiškai 
dirbantiems asmenims ir jų sutuoktiniams 
pagalbininkams.

2. Ši direktyva taikoma savarankiškai 
dirbantiems asmenims, jų sutuoktiniams 
pagalbininkams ir sugyventiniams.

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sutuoktiniai pagalbininkai –
savarankiškai dirbančių asmenų 
sutuoktiniai arba pagal nacionalinę teisę 
pripažinti sugyventiniai, kurie nebūdami jų 
darbuotojai ar verslo partneriai nuolat 
nacionaliniuose įstatymuose nustatytomis 
sąlygomis dalyvauja savarankiškai 
dirbančio asmens veikloje ir atlieka tas 
pačias ar papildomas užduotis.

(b) sutuoktiniai pagalbininkai ir 
sugyventiniai – savarankiškai dirbančių 
asmenų sutuoktiniai arba pagal nacionalinę 
teisę pripažinti sugyventiniai, kurie 
nebūdami jų darbuotojai ar verslo 
partneriai nuolat nacionaliniuose 
įstatymuose nustatytomis sąlygomis 
dalyvauja savarankiškai dirbančio asmens 
veikloje ir atlieka tas pačias ar papildomas 
užduotis.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 
principas reiškia, kad neturi būti jokios 
tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos 
dėl lyties, ypač dėl šeiminės ar šeimos 
padėties, visų pirma susijusios su įmonių 
steigimu, įrengimu ar plėtra arba bet kokios 
kitos savarankiškos veiklos pradėjimu.

1. Vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 
principas reiškia, kad neturi būti jokios 
tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos 
dėl lyties, ypač dėl šeiminės ar šeimos 
padėties, visų pirma susijusios su įmonių 
steigimu, valdymu, įrengimu ar plėtra arba 
bet kokios kitos savarankiškos veiklos 
pradėjimu.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos tam tikrų sąlygų, vienodai 
taikomų vyrams ir moterims, ketinantiems 
verstis tam tikra veikla, valstybės narės 
imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
įmonėms, kurias steigia sutuoktiniai arba
pagal nacionalinę teisę pripažinti 
sugyventiniai, nebūtų taikomos griežtesnės 
sąlygos nei tos, kurios taikomos įmonėms, 
steigiamoms šeimos ryšiais nesaistomų 
asmenų.

Nepažeisdamos tam tikrų sąlygų, vienodai 
taikomų vyrams ir moterims, ketinantiems 
verstis tam tikra veikla, valstybės narės 
imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
įmonėms, kurias steigia sutuoktiniai ir
pagal nacionalinę teisę pripažinti 
sugyventiniai, nebūtų taikomos griežtesnės 
sąlygos nei tos, kurios taikomos įmonėms, 
steigiamoms šeimos ryšiais nesaistomų 
asmenų.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutuoktinių pagalbininkų socialinė apsauga Sutuoktinių pagalbininkų ir sugyventinių
socialinė apsauga

6. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad sutuoktiniams pagalbininkams pačių
prašymu būtų suteikta bent tokia pati 
socialinė apsauga ir sudaromos tokios 
pačios sąlygos, kaip ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims.

6. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad sutuoktiniams pagalbininkams ir 
sugyventiniams būtų suteikta bent tokia 
pati socialinė apsauga ir sudaromos tokios 
pačios sąlygos, kaip ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims. Jeigu pagal tam 
tikros valstybės narės teisės aktus 
socialinės apsaugos minėtiesiems 
asmenims taikyti neprivaloma, ši apsauga 
taikoma atsižvelgiant į sutuoktinių 
pagalbininkų ir sugyventinių prašymą.

Or. en

Pagrindimas
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Jei taikoma socialinės apsaugos sistema, pagal kurią savarankiškai dirbantys negali 
pasirinkti, ar jie nori dalyvauti šioje sistemoje, ar ne, minėtoji sistema turėtų būti privalomai 
taikoma taip pat ir sutuoktiniams pagalbininkams bei sugyventiniams. Tuo atveju, jei 
savarankiškai dirbantis asmuo gali pasirinkti, tokia galimybė suteikiama taip pat ir 
sutuoktiniams pagalbininkams bei sugyventiniams. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad savarankiškai dirbančioms 
moterims ir sutuoktinėms pagalbininkėms 
pačių prašymu būtų užtikrinta teisė į tokias 
pačias motinystės atostogas, kokios 
numatytos Direktyvoje 92/85/EEB.

