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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja 
direktiivin 86/613/ETY kumoamisesta
(KOM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0636),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 141 artiklan 
3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0341/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön sekä 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan 
lausunnot (A6-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan parlamentti on toistuvasti 
kehottanut komissiota tarkistamaan 
direktiiviä 86/613/ETY ja erityisesti 
parantamaan avustavien puolisoiden 
asemaa maatalousalalla.

(4) Euroopan parlamentti on toistuvasti 
kehottanut komissiota tarkistamaan 
direktiiviä 86/613/ETY ja erityisesti
vahvistamaan itsenäisten 
ammatinharjoittajien äitiyteen liittyvää 
suojaa sekä parantamaan avustavien 
puolisoiden asemaa maatalousalalla, 
käsiteollisuudessa, kaupan alalla, pienissä 
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ja keskisuurissa yrityksissä ja vapaissa 
ammateissa.

Or. fr

Perustelu

Komission teettämät vaikutustutkimukset ovat osoittaneet direktiivin 86/613/ETY 
tehottomuuden. Euroopan parlamentti on pyytänyt direktiivin uudelleenkäsittelyä useaan 
otteeseen, erityisesti avustavien puolisoiden asemasta 21. helmikuuta 1997 antamassaan 
päätöslauselmassa, jotta voitaisiin parantaa itsenäisten ammatinharjoittajien ja heitä 
avustavien puolisoiden sosiaalista asemaa kaikilla toiminnan aloilla, maatalouden ja 
käsiteollisuuden lisäksi myös kaupan alalla, pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja vapaissa 
ammateissa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi))

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Euroopan parlamentti ehdotti 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
avustavien aviopuolisoiden tilanteesta 
21. helmikuuta 1997 antamassaan 
päätöslauselmassa1 avustavien 
aviopuolisoiden pakollista rekisteröintiä, 
jotta he eivät olisi enää näkymättömiä 
työntekijöitä, ja jäsenvaltioille 
määrättävää velvoitetta sallia avustavien 
aviopuolisoiden liittyminen itsenäisten 
ammatinharjoittajien 
vakuutusjärjestelmään, joka kattaa 
sairaus-, työkyvyttömyys- ja 
vanhuusvakuutuksen.
1 EUVL C 85, 17.3.1997, s. 186.

Or. fr
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Perustamissopimuksen 141 artiklan 
4 kohdan nojalla jäsenvaltiot saavat pitää 
voimassa tai toteuttaa erityisetuja tarjoavia 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
helpottaa aliedustettuna olevan sukupuolen 
toimimista itsenäisenä 
ammatinharjoittajana taikka ehkäistä tai 
hyvittää ammattiuraan liittyviä haittoja. 
Periaatteessa ei pitäisi katsoa, että 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
saavuttaa tasa-arvo käytännössä, ovat 
vastoin naisten ja miesten tasa-arvoisen 
kohtelun periaatetta.

(10) Perustamissopimuksen 141 artiklan 
4 kohdan nojalla jäsenvaltiot saavat pitää 
voimassa tai toteuttaa erityisetuja tarjoavia 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
helpottaa aliedustettuna olevan sukupuolen 
toimimista itsenäisenä 
ammatinharjoittajana taikka ehkäistä tai 
hyvittää ammattiuraan liittyviä haittoja. 
Periaatteessa ei pitäisi katsoa, että 
positiivisina toimina toteutetut 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
saavuttaa tasa-arvo käytännössä, ovat 
vastoin naisten ja miesten tasa-arvoisen 
kohtelun periaatetta.

Or. fr

Perustelu

On syytä muistuttaa, että alalla voidaan toteuttaa positiivisia toimia. 

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Avustavilla puolisoilla pitäisi olla 
omasta pyynnöstään oikeus saada 
vähintään samantasoinen suoja ja samoin 
ehdoin, erityisesti maksujen suhteen, kuin 
itsenäisillä ammatinharjoittajilla, ottaen 
huomioon heidän panoksensa 
perheyrityksissä. Jäsenvaltioita pitäisi 
vaatia toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet, jotta valinta olisi 
mahdollinen. Itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja avustavien 
puolisoiden suojelun taso voi joka 

(13) Avustavilla puolisoilla pitäisi olla 
oikeus saada vähintään samantasoinen 
suoja ja samoin ehdoin kuin itsenäisillä 
ammatinharjoittajilla, ottaen huomioon 
heidän panoksensa perheyrityksissä.
Jäsenvaltioita pitäisi vaatia toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet, jotta valinta olisi 
mahdollinen. Avustavien puolisoiden 
suojelun tason pitäisi joka tapauksessa olla 
suhteutettu sen mukaan, miten paljon he 
osallistuvat perheyrityksen itsenäisten 
työntekijöiden toimintaan.
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tapauksessa olla suhteutettu sen mukaan, 
miten paljon he osallistuvat perheyrityksen 
toimintaan.

