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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till direktiv, som skulle ersätta det nuvarande direktivet 86/613/EEG, begärdes av 
Europaparlamentet med målet att undanröja indirekt diskriminering, införa ett absolut krav på 
likabehandling och förbättra medhjälpande makars ställning. Situationen för medhjälpande 
makar inom hantverk, handel, jordbruk, fiske och små familjeföretag beaktades, både ur ett 
jämställdhetsperspektiv och med hänsyn till kvinnornas mer utsatta ställning i jämförelse med 
männen.1

Avsikten är att i detta yttrande ge eftertryck åt denna begäran. Dessutom stöder yttrandet 
kommissionens förslag om att som grupp lägga till ”personer som likställs med makar” som 
även bör omfattas av direktivet. Eftersom medlemsstaternas lagstiftning om personer som 
likställs med makar är mycket komplex, är det nödvändigt att tydliggöra att ur ett europeiskt 
perspektiv bör alla personer som deltar i en egenföretagares verksamhet utan att vara anställda 
eller delägare omfattas av lika rättigheter och skydd.

För jämställdhetens skull måste principen om likabehandling tillämpas, inte bara när det 
gäller att starta, utrusta eller utöka en affärsverksamhet utan även när det gäller att leda 
verksamheten vilket inbegriper att delta i beslutsfattandet.

När det gäller likabehandling välkomnas kommissionens arbete för att förbättra det sociala 
skyddet för medhjälpande makar och personer som likställs med makar. Förmåner från 
sociala trygghetssystem bör dock endast vara frivilliga om samma princip tillämpas på 
egenföretagare. Om det i en medlemsstat är obligatoriskt för egenföretagare att vara med i ett 
socialt trygghetssystem bör det också vara obligatoriskt för medhjälpande makar och personer 
som likställs med makar.

Slutligen föreslår föredraganden att medlemsstaterna bör kunna uppnå målen i direktivet 
mycket tidigare än vad kommissionen planerar, eftersom det redan finns ett gällande direktiv 
som endast kommer att utökas i vissa avseenden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag 
i sitt betänkande:

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 3 september 2008 om jämställdhet mellan kvinnor och män – 2008.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Direktivet bör vara tillämpligt på 
egenföretagare och medhjälpande makar, 
eftersom båda deltar i företagets 
verksamhet.

(7) Direktivet bör vara tillämpligt på 
egenföretagare och medhjälpande makar 
samt personer som likställs med makar, 
eftersom båda deltar i företagets 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När det gäller eget företagande 
betyder principen om likabehandling att det 
inte får förekomma någon diskriminering 
när det gäller att starta, utrusta eller utöka 
en affärsverksamhet eller någon annan 
form av egen rörelse.

(11) När det gäller eget företagande 
betyder principen om likabehandling att det 
inte får förekomma någon diskriminering 
när det gäller att starta, leda, utrusta eller 
utöka en affärsverksamhet eller någon 
annan form av egen rörelse.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det måste slås fast att ingen 
diskriminering på grundval av civilstånd 
eller annan familjeställning får förekomma 
med avseende på villkoren för att starta ett 
bolag mellan makar eller personer som 
likställs med makar i nationell lagstiftning.

(12) Det måste slås fast att ingen 
diskriminering på grundval av civilstånd 
eller annan familjeställning får förekomma 
med avseende på villkoren för att starta ett 
bolag mellan makar och mellan personer 
som likställs med makar i nationell 
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lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Med hänsyn till sin arbetsinsats i 
familjeföretaget bör medhjälpande makar 
ha rätt till en lika hög nivå på det sociala 
skyddet som egenföretagare om de så 
begär, på samma villkor som 
egenföretagare och genom inbetalning av 
sociala avgifter. Medlemsstaterna bör 
åläggas att vidta nödvändiga åtgärder för 
att möjliggöra ett sådant val. Nivån på det 
sociala skyddet för egenföretagare och 
medhjälpande makar kan under alla 
omständigheter stå i proportion till deras 
deltagande i familjeföretagets verksamhet.

