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ĪSS PAMATOJUMS

Referents atbalsta priekšlikumu Komisijas Direktīvai par to, kā piemērot vienlīdzības principu 
attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar 
ko atceļ Direktīvu 86/613/EEK.

Līdzstrādājošu laulāto loma bieži netaisnīgi tiek uzskatīta par normālu, bezmaksas 
pienākumu.

Padomes 1986. gada 11. decembra Direktīvas 86/613/EEK mērķis ir vienlīdzības principa 
piemērošana attieksmē pret pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm, to skaitā 
lauksaimniecībā nodarbinātiem, kā arī grūtnieču un māšu aizsardzība.

Direktīva 86/613/EEK nav sasniegusi savu mērķi piešķirt līdzstrādājošiem laulātajiem, kuri ir 
patiesi neredzamie darba darītāji, skaidri definētu profesionālo statusu un noteikt viņu tiesības 
un minimālās garantijas.

Direktīva 86/613/EEK attiecas uz divām atšķirīgām personu kategorijām:

1) „pašnodarbinātās personas”, proti, visas personas, kas uz sava rēķina veic ienesīgu darbu 
saskaņā ar valstu tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem, to skaitā lauksaimnieki un brīvo 
profesiju pārstāvji;

2) viņu laulātie, kuri nav darbinieki vai biznesa partneri, kas parasti un atbilstīgi valstu tiesību 
aktos paredzētajiem nosacījumiem piedalās darbībā, ko veic pašnodarbinātā persona, izpildot 
vai nu tādus pašus pienākumus, vai palīgdarbus.

2007. gada decembrī Padome lūdza Komisiju „apsvērt nepieciešamību vajadzības gadījumā 
grozīt Padomes Direktīvu 86/613/EEK, lai pašnodarbinātajām personām un viņu 
līdzstrādājošajiem laulātajiem nodrošinātu tiesības saistībā ar mātes pienākumiem vai tēva 
pienākumiem”.

2008. gada martā arī Eiropas Parlaments vērsa Komisijas uzmanību uz nepieciešamību 
atkārtoti pārbaudīt direktīvu, lai uzlabotu līdzstrādājošo laulāto stāvokli lauksaimniecībā.

Tādējādi Komisija lūdza neatkarīgiem juridiskiem ekspertiem izstrādāt ietekmes novērtējuma 
ziņojumu, lai pārbaudītu, vai direktīvā veiktie grozījumi varētu uzlabot vienlīdzības principa 
piemērošanu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm un palielināt sieviešu līdzdalību 
pašnodarbinātībā.

Referents nonāca pie secinājuma, ka nesaistoši pasākumi būtu jāsaglabā. Tāpat viņš secināja, 
ka vislabākā iespēja īstenot mērķus ir priekšlikums direktīvai, ar ko groza 
Direktīvu 86/613/EEK. Tajā vajadzētu ietvert šādus elementus:

•  iespēju pašnodarbinātām sievietēm izmantot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kura 
maksimālais garums ir 14 nedēļas, ar 2 nedēļu obligāto atvaļinājumu;



PE418.396v01-00 4/6 PA\764485LV.doc

LV

•  līdzstrādājošo laulāto tiesības uz tādiem pašiem sociālās nodrošināšanas noteikumiem, kādi 
attiecas uz pašnodarbinātajiem;

•  kompetences piešķiršana direktīvas darbības jomā valsts vienlīdzības veicināšanas 
iestādēm.     

Pašreizējā direktīvas priekšlikuma, kura tiesiskais pamats ir EK līguma 141. pants, mērķis ir 
atcelt Direktīvu 86/613/EEK, un tā aplūko aspektus, kas nav ietverti Direktīvās 2006/54/EK, 
2004/113/EK un 79/7/EEK.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) Līdzstrādājošā loma bieži tiek 
netaisnīgi uztverta kā normāls un 
bezmaksas pienākums.  

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.b) Ir skaidri jādefinē līdzstrādājošo 
laulāto profesionālais statuss un jānosaka 
viņu tiesības.

Or. fr
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, lai visām 
personām, kuras uzskata, ka ir cietušas 
zaudējumu vai kurām nodarīts kaitējums 
tāpēc, ka attieksmē pret šīm personām un 
pēc tam, kad izbeigtas tiesiskās attiecības,
kurās, iespējams, ir notikusi diskriminācija, 
nav piemērots vienlīdzības princips, šajā 
direktīvā paredzēto pienākumu īstenošanai 
būtu iespēja būt par dalībnieku 
administratīvajā vai civilprocesā, kā arī, ja 
dalībvalstis uzskata, ka tas ir lietderīgi, 
samierināšanas procedūrās.

1. Dalībvalstis nodrošina to, lai visām 
personām, kuras uzskata, ka ir cietušas 
zaudējumu vai kurām nodarīts kaitējums 
tāpēc, ka attieksmē pret šīm personām un 
pēc tam, kad izbeigtas tiesiskās attiecības, 
kurās, iespējams, ir notikusi diskriminācija, 
nav piemērots vienlīdzības princips, šajā 
direktīvā paredzēto pienākumu īstenošanai 
būtu iespēja būt par dalībnieku efektīvā 
administratīvajā vai civilprocesā, kā arī, ja 
dalībvalstis uzskata, ka tas ir lietderīgi, 
samierināšanas procedūrās.

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nozīmē struktūru vai 
struktūras, veic vajadzīgos pasākumus, lai 
direktīvas darbības jomā veicinātu 
vienlīdzīgu attieksmi, analizētu, uzraudzītu 
un atbalstītu vienlīdzību attieksmē pret 
visām personām, izskaužot diskrimināciju, 
kas saistīta ar personas dzimumu. Šādas 
struktūras var būt to aģentūru daļa, kuras 
valsts līmenī atbildīgas par cilvēktiesību 
vai indivīda tiesību aizsardzību vai arī par 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
īstenošanu.

1. Dalībvalstis nozīmē struktūru vai 
struktūras, veic vajadzīgos pasākumus, lai 
direktīvas darbības jomā efektīvi veicinātu 
vienlīdzīgu attieksmi, analizētu, uzraudzītu 
un atbalstītu vienlīdzību attieksmē pret 
visām personām, izskaužot diskrimināciju, 
kas saistīta ar personas dzimumu. Šādas 
struktūras var būt to aģentūru daļa, kuras 
valsts līmenī atbildīgas par cilvēktiesību 
vai indivīda tiesību aizsardzību vai arī par 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
īstenošanu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veikt neatkarīgus apsekojumus par 
diskrimināciju;

b) veikt neatkarīgus apsekojumus par 
diskrimināciju saimnieciskajā un sociālajā 
jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka, izmantojot 
piemērotus līdzekļus, attiecīgajām 
personām visā dalībvalsts teritorijā tiek 
sniegta informācija par noteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un 
attiecīgajām tiesību normām, kuras jau ir 
spēkā.

Dalībvalstis nodrošina, ka, izmantojot 
piemērotus līdzekļus, tostarp internetu, 
attiecīgajām personām visā dalībvalsts 
teritorijā tiek sniegta informācija par 
noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 
direktīvu, un attiecīgajām tiesību normām, 
kuras jau ir spēkā.

Or. fr
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