Or. fr

Perustelu

Joidenkin jäsenvaltioiden kokemusten mukaan avustavat puolisot eivät useinkaan liity 
sosiaaliturvajärjestelmään, kun heille annetaan mahdollisuus päättää siihen osallistumisesta. 
Heidän liittymisestään aiheutuisi tietysti maksuja, mutta he eivät tiedosta vakavia seurauksia, 
joita vakuutuksen puuttumisesta koituisi esimerkiksi avioeron tai puolison kuoleman jälkeen.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sosiaaliturvajärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden 
parantamisesta lisäämällä kannustimia, 
parantamalla hallintoa ja arviointia sekä 
priorisoimalla menoja on tullut ratkaisevan 
tärkeää, jotta voidaan varmistaa 
eurooppalaisen yhteiskuntamallin 
rahoituksen kestävyys pitkällä aikavälillä. 
Suunnitellessaan tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa varten tarvittavia toimia 
jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä 
erityishuomiota sosiaaliturvajärjestelmien 
laadun ja pitkän aikavälin kestävyyden 
turvaamiseen ja parantamiseen.

(16) Sosiaaliturvajärjestelmien 
tehokkuuden ja toimivuuden 
parantamisesta lisäämällä kannustimia, 
parantamalla hallintoa ja arviointia sekä 
priorisoimalla menoja on tullut ratkaisevan 
tärkeää, jotta voidaan varmistaa 
eurooppalaisen yhteiskuntamallin 
rahoituksen kestävyys pitkällä aikavälillä.

Or. fr

Perustelu

Toimenpiteet, joiden tavoitteena on itsenäisten ammatinharjoittajien ja heitä avustavien 
puolisoiden tilanteen parantaminen, eivät missään tapauksessa saa vahingoittaa 
sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyttä, koska sosiaaliturvamaksuja maksavien henkilöiden 
määrä kasvaa.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Suojelua sukupuoleen perustuvalta 
syrjinnältä olisi tehostettava nimeämällä 
kussakin jäsenvaltiossa yksi tai useampi
elin, jolla on valtuudet analysoida asiaan 
liittyviä ongelmia, tutkia 
ratkaisumahdollisuuksia ja antaa uhreille 
käytännön apua. Nämä elimet voivat olla 
samoja kuin ne, jotka vastaavat 
jäsenvaltioissa ihmisoikeuksien 
puolustamisesta, yksilöiden oikeuksien 
turvaamisesta tai yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen toteuttamisesta. Näiden 
elinten tulisi toimivaltuuksia käyttäessään 
ja tämän direktiivin mukaista vastuuta 
kantaessaan toimia johdonmukaisesti 
suhteessa ihmisoikeuksien suojeluun ja 
edistämiseen tarkoitettujen kansallisten 
instituutioiden asemaa ja toimintaa 
koskeviin Yhdistyneiden Kansakuntien
periaatteisiin (niin sanottuihin Pariisin 
periaatteisiin).

(18) Itsenäisten ammatinharjoittajien ja 
avustavien puolisoiden suojelua 
sukupuoleen perustuvalta syrjinnältä olisi 
tehostettava nimeämällä kussakin 
jäsenvaltiossa yksi elin, jolla on valtuudet 
analysoida asiaan liittyviä ongelmia, tutkia 
ratkaisumahdollisuuksia ja antaa uhreille 
käytännön apua.

Or. fr

Perustelu

On syytä pitää erillään ihmisoikeusasiat ja naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu. 

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'itsenäisellä ammatinharjoittajalla' 
tarkoitetaan kaikkia kansallisessa 
lainsäädännössä säädetyllä tavalla omaan 
lukuunsa ansiotoimintaa harjoittavia 
henkilöitä, myös maanviljelijöitä ja

a) 'itsenäisellä ammatinharjoittajalla'
tarkoitetaan kaikkia kansallisessa 
lainsäädännössä säädetyllä tavalla omaan 
lukuunsa ansiotoimintaa harjoittavia 
henkilöitä, myös maanviljelijöitä, vapaiden 



PE418.192v01-00 10/23 PR\761748FI.doc

FI

vapaiden ammattien harjoittajia ammattien harjoittajia, käsityöläisiä, 
kaupan alan työntekijöitä ja pienten ja 
keskisuurten yritysten työntekijöitä;

Or. fr

Perustelu

Pienet ja keskisuuret yritykset, käsityöläiset ja kaupan alan työntekijät ovat itsenäisiin 
ammatteihin kuuluvia tärkeitä ryhmiä.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jotta miesten ja naisten välinen täysi 
tosiasiallinen yhdenvertaisuus voidaan 
varmistaa, yhdenvertaisen kohtelun 
periaate ei saa estää jäsenvaltioita 
pitämästä voimassa tai toteuttamasta 
erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on ehkäistä tai hyvittää sukupuoleen 
liittyviä haittoja.

Jotta miesten ja naisten välinen täysi 
tosiasiallinen yhdenvertaisuus voidaan 
varmistaa, yhdenvertaisen kohtelun 
periaate ei saa estää jäsenvaltioita 
pitämästä voimassa tai toteuttamasta 
erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on ehkäistä tai hyvittää sukupuoleen 
liittyviä haittoja, jos toimenpiteillä 
esimerkiksi edistetään naisten yrittäjyyttä.