(13) Med hänsyn till sin arbetsinsats i 
familjeföretaget bör medhjälpande makar 
och personer som likställs med makar ha 
rätt till en lika hög nivå på det sociala 
skyddet som egenföretagare om de så 
begär, på samma villkor som 
egenföretagare och genom inbetalning av 
sociala avgifter. Medlemsstaterna bör 
åläggas att vidta nödvändiga åtgärder för 
att möjliggöra ett sådant val eller för att 
inbegripa medhjälpande makar och 
personer som likställs med makar i sina 
obligatoriska sociala trygghetssystem i 
enlighet med bestämmelserna för 
egenföretagare.  Nivån på det sociala 
skyddet för egenföretagare och 
medhjälpande makar samt personer som 
likställs med makar kan under alla 
omständigheter stå i proportion till deras 
deltagande i familjeföretagets verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Med hänsyn till att graviditet innebär 
ekonomisk och fysisk sårbarhet för 
egenföretagare och medhjälpande makar 

(14) Med hänsyn till att graviditet innebär 
ekonomisk och fysisk sårbarhet för 
egenföretagare, medhjälpande makar och 
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måste de ha rätt till mammaledighet, varav 
en del bör vara obligatorisk. 
Medlemsstaterna kommer att behålla sina 
befogenheter att fastställa avgiftsnivåerna 
och detaljbestämma förmåner och 
utbetalningar, förutsatt att miniminormerna 
i direktivet följs. Med hänsyn till den 
särskilda situationen för egenföretagare 
och medhjälpande makar bör de själva 
fatta det slutgiltiga beslutet om de vill ta ut 
mammaledighet eller inte.

personer som likställs med makar måste 
de ha rätt till mammaledighet, varav en del 
bör vara obligatorisk. Medlemsstaterna 
kommer att behålla sina befogenheter att 
fastställa avgiftsnivåerna och 
detaljbestämma förmåner och 
utbetalningar, förutsatt att miniminormerna 
i direktivet följs. Med hänsyn till den 
särskilda situationen för egenföretagare,
medhjälpande makar och personer som 
likställs med makar bör de själva fatta det 
slutgiltiga beslutet om de vill ta ut 
mammaledighet eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Med hänsyn till den särskilda 
situationen för egenföretagare bör 
kvinnliga egenföretagare och
medhjälpande makar så vitt möjligt ha 
möjlighet att välja mellan ekonomisk 
ersättning och en tillfällig ersättare under 
mammaledigheten.

(15) Med hänsyn till den särskilda 
situationen för egenföretagare bör 
kvinnliga egenföretagare, medhjälpande 
makar och personer som likställs med 
makar så vitt möjligt ha möjlighet att välja 
mellan ekonomisk ersättning och en 
tillfällig ersättare under mammaledigheten.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1  punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv omfattar egenföretagare 
och medhjälpande makar.

2. Detta direktiv omfattar egenföretagare,
medhjälpande makar och personer som 
likställs med makar.
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Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2  punkt 1  led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) medhjälpande makar: egenföretagares 
makar eller personer som likställs med 
makar i nationell lagstiftning, som inte är 
anställda eller delägare och som vanligtvis 
i enlighet med nationell lagstiftning deltar i 
egenföretagarens verksamhet och utför 
samma arbetsuppgifter eller arbetar som 
medhjälpare.

b) medhjälpande makar och personer som 
likställs med makar: egenföretagares 
makar eller personer som likställs med 
makar i nationell lagstiftning, som inte är 
anställda eller delägare och som vanligtvis 
i enlighet med nationell lagstiftning deltar i 
egenföretagarens verksamhet och utför 
samma arbetsuppgifter eller arbetar som 
medhjälpare.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 3  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Principen om likabehandling betyder att 
det inte får förekomma någon som helst 
diskriminering på grund av kön, vare sig 
direkt eller indirekt, särskilt med 
hänvisning till äktenskaplig status eller 
familjestatus, speciellt när det gäller 
upprättande, utrustning eller utökning av 
affärsverksamhet eller igångsättning eller 
utökning av någon annan form av 
självständig verksamhet.

1. Principen om likabehandling betyder att 
det inte får förekomma någon som helst 
diskriminering på grund av kön, vare sig 
direkt eller indirekt, särskilt med 
hänvisning till äktenskaplig status eller 
familjestatus, speciellt när det gäller 
upprättande, ledning, utrustning eller 
utökning av affärsverksamhet eller 
igångsättning eller utökning av någon 
annan form av självständig verksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar de särskilda villkor 
för tillgång till vissa aktiviteter som gäller 
lika för bägge könen ska medlemsstaterna 
vidta de åtgärder som behövs för att 
säkerställa att villkoren för att bilda ett 
bolag mellan makar eller personer som 
likställs med makar i nationell lagstiftning 
inte är mer restriktiva än för att bilda ett 
bolag mellan andra personer.

