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LÜHISELGITUS

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut võtta vastu direktiiv füüsilisest isikust ettevõtjatena 
tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 86/613/EMÜ.

Abistavate abikaasade rolli suhtutakse sageli ebaõiglaselt kui kohustuste 
iseenesestmõistetavasse tasustamata täitmisesse. 

Nõukogu 11. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/613/EMÜ eesmärk on füüsilisest isikust 
ettevõtjatena, kaasa arvatud põllumajanduses füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate 
meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamine ja emaduse kaitse. 

Direktiiviga 86/613/EMÜ ei saavutatud eesmärki anda „nähtamatutest” töötajatest 
abistavatele abikaasadele selgelt sõnastatud tööalane staatus ning määratleda nende õigused ja 
minimaalsed tagatised.

Direktiiv 86/613/EMÜ hõlmab kaht liiki isikuid: 

1) füüsilisest isikust ettevõtjad, st kõik isikud, kes vastavalt siseriiklikus õiguses sätestatud 
tingimustele tegelevad enda nimel ettevõtlusega, kaasa arvatud põllumehed ja vabakutselised; 

2) nende abikaasad, kes vastavalt siseriiklikus õiguses sätestatud tingimustele osalevad 
pidevalt füüsilisest isikust ettevõtja tegevuses, täites samu või abiülesandeid, olemata 
ettevõtjaga töösuhetes või tema partnerid.

Nõukogu kutsus komisjoni 2007. aasta detsembris üles „kaaluma vajadust nõukogu direktiiv 
86/613/EMÜ läbi vaadata, et tagada füüsilisest isikust ettevõtjate ja neid abistavate 
abikaasade emaduse ja isadusega seotud õigused”. 

2008. aasta märtsis pööras Euroopa Parlament samuti komisjoni tähelepanu direktiivi 
läbivaatamisele, et parandada põllumajanduses abistavate abikaasade olukorda.

Komisjon palus seepeale sõltumatutel õigusekspertidel koostada aruanne mõju hindamise 
kohta, et uurida, kas direktiivi tehtud muudatused parandaksid meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise põhimõtte kohaldamist ja suurendaksid füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate 
naiste osakaalu. 

Aruandes jõuti järeldusele, et mittesiduvad meetmed tuleks säilitada. Samuti järeldati, et 
eesmärgid saavutatakse kõige paremini, tehes direktiivi ettepaneku, millega muudetakse 
direktiivi 86/613/EMÜ. Viimases tuleks määratleda järgmised punktid:

•  füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevatele naistele pakutav võimalus võtta 
emaduspuhkust kuni 14 nädalat, millest kaks nädalat on kohustuslikud; 
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•  abistavate abikaasade õigus samadele sotsiaalkaitsesätetele, mida kohaldatakse füüsilisest 
isikust ettevõtjatele; 

•  direktiivi kohaldamisalasse kuuluva valdkonna pädevuse omistamine võrdõiguslikkusega 
tegelevatele riiklikele asutustele.

Käesoleva direktiivi ettepaneku, mis põhineb EÜ asutamislepingu artikli 141 õiguslikul 
alusel, eesmärk on tühistada direktiiv 86/613/EMÜ, ning selles käsitletakse aspekte, mis ei 
kuulu direktiivide 2006/54/EÜ, 2004/113/EÜ ja 79/7/EMÜ kohaldamisalasse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Abistavate abikaasade rolli 
suhtutakse sageli ebaõiglaselt kui 
kohustuste iseenesestmõistetavasse 
tasustamata täitmisesse. 

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Abistavatele abikaasadele tuleb anda 
selgelt sõnastatud tööalane staatus ja 
määratleda nende õigused.

Or. fr
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikidel 
isikutel, kes leiavad, et nad on võrdse 
kohtlemise põhimõtte eiramise tõttu kahju 
kannatanud, oleks võimalik kasutada 
kohtu- või haldusmenetlust, kaasa
sealhulgas liikmesriikide poolt 
asjakohaseks peetatavatel juhtudel 
lepitusmenetlust, käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste täitmise küsimuses 
isegi juhul, kui see suhe, millega väidetav 
diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikidel 
isikutel, kes leiavad, et nad on võrdse 
kohtlemise põhimõtte eiramise tõttu kahju 
kannatanud, oleks võimalik kasutada 
tõhusat kohtu- või haldusmenetlust, 
sealhulgas liikmesriikide poolt 
asjakohaseks peetatavatel juhtudel 
lepitusmenetlust, käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste täitmise küsimuses 
isegi juhul, kui see suhe, millega väidetav 
diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad asutuse või 
asutused, kelle ülesanne on edendada, 
analüüsida, jälgida ja toetada kõikide 
isikute võrdset, soolise diskrimineerimiseta 
kohtlemist, ja teevad nende asutuste jaoks 
vajalikud korraldused. Nimetatud asutused 
võivad moodustada osa asutustest, mis riigi 
tasandil vastutavad inimõiguste kaitse, 
üksikisiku õiguste kaitse või võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamise eest.

1. Liikmesriigid määravad asutuse või 
asutused, kelle ülesanne on tõhusalt
edendada, analüüsida, jälgida ja toetada 
kõikide isikute võrdset, soolise 
diskrimineerimiseta kohtlemist, ja teevad 
nende asutuste jaoks vajalikud korraldused. 
Nimetatud asutused võivad moodustada
osa asutustest, mis riigi tasandil vastutavad 
inimõiguste kaitse, üksikisiku õiguste 
kaitse või võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise eest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) diskrimineerimist käsitleva sõltumatu 
uurimise korraldamine;

b) majandus- ja sotsiaalvaldkonnas 
toimuvat diskrimineerimist käsitleva 
sõltumatu uurimise korraldamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi alusel vastu võetud sätted ja juba 
kehtivad asjakohased sätted tehakse 
liikmesriikide territooriumil asjaomastele 
isikutele sobival viisil teatavaks.

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi alusel vastu võetud sätted ja juba 
kehtivad asjakohased sätted tehakse 
liikmesriikide territooriumil asjaomastele 
isikutele sobival viisil, sealhulgas interneti 
teel teatavaks.

Or. fr
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