Or. fr

Perustelu

On syytä mainita naisten perustamat yritykset.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
avustavat puolisot saavat omasta 
pyynnöstään vähintään samantasoisen 
suojan samoin ehdoin kuin itsenäiset 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
avustavat puolisot saavat vähintään 
samantasoisen suojan samoin ehdoin kuin 
itsenäiset ammatinharjoittajat.
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ammatinharjoittajat.
Näiden toimenpiteiden avulla taataan, 
että avustavat puolisot voivat itsenäisesti 
liittyä itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvajärjestelmiin, jotka kattavat 
sairaus-, työkyvyttömyys- ja 
vanhuusvakuutuksen sillä edellytyksellä, 
että he maksavat kyseisiin järjestelmiin 
samansuuruisia vakuutusmaksuja kuin 
itsenäiset ammatinharjoittajat, vaikka 
voidaankin sallia mahdollisuus laskea 
heidän maksuosuutensa kiinteämääräisin 
perustein.
Avustavista puolisoista maksetut 
sosiaaliturvamaksut olisi voitava vähentää 
veroista toimintakuluina puolisolle 
todellisuudessa maksetun palkan tavoin 
edellyttäen, että kyseessä on 
asianmukaisesti tarjotusta palvelusta 
tavallisesti maksettava korvaus.

Or. fr

Perustelu

Avustavien puolisoiden liittymisestä sosiaaliturvajärjestelmään olisi tehtävä pakollista. 
Joidenkin jäsenvaltioiden kokemusten mukaan selvä enemmistö henkilöistä, jotka saavat 
päättää sosiaaliturvajärjestelmään liittymisestä, ei liity järjestelmään. Harvat avustavat 
puolisot ymmärtävät, että esimerkiksi avioeron yhteydessä he jäävät ilman sosiaaliturvaa, 
erityisesti ilman eläkeoikeuksia.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot saavat omasta 
pyynnöstään oikeuden direktiivissä
92/85/ETY säädetyn pituiseen 
äitiyslomaan.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että naispuoliset 
itsenäiset ammatinharjoittajat ja 
avustavat puolisot saavat oikeuden 
äitiyslomaan, joka on mukautettu 
itsenäisten ammatinharjoittajien ja 
avustavien puolisoiden tilanteen 
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erityisluonteeseen. Äitiysloma alkaisi 
heidän pyynnöstään vähintään neljä 
viikkoa ennen synnytystä ja jatkuisi 
neljä viikkoa tämän jälkeen.

Or. fr

Perustelu

Koska itsenäisten ammatinharjoittajien ja avustavien puolisoiden tilanne on luonteeltaan 
erityinen, heidän sosiaaliturvansa laskemisen mallina ei voida käyttää palkansaajien 
äitiyslomajärjestelmää. Useimmissa tapauksissa itsenäiset ammatinharjoittajat ja avustavat 
puolisot eivät halua tai eivät voi keskeyttää työntekoa viikkojen ajaksi. Olisi siis toivottavaa 
ottaa käyttöön äitiyslomakorvaus tai tehokkaat korvaavat järjestelmät.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
naispuoliset itsenäiset ammatinharjoittajat 
ja avustavat puolisot voivat 
mahdollisuuksien mukaan käyttää tilapäisiä 
sijaisia tarjoavia palveluita tai muita 
kansallisia sosiaalipalveluita 2 kohdassa 
tarkoitetun korvauksen vaihtoehtona.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Avustavien puolisoiden työn 

tunnustaminen
Jäsenvaltioiden on tutkittava, millä 
edellytyksillä aviopuolisoiden työn 
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tunnustamista voidaan tehostaa, ja 
tutkimuksen perusteella arvioitava 
sopivat keinot tällaisen tunnustamisen 
tehostamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Kyseessä on direktiivin 86/613/ETY entinen 7 artikla, jossa käsitellään avustavien 
puolisoiden työn tunnustamista, jotta voitaisiin mahdollisesti säätää korvauksista avioeron tai 
asumuseron yhteydessä, jolloin avustava puoliso joutuisi hyvin tukalaan tilanteeseen 
työskenneltyään vuosien ajan maatilan tai yrityksen hyväksi.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
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 tämän 
direktiivin soveltamisesta vastaava elin. Se 
voidaan valita niistä elimistä, joiden 
tehtävänä on edistää, analysoida, valvoa ja 
tukea naisten ja miesten tasa-arvoista 
kohtelua.

Or. fr

Perustelu

On syytä pitää erillään toimivalta, joka liittyy ihmisoikeusasioihin tai vähemmistöjen 
syrjinnän tai muun syrjinnän torjumiseen, ja naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu, sillä 
nämä ovat asioita, joita olisi käsiteltävä eri tavoin.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitettujen elinten tehtäviin 
kuuluu

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitetun elimen tehtävänä 
on

Or. fr

Perustelu

(Katso 10 artiklan 1 kohtaa koskeva perustelu (tarkistus 13.)