Utan att det påverkar de särskilda villkor 
för tillgång till vissa aktiviteter som gäller 
lika för bägge könen ska medlemsstaterna 
vidta de åtgärder som behövs för att 
säkerställa att villkoren för att bilda ett 
bolag mellan makar och personer som 
likställs med makar i nationell lagstiftning 
inte är mer restriktiva än för att bilda ett 
bolag mellan andra personer.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Socialt skydd för medhjälpande makar Socialt skydd för medhjälpande makar och 
personer som likställs med makar

6. Medlemsstaterna ska vidtag åtgärder för 
att se till att medhjälpande makar om de så 
begär omfattas av en minst lika god 
skyddsnivå som egenföretagare på samma 
villkor som de som gäller för 
egenföretagare.

6. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att se till att medhjälpande makar och 
personer som likställs med makar om de 
så begär omfattas av en minst lika god 
skyddsnivå som egenföretagare på samma 
villkor som de som gäller för 
egenföretagare. Om de utökade 
förmånerna inte är obligatoriska enligt 
lagstiftningen i en viss medlemsstat, ska 
de beviljas efter ansökan från 
medhjälpande makar och personer som 
likställs med makar.

Or. en

Motivering



PA\749643SV.doc 9/11 PE415.010v01-00

SV

I sociala system där det inte är frivilligt för egenföretagare att betala avgifter till ett socialt 
trygghetssystem, bör det vara obligatoriskt även för medhjälpande makar och personer som 
likställs med makar. Om egenföretagaren kan välja bör även medhjälpande makar och 
personer som likställs med makar kunna göra det. 

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 7  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar 
om de så begär har rätt till lika lång 
mammaledighet som den som föreskrivs i 
direktiv 92/85/EEG.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare, medhjälpande makar och 
personer som likställs med makar om de 
så begär har rätt till lika lång 
mammaledighet som den som föreskrivs i 
direktiv 92/85/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 7  punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den ersättning som avses i punkt 2 ska 
anses skälig om den garanterar minst 
samma inkomst som vederbörande skulle 
ha uppburit vid arbetsuppehåll av 
hälsoskäl, eller om detta inte är tillämpligt, 
en likvärdig ersättning som är fastställd i 
nationell lagstiftning, med förbehåll för ett 
eventuellt ersättningstak som fastställts i 
nationell lagstiftning.

3. Den ersättning som avses i punkt 2 ska 
anses skälig om den garanterar minst 
samma inkomst som vederbörande skulle 
ha uppburit vid arbetsuppehåll av 
hälsoskäl, eller om detta inte är tillämpligt, 
en likvärdig ersättning som är fastställd i 
nationell lagstiftning, med förbehåll för ett 
eventuellt ersättningstak som fastställts i 
nationell lagstiftning under förutsättning 
att taket inte leder till diskriminering.

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 7  punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar så 
vitt möjligt har tillgång till tjänster som 
tillhandahåller en tillfällig ersättare, eller 
till befintliga nationella sociala tjänster, 
som alternativ till den i punkt 2 föreskrivna 
ersättningen.

4. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare, medhjälpande makar och 
personer som likställs med makar så vitt 
möjligt har tillgång till tjänster som 
tillhandahåller en tillfällig ersättare, eller 
till befintliga nationella sociala tjänster, 
som alternativ till den i punkt 2 föreskrivna 
ersättningen.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 13  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast [sex år efter 
antagandet av direktivet] till kommissionen 
lämna all tillgänglig information om 
tillämpningen av detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast [fyra år
efter antagandet av direktivet] till 
kommissionen lämna all tillgänglig 
information om tillämpningen av detta 
direktiv.

Kommissionen ska utarbeta en 
sammanfattande rapport som ska läggas 
fram för Europaparlamentet och rådet 
senast [sju år efter antagandet av detta 
direktiv]. Vid behov ska rapporten åtföljas 
av förslag till ändringar av detta direktiv.

Kommissionen ska utarbeta en 
sammanfattande rapport som ska läggas 
fram för Europaparlamentet och rådet 
senast [fem år efter antagandet av detta 
direktiv]. Vid behov ska rapporten åtföljas 
av förslag till ändringar av detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 14  punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den [två år
efter antagandet] sätta i kraft de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texterna 
till dessa bestämmelser tillsammans med 
en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och bestämmelserna i detta 
direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den [ett år
efter antagandet] sätta i kraft de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texterna 
till dessa bestämmelser tillsammans med 
en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och bestämmelserna i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 14  punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att ta hänsyn till särskilda 
omständigheter får medlemsstaterna om så 
behövs ta ytterligare [två år] på sig för att 
genomföra bestämmelserna i artikel 6.

2. För att ta hänsyn till särskilda 
omständigheter får medlemsstaterna om så 
behövs ta ytterligare [ett år] på sig för att 
genomföra bestämmelserna i artikel 6.

Or. en
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