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad savarankiškai dirbančioms 
moterims, sutuoktinėms pagalbininkėms ir 
sugyventinėms pačių prašymu būtų 
užtikrinta teisė į tokias pačias motinystės 
atostogas, kokios numatytos 
Direktyvoje 92/85/EEB.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodyta pašalpa yra laikoma 
pakankama, jei ja užtikrinamos pajamos, 
ne mažesnės už tas pajamas, kurias, 
atsižvelgiant į bet kokį nacionalinės teisės 
aktais nustatytą maksimumą, darbuotoja 
gautų nutraukusi savo darbinę veiklą dėl su 
sveikata susijusių priežasčių arba, jei 
darbuotoja tokių pajamų negauna, ne 
mažesnės už atitinkamą nacionaliniuose 
įstatymuose nustatytą pašalpą.

3. 2 dalyje nurodyta pašalpa yra laikoma 
pakankama, jei ja užtikrinamos pajamos, 
ne mažesnės už tas pajamas, kurias, 
atsižvelgiant į bet kokį nacionalinės teisės 
aktais nustatytą maksimumą, darbuotoja 
gautų nutraukusi savo darbinę veiklą dėl su 
sveikata susijusių priežasčių arba, jei 
darbuotoja tokių pajamų negauna, ne 
mažesnės už atitinkamą nacionaliniuose 
įstatymuose nustatytą pašalpą, su sąlyga, 
kad atsižvelgiant į minėtąją viršutinę ribą 
nebus diskriminuojama.

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad savarankiškai 
dirbančioms moterims ir sutuoktinėms 
pagalbininkėms kuo ilgesniam laikui būtų 
suteikiama galimybė naudotis laikino 
pavadavimo paslaugomis ar visomis 
galiojančiomis nacionalinėmis socialinėmis 
paslaugomis kaip alternatyva 2 dalyje 
nurodytai pašalpai.

4. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad savarankiškai 
dirbančioms moterims, sutuoktinėms 
pagalbininkėms ir sugyventinėms kuo 
ilgesniam laikui būtų suteikiama galimybė 
naudotis laikino pavadavimo paslaugomis 
ar visomis galiojančiomis nacionalinėmis 
socialinėmis paslaugomis kaip alternatyva 
2 dalyje nurodytai pašalpai.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės perduoda Komisijai visą 
turimą informaciją apie šios direktyvos 
taikymą iki [6 m. nuo priėmimo].

1. Valstybės narės perduoda Komisijai visą 
turimą informaciją apie šios direktyvos 
taikymą iki [4 m. nuo priėmimo].

Komisija parengia suvestinę ataskaitą ir 
pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai 
ne vėliau kaip [7 m. nuo priėmimo]. Jei 
reikia, kartu su ataskaita pateikiami 
pasiūlymai dėl Direktyvos pakeitimo.

Komisija parengia suvestinę ataskaitą ir 
pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai 
ne vėliau kaip [5 m. nuo priėmimo]. Jei 
reikia, kartu su ataskaita pateikiami 
pasiūlymai dėl Direktyvos pakeitimo.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima šios direktyvos 1. Valstybės narės priima šios direktyvos 
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įgyvendinimo įstatymus ir kitus teisės 
aktus, kurie įsigalioja ne vėliau kaip [po 
2 metų]. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų tekstus bei tų 
nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

įgyvendinimo įstatymus ir kitus teisės 
aktus, kurie įsigalioja ne vėliau kaip [po 
1 metų]. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų tekstus bei tų 
nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad būtų atsižvelgta į tam tikras sąlygas, 
valstybėms narėms prireikus gali būti 
suteiktas papildomas [dvejų metų] 
laikotarpis 6 straipsniui įgyvendinti.

2. Kad būtų atsižvelgta į tam tikras sąlygas, 
valstybėms narėms prireikus gali būti 
suteiktas papildomas [vienerių metų] 
laikotarpis 6 straipsniui įgyvendinti.

Or. en
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