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) vaihtaa saatavissa olevia tietoja 
tarkoituksenmukaisella tasolla vastaavien 
eurooppalaisten elinten, kuten Euroopan 
tasa-arvoinstituutin, kanssa.

Or. fr

Perustelu

On suotavaa, että kyseiset elimet vaihtavat tietoja erityisesti Euroopan tasa-arvoinstituutin 
kanssa.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Tasa-arvonäkökohtien huomioon 

ottaminen eri politiikan aloilla
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Jäsenvaltioiden on otettava aktiivisesti 
huomioon pyrkimys miesten ja naisten 
tasa-arvoon laatiessaan ja pannessaan 
täytäntöön lakeja, asetuksia, hallinnollisia 
määräyksiä, menettelytapoja ja toimintaa 
tässä direktiivissä tarkoitetuilla aloilla.

Or. fr

Perustelu

Nämä säännökset ovat peräisin miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä 
asioissa (uudelleenlaadittu toisinto) 5. päivänä heinäkuuta 2006 annetusta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2006/54/EY, ja on perusteltua liittää säännökset myös 
käsiteltävänä olevaan direktiiviin.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän direktiivin 
soveltamista koskevat tiedot viimeistään 
[kuusi vuotta direktiivin antamisen 
jälkeen].

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki tämän direktiivin 
soveltamista koskevat tiedot viimeistään 
[neljä vuotta direktiivin antamisen 
jälkeen].

Komissio laatii tiivistelmäraportin 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään [seitsemän vuotta direktiivin 
antamisen jälkeen]. Raporttiin liitetään 
tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi.

Komissio laatii tiivistelmäraportin 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään [viisi vuotta direktiivin 
antamisen jälkeen]. Raporttiin liitetään 
tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin 
muuttamiseksi.

Or. fr

Perustelu
Komissiolle myönnetty seitsemän vuoden ajanjakso kertomuksen laatimiseen on liian pitkä.
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee käsiteltävänä olevan 
direktiivin soveltamista viimeistään neljä 
vuotta 14 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
määräajan jälkeen ja ehdottaa 
tarvittaessa välttämättöminä pitämiään 
muutoksia.

Or. fr

Perustelu

Nämä säännökset ovat peräisin miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä 
asioissa (uudelleenlaadittu toisinto) 5. päivänä heinäkuuta 2006 annetusta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2006/54/EY, ja on perusteltua liittää säännökset myös 
käsiteltävänä olevaan direktiiviin.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityisolojen huomioon ottamiseksi 
jäsenvaltiot voivat tarvittaessa saada 
[kahden vuoden] lisäajan 6 artiklan 
noudattamiseksi.

2. Jäsenvaltioille sallitaan enintään 
[vuoden] lisäaika direktiivin 
noudattamista varten, jos se on tarpeen 
erityisvaikeuksien huomioon ottamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Lisäaika saa olla enintään yhden vuoden mittainen.
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Vähimmäisvaatimukset

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai pitää 
voimassa säännöksiä, jotka ovat tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen 
turvaamiseksi edullisempia kuin tämän 
direktiivin säännökset.

Or. fr

Perustelu

Nämä säännökset ovat peräisin miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä 
asioissa (uudelleenlaadittu toisinto) 5. päivänä heinäkuuta 2006 annetusta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2006/54/EY, ja on perusteltua liittää säännökset myös 
käsiteltävänä olevaan direktiiviin.
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PERUSTELUT

Joulukuun 11 päivänä 19861 annettu direktiivi on ollut voimassa pitkään, minkä vuoksi ei 
kuitenkaan ole aihetta juhlaan.

Komission vuonna 1984 antama alkuperäinen ehdotus2 oli paljon kunnianhimoisempi kuin 
neuvostossa lopulta vuonna 1986 hyväksytty säädösteksti.

Euroopan parlamentti vaati toistuvasti direktiivin parantamista 1990-luvulla antamissaan 
päätöslauselmissa ja mietinnöissä.

Vuonna 1997 antamassaan mietinnössä3 itsenäisten ammatinharjoittajien avustavien 
aviopuolisoiden tilanteesta parlamentti pahoitteli sitä, että direktiivin 86/613/ETY vaatimaton 
sanamuoto ei juuri ole edistänyt itsenäisiä ammatinharjoittajia avustavien aviopuolisoiden 
työn tunnustamista ja asianmukaista sosiaaliturvaa.

Parlamentti vaati, että muutetun direktiivin olisi sidottava jäsenvaltioita enemmän ja siinä 
olisi säädettävä

– avustavien aviopuolisoiden pakollisesta rekisteröinnistä näkymättömien työntekijöiden 
poistamiseksi

– jäsenvaltioiden velvollisuudesta toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, 
että avustavat aviopuolisot voivat hakea vakuutusturvaa, joka kattaa erityisesti 
terveydenhuollon ja vanhuuseläkkeen.

