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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden stöder kommissionens förslag till direktiv om tillämpning av principen om 
likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av 
direktiv 86/613/EEG.

Medhjälpande makars insats uppfattas ofta, orättfärdigt, som något normalt och självklart. 

Rådets direktiv 86/613/EEG av den 11 december 1986 handlar om tillämpningen av principen 
om likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse, bland annat jordbruk, samt om 
skydd för kvinnor med egen rörelse under havandeskap och moderskap. 

Direktiv 86/613/EEG har inte uppfyllt målet att ge medhjälpande makar, som utan att synas 
utför ett omfattande arbete, en klart definierad yrkesstatus och att fastställa deras 
minimirättigheter och minimigarantier.

Direktiv 86/613/EEG täcker två olika personkategorier: 

1) Egna företagare, dvs. alla som utför förvärvsarbete för egen räkning i enlighet med 
nationell lagstiftning, inklusive jordbrukare och fria yrkesutövare. 

2) Deras makar som inte är anställda eller delägare och som vanligtvis i enlighet med 
nationell lagstiftning deltar i den egna företagarens verksamhet och utför samma 
arbetsuppgifter eller är medhjälpare.

I december 2007 uppmanade rådet kommissionen att överväga behovet av att se över rådets 
direktiv 86/613/EEG för att se till att rättigheterna vid föräldraskap för egenföretagare och 
deras medhjälpande makar tillgodoses. 

I mars 2008 uppmärksammade Europaparlamentet kommissionen på att den borde se över 
direktivet för att förbättra situationen för makar som arbetar som medhjälpare i 
jordbruksföretag.

Kommissionen bad då oberoende experter att utarbeta en rapport med en konsekvensanalys 
för att se om ändringar av direktivet skulle kunna förbättra tillämpningen av principen om 
likabehandling av kvinnor och män och öka kvinnornas medverkan i 
egenföretagarverksamheten.

I rapporten drogs slutsatsen att de icke-bindande bestämmelserna skulle finnas kvar. Man 
drog även slutsatsen att det alternativ som bäst svarar mot målen var ett förslag till direktiv 
om ändring av direktiv 86/613/EEG. Ett sådant direktiv borde innehålla följande:

• Rätt till mammaledighet för kvinnor som arbetar som egenföretagare, i minst 2 och högst 
14 veckor. 

• Rätt för medhjälpande makar att omfattas av samma socialförsäkringsbestämmelser som 
de som gäller för egenföretagare. 
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• Tilldelning av befogenheter till de nationella organ som har ansvar för jämställdhetsfrågor 
på det område som direktivet omfattar. 

Föreliggande förslag till direktiv, med artikel 141 i EG-fördraget som rättslig grund, har som 
mål att upphäva direktiv 86/613/EEG och behandlar aspekter som inte täcks av 
direktiv 2006/54/EG, 2004/113/EG och 79/7/EEG.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Medhjälpande makars insats 
uppfattas ofta orättfärdigt som något 
normalt och självklart.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Medhjälpande makar bör ges en klart 
definierad yrkesstatus och deras 
rättigheter bör fastställas.

Or. fr
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla som 
anser sig ha lidit förlust eller skada på 
grund av att principen om likabehandling 
inte har tillämpats på dem har tillgång till 
rättsliga eller administrativa förfaranden, 
inklusive förlikningsförfaranden när 
medlemsstaten anser detta lämpligt, för att 
säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna 
enligt detta direktiv, även efter det att den 
situation i vilken diskrimineringen uppges 
ha förekommit har upphört.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla som 
anser sig ha lidit förlust eller skada på 
grund av att principen om likabehandling 
inte har tillämpats på dem har tillgång till 
effektiva rättsliga eller administrativa 
förfaranden, inklusive 
förlikningsförfaranden när medlemsstaten 
anser detta lämpligt, för att säkerställa 
efterlevnaden av skyldigheterna enligt 
detta direktiv, även efter det att den 
situation i vilken diskrimineringen uppges 
ha förekommit har upphört.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse och 
genomföra de nödvändiga förberedelserna 
för ett eller flera organ för främjande, 
analys och kontroll av samt till stöd för
likabehandling av alla personer utan 
könsdiskriminering. Dessa organ kan vara 
en del av de myndigheter som på nationell 
nivå har till uppgift att tillvarata de 
mänskliga rättigheterna eller enskildas 
rättigheter eller att genomföra principen 
om likabehandling.

1. Medlemsstaterna skall utse och 
genomföra de nödvändiga förberedelserna 
för ett eller flera organ som effektivt ska 
främja, analysera, kontrollera och stödja
likabehandling av alla personer utan 
könsdiskriminering. Dessa organ får utgöra 
en del av myndigheter som på nationell 
nivå har till uppgift att tillvarata de 
mänskliga rättigheterna eller enskildas 
rättigheter eller att genomföra principen 
om likabehandling.

Or. fr
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att genomföra oberoende 
undersökningar om diskriminering.

b) Att genomföra oberoende 
undersökningar om diskriminering 
avseende ekonomiska och sociala frågor.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att på lämpligt 
sätt på hela sitt territorium informera 
berörda personer om de bestämmelser som 
antas enligt detta direktiv och om relevanta 
bestämmelser som redan gäller.

Medlemsstaterna skall se till att på lämpligt 
sätt, bland annat via Internet, och på hela 
sitt territorium informera berörda personer 
om de bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och om relevanta bestämmelser 
som redan gäller.

Or. fr
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