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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija tukee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja 
naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja 
direktiivin 86/613/ETY kumoamisesta.

Avustavan puolison tehtävä nähdään usein epäoikeutetusti tavanomaisena ja ilmaisena työnä. 

Neuvoston 11. joulukuuta1986 antaman direktiivin 86/613/ETY tavoitteena on varmistaa 
miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltaminen itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin, myös maanviljelijöihin, ja suojelu raskauden ja synnytyksen perusteella. 

Direktiivin 86/613/ETY yhtenä tavoitteena oli antaa avustaville puolisoille, todellisille 
näkymättömille työntekijöille, selvä ammattiasema ja vahvistaa heidän vähimmäisoikeutensa 
ja -suojansa, mutta tähän ei ole päästy.

Direktiivi 86/613/ETY kattaa kaksi eri henkilöryhmää: 

1) "itsenäiset ammatinharjoittajat" eli kaikki kansallisessa lainsäädännössä säädetyllä 
tavalla omaan lukuunsa ansiotoimintaa harjoittavat henkilöt, myös maanviljelijät ja 
vapaiden ammattien harjoittajat 

2) avustavat puolisot, jotka eivät ole työsuhteessa tai osakkaita mutta osallistuvat 
säännöllisesti ja kansallisessa lainsäädännössä säädetyin edellytyksin itsenäisen 
ammatinharjoittajan toimintaan ja suorittavat samoja tehtäviä tai avustavia tehtäviä.

Neuvosto pyysi joulukuussa 2007 komissiota "harkitsemaan, onko neuvoston 
direktiiviä 86/613/ETY tarvittaessa tarkistettava itsenäisten ammatinharjoittajien ja heitä 
avustavien puolisoiden äitiyteen ja isyyteen liittyvien oikeuksien varmistamiseksi". 

Myös Euroopan parlamentti kiinnitti maaliskuussa 2008 komission huomiota siihen, että 
direktiiviä olisi tarkasteltava uudelleen maataloudessa avustavina puolisoina työskentelevien 
aseman parantamiseksi.

Komissio pyysikin riippumattomia oikeudellisia asiantuntijoita laatimaan 
vaikutustenarviointiraportin, jotta voitaisiin tarkistaa, voisivatko direktiiviin tehtävät 
muutokset parantaa naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen soveltamista ja 
lisätä itsenäistä ammatinharjoittamista naisten keskuudessa.

Raportin mukaan ei-sitovat toimet on säilytettävä. Siinä pääteltiin myös, että vaihtoehto, joka 
tarjoaa parhaat mahdollisuudet toteuttaa tavoitteet, on direktiiviehdotus 
direktiivin 86/613/ETY muuttamiseksi. Direktiiviehdotukseen olisi sisällytettävä seuraavat 
seikat:

• Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville naisille tarjotaan mahdollisuus saada 
kestoltaan enintään 14 viikon äitiysloma siten, että siitä kaksi viikkoa olisi pakollista 
pitää. 
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• Avustaville puolisoille järjestetään samantasoinen sosiaalinen suojelu kuin itsenäisille 
ammatinharjoittajille. 

• Direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa asioissa annetaan toimivaltaa kansallisille tasa-
arvoelimille.     

Nykyisen direktiiviehdotuksen oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 141 artikla, ja 
ehdotuksella on tarkoitus kumota direktiivi 86/613/ETY sekä käsitellä näkökohtia, jotka eivät 
kuulu direktiivien 2006/54/EY, 2004/113/EY ja 79/7/ETY soveltamisalaan. 

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja 
tasa-arvoasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Direktiiviehdotus
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7a) Avustavan puolison tehtävä nähdään 
usein epäoikeutetusti tavanomaisena ja 
ilmaisena työnä.  

Or. fr

Tarkistus 2

Direktiiviehdotus
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7b) Avustaville puolisoille on annettava 
selkeä ammattiasema, ja heidän 
oikeutensa on määriteltävä.

Or. fr
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Tarkistus 3

Direktiiviehdotus
8 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanoon tarkoitetut oikeudelliset 
ja/tai hallinnolliset menettelyt, mukaan 
lukien jäsenvaltioiden aiheellisina pitämät 
sovittelumenettelyt, ovat – myös sen 
työsuhteen päätyttyä, jossa syrjinnän 
väitetään tapahtuneen – kaikkien niiden 
henkilöiden käytettävissä, jotka katsovat, 
että heille on aiheutunut haittaa tai 
vahinkoa sen vuoksi, että heihin ei ole 
sovellettu yhdenvertaisen kohtelun 
periaatetta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanoon tarkoitetut tehokkaat 
oikeudelliset ja/tai hallinnolliset 
menettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, 
ovat – myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa 
syrjinnän väitetään tapahtuneen – kaikkien 
niiden henkilöiden käytettävissä, jotka 
katsovat, että heille on aiheutunut haittaa 
tai vahinkoa sen vuoksi, että heihin ei ole 
sovellettu yhdenvertaisen kohtelun 
periaatetta.

Or. fr

Tarkistus 4

Direktiiviehdotus
10 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä elin tai 
elimiä, jonka tai joiden tehtävänä on 
edistää, analysoida, valvoa ja tukea 
kaikkien henkilöiden tasa-arvoisen, 
sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä 
vapaan kohtelun toteuttamista, sekä 
toteutettava niitä koskevat tarpeelliset 
järjestelyt. Nämä elimet voivat muodostaa 
osan virastoista, jotka kansallisella tasolla 
vastaavat ihmisoikeuksien puolustamisesta 
tai yksilön oikeuksien turvaamisesta taikka 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
toteuttamisesta.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä elin tai 
elimiä, jonka tai joiden tehtävänä on 
edistää, analysoida, valvoa ja tukea 
tehokkaasti kaikkien henkilöiden tasa-
arvoisen, sukupuoleen perustuvasta 
syrjinnästä vapaan kohtelun toteuttamista, 
sekä toteutettava niitä koskevat tarpeelliset 
järjestelyt. Nämä elimet voivat muodostaa 
osan virastoista, jotka kansallisella tasolla 
vastaavat ihmisoikeuksien puolustamisesta 
tai yksilön oikeuksien turvaamisesta taikka 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
toteuttamisesta.

Or. fr
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Tarkistus 5

Direktiiviehdotus
10 artikla - 2 kohta - b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) teettää riippumattomia selvityksiä 
syrjintään liittyvistä kysymyksistä;

b) teettää riippumattomia selvityksiä 
syrjintään liittyvistä taloudellisista ja 
sosiaalisista kysymyksistä;

Or. fr

Tarkistus 6

Direktiiviehdotus
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
tämän direktiivin mukaisesti annetuista 
säännöksistä sekä jo voimassa olevista 
asiaa koskevista säännöksistä tiedotetaan 
jäsenvaltioiden alueella kaikin aiheellisin 
tavoin niille, joita asia koskee.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
tämän direktiivin mukaisesti annetuista 
säännöksistä sekä jo voimassa olevista 
asiaa koskevista säännöksistä tiedotetaan 
jäsenvaltioiden alueella kaikin aiheellisin 
tavoin, myös internetin kautta, niille, joita 
asia koskee.

Or. fr
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