Vaikka parlamentti on muistuttanut monta kertaa näistä konkreettisista ehdotuksista, joilla 
taattaisiin itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien miesten ja naisten sekä avustavien 
puolisoiden yhdenvertainen kohtelu, komissio ehdotti vasta lokakuussa 2008 
direktiivin 86/613/ETY kumoamista ja antoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen direktiiviksi4, jonka oikeusperustana on EY:n perustamissopimuksen 141 artikla.
Ehdotus kattaa vain sellaiset näkökohdat, jotka eivät sisälly muihin tällä välin annettuihin 
direktiiveihin, joilla pannaan täytäntöön miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun 
periaatetta5. On syytä muistaa, että vuonna 1986 annettu direktiivi perustui Rooman 
sopimuksen 100 ja 235 artiklaan eikä 119 artiklaan, jota ei sovellettu itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin, kun taas 141 artiklan 3 kohtaa sovelletaan nyt työtä ja ammattia 
koskeviin kysymyksiin, ja näin ollen se kattaa itsenäiset ammatinharjoittajat.
                                               
1 Neuvoston direktiivi 86/613/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1986, miesten ja naisten tasa-arvoisen 
kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin, maatalousalalla toimivat ammatinharjoittajat 
mukaan lukien, ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien naisten suojeluun raskauden ja synnytyksen 
perusteella (EYVL L 359, 19.12.1986, s. 56).
2 Proposal for a Council directive of the principle of equal treatment for men and women in self-employed 
occupations, including agriculture, and on protection during pregnancy and maternity (COM(1984) 57 final) 
(EYVL C 113, 27.4.1984, s. 4).
3 Mietintö itsenäisten ammatinharjoittajien avustavien aviopuolisoiden tilanteesta, annettu 8. tammikuuta 1997, 
EYVL C 55, 24.2.1997, s. 3.
4 KOM(2008) 636 lopullinen.
5 Direktiivit 79/7/ETY, 2004/113/EY ja 2006/54/EY.
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Komissio päätti kumota vuonna 1986 annetun direktiivin ja ehdottaa uutta säädöstä itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivien tai tällaisessa toiminnassa avustavien naisten ja miesten 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen soveltamiseksi vuonna 1986 annetun direktiivin 
täytäntöönpanoa koskevien kertomusten, asiantuntijaraporttien ja vaikutustenarviointien1

perusteella. Kaikista kertomuksista, raporteista ja tutkimuksista kävi ilmi, että vuonna 1986 
annettu direktiivi on ollut tehoton ja sen käytännön tulokset ovat olleet riittämättömiä 
direktiivin tavoitteeseen nähden niin itsenäisten ammatinharjoittajien kuin erityisesti heitä 
avustavien puolisoiden osalta, vaikka näillä kahdella ryhmällä on selvästi erilainen 
oikeudellinen asema.

On totta, että vuodesta 1986 lähtien sekä itsenäisten ammatinharjoittajien että heitä avustavien 
aviopuolisoiden tai kansallisessa lainsäädännössä tunnustettujen avopuolisoiden asema 
maataloudessa, käsiteollisuudessa, kaupan alalla ja vapaissa ammateissa on kehittynyt 
suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Tämä koskee niin sosiaaliturvan piiriin kuulumista kuin 
äitiysturvaa.

Uuden direktiiviehdotuksen ohella tehdyn vaikutustenarviointiraportin2 avulla voidaan 
arvioida ehdotetun direktiivin soveltamisalaa sekä itsenäisten ammatinharjoittajien että heitä 
avustavien aviopuolisoiden tai tunnustettujen avopuolisoiden osalta.

Itsenäiset ammatinharjoittajat

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimii 16 prosenttia aktiiviväestöstä, eli he ovat 
vähemmistönä Euroopassa. Vain kolmannes 32,5 miljoonasta itsenäisestä 
ammatinharjoittajasta on naisia3, vaikka naiset vaikuttavat olevan useammin valmiita 
ryhtymään itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi päästäkseen työttömyydestä tai voidakseen 
sovittaa työ- ja perhe-elämän paremmin yhteen.

Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivista naisista 71 prosenttia työskentelee palvelualalla.

Maataloudessa naisten ja miesten osuus on yhtä suuri, 21 prosenttia ja 20 prosenttia. EPEC:n 
(European Policy Evaluation Consortium) laatiman raportin4 mukaan itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivien naisten määrä on kasvanut eniten (10 prosenttia 

                                               
1 Komission kertomus miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin, maatalousalalla toimivat ammatinharjoittajat mukaan lukien, ja itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivien naisten suojeluun raskauden ja synnytyksen perusteella 11 päivänä joulukuuta 
1986 annetun neuvoston direktiivin 86/613/ETY täytäntöönpanosta (KOM(94) 163); riippumattomien 
oikeudellisten asiantuntijoiden verkoston raportti direktiivin 86/613 ETY täytäntöönpanosta "Report on 
Directive 86/613/EEC by the Network of Legal Experts on the application of Community Law on equal 
treatment between men and women", SEC(2008)2592, SEC(2008)2593. 
2 SEC(2008)2593. 
3 EPEC:n (European Policy Evaluation Consortium) toteuttama tutkimus "Study on implementation of the 
principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a self-employed capacity and assisting 
spouses", työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto, kesäkuu 2008.
4 EPEC:n (European Policy Evaluation Consortium) toteuttama tutkimus "Study on implementation of the 
principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a self-employed capacity and assisting 
spouses", työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto, kesäkuu 2008.
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vuosina 1998–2006) Luxemburgin suurherttuakunnassa ja seuraavaksi eniten Kreikassa, 
Italiassa ja Kyproksessa (5 prosenttia).

Ehdotusta, jolla pyritään poistamaan naisten ryhtymistä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi 
haittaavat esteet antamalla mahdollisuus erityisetuja tarjoaviin toimenpiteisiin, joiden 
tarkoituksena on helpottaa aliedustettuna olevan sukupuolen toimimista itsenäisenä 
ammatinharjoittajana, on siis tuettava, mutta vahvistetussa muodossa positiivisena 
erityistoimena (ehdotetun direktiivin johdanto-osan 10 kappale ja 4 artikla).

Yhtiön perustamista koskeva ehdotus (5 artikla) on erittäin tärkeä, sillä siinä säädetään 
sitovista toimenpiteistä, joiden ansiosta jäsenvaltioiden lainsäädännössä ei voi enää kieltää 
yhtiön perustamista aviopuolisoiden tai avopuolisoiden välillä. Yhdellä säännöksellä 
poistetaan kielto, joka on estänyt itsenäistä ammatinharjoittajaa palkkaamasta avio- tai 
avopuolisoaan yhtiön työntekijäksi, ja näin ratkaistaan esimerkillisesti avustavan puolison 
erillistä sosiaaliturvaa koskeva ongelma ja annetaan mahdollisuus kirjata puolisolle 
todellisuudessa maksetut palkat toimintakuluihin edellyttäen, että kyseessä on asianmukaisesti 
tarjotusta palvelusta tavallisesti maksettava korvaus ja että kaikki lain mukaan pakolliset verot 
ja muut maksut on suoritettu.

Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien naisten äitiysturvassa ei pidä noudattaa orjallisesti 
palkansaajien äitiyslomajärjestelmää.

Useimmiten yritystä johtavat tai tilaa hoitavat naiset eivät voi keskeyttää työtään usean viikon 
ajaksi. Heidän olisi kuitenkin omasta pyynnöstään voitava olla äitiyslomalla vähintään neljä 
viikkoa ennen synnytystä ja neljä viikkoa synnytyksen jälkeen äidin ja lapsen terveyden 
suojelemiseksi. Tällainen pakollinen vähimmäisaika on tällä hetkellä voimassa myös 
palkansaajien osalta.

Äitiyspäiväraha olisi järkevää säätää vähintään yhtä suureksi kuin sairauspäiväraha, ja 
tällaisesta korvauksesta olisi tietenkin säädettävä kansallisessa lainsäädännössä, mitä ei 
ilmeisesti ole tehty kaikissa jäsenvaltioissa.

On totta, että jo 19 jäsenvaltiossa itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivilla naisilla on oikeus 
olla äitiyslomalla ja saada äitiyspäivärahaa 14 viikkoa. Äitiyspäivärahan rahoittamismalli 
(valtion kustantama tai itsenäisiltä ammatinharjoittajilta perittävillä maksuilla kustannettu) voi 
aiheuttaa kilpailun vääristymistä. Jos kansallisia sijaispalveluja on käytettävissä, kannattaa 
itsenäisille ammatinharjoittajille antaa mahdollisuus käyttää näitä palveluja vaihtoehtona 
rahana maksettaville etuuksille.

Avustavat aviopuolisot ja tunnustetut avopuolisot

Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa on yhteensä noin 3,75 miljoonaa avustavaa puolisoa (tai 
perheenjäsentä), mikä on 11,5 prosenttia kaikista Euroopan unionin itsenäisistä 
ammatinharjoittajista1. Noin 11 prosenttia ammatinharjoittajista ilmoittaa, että häntä avustaa 

                                               
1 EPEC:n (European Policy Evaluation Consortium) toteuttama tutkimus "Study on implementation of the 
principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a self-employed capacity and assisting 
spouses", työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto, kesäkuu 2008.
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perheenjäsen. Suurimmaksi osaksi kyseessä on nainen, joka auttaa aviopuolisoaan tai 
tunnustettua avopuolisoaan.

Avustavat puolisot eivät ole yhtenäinen ryhmä. Tämän tyyppistä toimintaa harjoitetaan eniten 
maataloudessa, käsiteollisuudessa, kaupan alalla sekä vapaissa ammateissa. Joissakin 
jäsenvaltioissa avustavilla puolisoilla voi olla erityinen asema. Esimerkiksi Ranskassa on 
kolme vaihtoehtoa: palkkatyötä tekevä puoliso, yhtiökumppanina oleva puoliso tai yhteistyötä 
tekevä puoliso, ja asema merkitään kaupparekisteriin tai elinkeinorekisteriin. Suurimmassa 
osassa jäsenvaltioita puolisoilla ei ole edelleenkään omaa asemaa. Heidän työtään ei 
tunnusteta. Heillä ei ole puolisostaan erillistä sosiaaliturvaa. Suurimmassa osassa 
jäsenvaltioita heillä on johdetut oikeudet, eli he kuuluvat (lasten tavoin) itsenäisen 
ammatinharjoittajan sairausvakuutuksen piiriin ja heillä on oikeus leskeneläkkeeseen 
itsenäisen ammatinharjoittajan kuoltua. Mitä sitten tapahtuu avioerossa etenkin pitkään 
kestäneen avioliiton jälkeen? Puolisolla on erittäin suuri riski joutua elämään köyhyydessä 
ilman asianmukaista sosiaaliturvaa, sillä hänellä ei ole erillistä asemaa eikä mitään todisteita 
työvuosistaan, jotta voisi hakea vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä.

Vuonna 1986 annetulla direktiivillä ei ole saavutettu sille asetettua tavoitetta, vaikka joissakin 
jäsenvaltioissa avustaville puolisoille annetaan mahdollisuus liittyä vapaaehtoisesti 
sosiaaliturvajärjestelmään – tavallisesti itsenäisten ammatinharjoittajien 
sosiaaliturvajärjestelmään, mikäli tällainen on olemassa.

Joissakin jäsenvaltioissa avustavien puolisoiden on pakko liittyä sosiaaliturvajärjestelmään 
(Ranskassa heinäkuusta 2007 ja Belgiassa vuodesta 2006).

Myös Portugalissa avustavien puolisoiden on pakko liittyä itsenäisten ammatinharjoittajien 
järjestelmään ja he saavat tämän järjestelmän mukaiset etuudet. Luxemburgin 
suurherttuakunnassa on ollut käytössä vuodesta 1974 lähtien pakollinen vakuutusjärjestelmä, 
joka on tarkoitettu maataloudessa työskenteleville avustaville puolisoille ja perheenjäsenille.
Vastaava järjestelmä on olemassa myös käsiteollisuudessa, kaupan alalla ja vapaissa 
ammateissa, mutta poikkeuksiin ja erivapauksiin on runsaasti mahdollisuuksia.

Suomessa kaikki asukkaat kuuluvat automaattisesti sosiaaliturvajärjestelmään riippumatta 
siitä, millaista työtä he tekevät. Saksassa avustavat puolisot katsotaan yrityksen tai maatilan 
yhteisomistajiksi ja heillä on itsenäisen ammatinharjoittajan asema.

Näistä jäsenvaltioista saadut kokemukset osoittavat, että vain pakollinen liittyminen on 
tehokas menetelmä.

Direktiivissä 86/613/ETY säädetään vain avustavien puolisoiden vapaaehtoisesta liittymisestä 
sosiaaliturvajärjestelmiin. Se on siis ollut tehoton. Komission uusi ehdotus sisältää kuitenkin 
samalla tavalla vapaaehtoisuuteen perustuvan järjestelmän. Ehdotuksen 6 artiklan mukaan 
"avustavat puolisot saavat omasta pyynnöstään vähintään samantasoisen suojan samoin 
ehdoin kuin itsenäiset ammatinharjoittajat". Komission ehdotuksen mukaan itsenäisiä 
ammatinharjoittajia avustavien puolisoiden liittyminen olisi siis vapaaehtoista ja perustuisi 
maksuihin. Esittelijä on vakuuttunut siitä, että tällainen lähestymistapa on tehoton eikä 
paranna mitenkään avustavien puolisoiden tilannetta. Kokemusten perusteella on käynyt ilmi, 
että jos liittyminen on jäsenvaltiossa vapaaehtoista ja avustavilla puolisoilla on mahdollisuus 



PE418.192v01-00 22/23 PR\761748FI.doc

FI

valita, liittyäkö eläkevakuutusjärjestelmään, he eivät useimmiten liity. He pelkäävät, että 
heidän liittymisestään aiheutuu huomattavia kuluja vakuutusmaksujen takia. Vain harvat 
avustavista puolisoista kuitenkaan ymmärtävät, miten vakavia seurauksia liittymättä 
jättämisellä voi olla, mikäli edessä on avioero tai järjestelmään kuuluneen puolison kuolema.
Kaikista näistä syistä esittelijä on vakuuttunut siitä, että avustavien puolisoiden liittymisestä 
sosiaaliturvajärjestelmään on tehtävä pakollista. Unionin lainsäädännöstä on tehtävä 
sitovampaa niin, että avustaville puolisoille säädetään vähimmäistakeet, joiden puitteissa 
jäsenvaltiot voivat valita oman järjestelmänsä muuttamiseen parhaiten sopivan keinon.

Näin ollen ehdotetun direktiivin johdanto-osan 13 kappaletta ja 6 artiklaa on muutettava, jotta 
taataan ensinnäkin mahdollisuus liittyä itsenäisen ammatinharjoittajan järjestelmään ja 
estetään erivapaudet eli tehdään liittymisestä pakollista ja voidaan sallia mahdollisuus laskea 
maksuosuudet kiinteämääräisin perustein.

Samoin on välttämätöntä tehdä kyseisistä sosiaaliturvamaksuista verovähennyskelpoisia 
katsomalla ne esimerkiksi toimintakuluiksi.

Äitiyslomaa on mukautettava avustavien puolisoiden erityisaseman mukaan, eikä sitä saa 
toteuttaa noudattaen orjallisesti palkansaajien mallia, kuten edellä esitettiin itsenäisten 
ammatinharjoittajien osalta. Päätös keskeyttää työskentely perheyrityksessä ennen synnytystä 
ja synnytyksen jälkeen riippuu myös avustavien puolisoiden kohdalla keskeyttämisajalta 
maksettavasta korvauksesta. Työnteon keskeyttäminen on ehdottoman suositeltavaa vähintään 
neljä viikkoa ennen lapsen syntymää ja neljä viikkoa lapsen syntymän jälkeen. Kannustin 
tämän toteuttamiseen riippuu ennen kaikkea äitiyslomajärjestelmän rahoituksesta. Kuten 
Luxemburgin suurherttuakunnassa, valtion olisi vastattava rahoituksesta kokonaan, ei 
työnantajien ja palkansaajien tai itsenäisten ammatinharjoittajien ja heidän puolisoidensa, 
jotta vältetään myös kilpailun vääristyminen yhteismarkkinoilla.

Avustavan puolison työn tunnustaminen

Komissio jättää mainitsematta ehdottaessaan vuonna 1986 annetun direktiivin korvaavaa 
direktiiviä, miten tärkeää avustavien puolisoiden tekemän työn tunnustaminen on. Aiemman 
direktiivin 7 artiklassa säädetään, että: "Jäsenvaltioiden on tutkittava, millä edellytyksillä 
[avustavien] aviopuolisoiden työn tunnustamista voidaan tehostaa". Direktiivin tarkistamista 
koskevassa ehdotuksessa komissio on poistanut tämän artiklan kokonaan.

Tältä osin on kiinnitettävä huomiota siihen, että on vaikea tietää, mikä on avustavien 
puolisoiden osuus yrityksen tuloksesta, ellei rekisteröinti ole pakollista. Työn tunnustaminen 
korvausten määrittämiseksi on ilman muuta aiheellista avio- tai asumuserotapauksissa. On 
totta, että asian monitahoisuuden vuoksi säännökset sivuavat myös avio-oikeutta, vero-
oikeutta ja yhtiöoikeutta.

Tasa-arvoelimet

Komission ehdotuksia (10 artikla), joissa sekoitetaan ihmisoikeuksien alan toimivaltuudet ja 
sukupuoleen perustuva syrjintä, on vaikea hyväksyä. Miesten ja naisten yhdenvertainen 
kohtelu koskee koko väestöä, ei pelkästään muista syistä – kuten rodun tai uskonnon vuoksi –
syrjittyjä vähemmistöjä. Näin ollen direktiivin asianmukaista soveltamista valvova elin voi 
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olla sama, jolla on valtuudet valvoa palkansaajina työskentelevien miesten ja naisten 
yhdenvertaisesta kohtelusta annettuja direktiivejä, muttei ihmisoikeuksien suojelusta vastaava 
elin.

Päätelmät

Vuonna 1986 annetulla direktiivillä ei saavutettu sen tavoitteita, sillä se oli liian vaatimaton.
Komission nykyinen ehdotus ei ole vieläkään tarpeeksi kunnianhimoinen, sillä siinä ehdotetut 
ratkaisut eivät ole riittävän sitovia. Antamalla mahdollisuus poikkeamiseen, erivapaus 
itsenäisen ammatinharjoittajan ja eritoten avustavan puolison velvoitteesta liittyä
sosiaaliturvajärjestelmään, ei taata miesten ja naisten yhdenvertaista kohtelua.

Lisäksi tiedetään, etteivät jäsenvaltiot ole likimainkaan yksimielisiä siitä, onko itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivien miesten ja naisten ja näitä avustavien aviopuolisoiden tai 
tunnustettujen avopuolisoiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteen asianmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi laadittua lainsäädäntöä tarpeen parantaa.

Sekä ammattijärjestöjen että asiassa aktiivisten kansalaisjärjestöjen näkemykset eroavat 
samoin suuresti toisistaan. Kohtuulliseen yhteisymmärrykseen pääsyn ei pitäisi kuitenkaan 
olla mahdotonta, jotta direktiivi voitaisiin hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä ennen 
Euroopan parlamentin vaaleja.
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