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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpning av principen 
om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av 
direktiv 86/613/EEG
(KOM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0636),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 141.3 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0341/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
och utskottet för rättsliga frågor (A6-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europaparlamentet har upprepade 
gånger uppmanat kommissionen att se över 
direktiv 86/613/EEG särskilt för att 
förbättra situationen för makar som är 
medhjälpare i jordbruksföretag.

(4) Europaparlamentet har upprepade 
gånger uppmanat kommissionen att se över 
direktiv 86/613/EEG särskilt för att öka 
skyddet för kvinnliga egenföretagare 
under havandeskap och moderskap och 
förbättra situationen för makar som är 
medhjälpare i jordbruks-, hantverks- och 
handelsföretag samt i små och medelstora 
företag och fria yrken.
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Or. fr

Motivering

Kommissionens konsekvensbedömningar har visat att direktiv 86/613/EEG är ineffektivt. Vid 
flera tillfällen och särskilt i sin resolution av den 21 februari 1997 som helt ägnas åt 
medhjälpande makar har parlamentet begärt att en översyn ska göras för att förbättra den 
sociala situationen för egenföretagare och medhjälpande makar som hjälper till i alla 
verksamhetsområden inom såväl jordbruk, hantverk, handel som i små och medelstora 
företag och fria yrken.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Europaparlamentet föreslog i sin 
resolution av den 21 februari 1997 om 
situationen för medhjälpande makor och 
makar till egna företagare1 att 
registrering av medhjälpande makor och 
makar ska bli obligatorisk för att därmed 
göra dem till synliga arbetstagare och att 
medlemsstaterna måste garantera dessa 
möjlighet att ansluta sig till 
försäkringssystem för egenföretagare som 
täcker sjukdom, invaliditet och ålderdom.
____________

EGT C 85, 17.3.1997, s. 186.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Enligt artikel 141.4 i fördraget får 
medlemsstaterna behålla eller besluta om 
åtgärder som rör särskilda förmåner för att 
göra det lättare för det underrepresenterade 
könet att bedriva en yrkesverksamhet eller 
för att förebygga eller kompensera 

(10) Enligt artikel 141.4 i fördraget får 
medlemsstaterna behålla eller besluta om 
åtgärder som rör särskilda förmåner för att 
göra det lättare för det underrepresenterade 
könet att bedriva en yrkesverksamhet eller 
för att förebygga eller kompensera 
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nackdelar i yrkeskarriären. I princip bör 
åtgärder som syftar till att jämställdhet 
införs i praktiken inte anses bryta mot den 
rättsliga principen om likabehandling av 
kvinnor och män.

nackdelar i yrkeskarriären. I princip bör 
dessa åtgärder, i form av positiv 
särbehandling, som syftar till att 
jämställdhet införs i praktiken inte anses 
bryta mot den rättsliga principen om 
likabehandling av kvinnor och män.

Or. fr

Motivering

Man bör påminna om att positiv särbehandling kan tillämpas på detta område.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Med hänsyn till sin arbetsinsats i 
familjeföretaget bör medhjälpande makar 
ha rätt till en lika hög nivå på det sociala 
skyddet som egenföretagare om de så 
begär, på samma villkor som 
egenföretagare och genom inbetalning av 
sociala avgifter. Medlemsstaterna bör 
åläggas att vidta nödvändiga åtgärder för 
att möjliggöra ett sådant val. Nivån på det 
sociala skyddet för egenföretagare och
medhjälpande makar kan under alla 
omständigheter stå i proportion till deras 
deltagande i familjeföretagets verksamhet.

(13) Med hänsyn till sin arbetsinsats i 
familjeföretaget bör medhjälpande makar 
ha rätt till en lika hög nivå på det sociala 
skyddet som egenföretagare, på samma 
villkor som egenföretagare. 
Medlemsstaterna bör åläggas att vidta 
nödvändiga åtgärder för att möjliggöra ett 
sådant val. Nivån på det sociala skyddet för 
medhjälpande makar bör under alla 
omständigheter stå i proportion till deras 
deltagande i familjeföretagets verksamhet.

Or. fr

Motivering

Erfarenheter från vissa medlemsstater har visat att när medhjälpande makar ges möjlighet att 
ansluta sig till ett socialförsäkringssystem väljer de att inte göra det. Deras anslutning kostar 
naturligtvis, men de är inte medvetna om de allvarliga konsekvenserna av att inte vara 
försäkrad, särskilt efter en skilsmässa, eller efter makens/makans död.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkra den långsiktiga 
ekonomiska stabiliteten för de sociala 
modellerna i EU har det blivit nödvändigt 
att förbättra välfärdssystemens 
ändamålsenlighet och effektivitet 
bl.a. genom bättre incitament, bättre 
administration och utvärdering och 
prioritering av utgiftsprogrammen. Vid 
planeringen av de åtgärder som behövs 
för att genomföra detta direktiv bör 
medlemsstaterna fästa särskild vikt vid att 
förbättra och säkra kvaliteten på sina 
sociala trygghetssystem och deras 
långsiktiga hållbarhet.

(16) För att säkra den långsiktiga 
ekonomiska stabiliteten för de sociala 
modellerna i EU har det blivit nödvändigt 
att förbättra välfärdssystemens 
ändamålsenlighet och effektivitet 
bl.a. genom bättre incitament, bättre 
administration och utvärdering och 
prioritering av utgiftsprogrammen. 

Or. fr

Motivering

Åtgärderna för att förbättra situationen för egenföretagare och medhjälpande makar torde 
under inga omständigheter skada de sociala trygghetssystemens hållbarhet på grund av att 
antalet betalande ökar.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Skyddet mot könsdiskriminering bör 
stärkas genom att det i varje medlemsstat 
inrättas ett eller flera organ med 
behörighet att analysera problemen, 
undersöka tänkbara lösningar och ge 
praktiskt stöd till personer som utsätts för 
diskriminering. Dessa organ kan vara 
desamma som de som på nationell nivå 
har till uppgift att tillvarata de mänskliga 
rättigheterna eller enskildas rättigheter 

(18) Skyddet av egenföretagare och 
medhjälpande makar mot 
könsdiskriminering bör stärkas genom att 
det i varje medlemsstat inrättas ett organ 
med behörighet att analysera problemen, 
undersöka tänkbara lösningar och ge 
praktiskt stöd till personer som utsätts för 
diskriminering.
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eller som har till uppgift att genomföra 
principen om likabehandling. Dessa 
organ bör, när de utövar sina 
befogenheter och fullgör sina skyldigheter 
enligt direktivet, arbeta på ett sätt som 
överensstämmer med de så kallade 
Parisprinciperna som antagits av Förenta 
nationerna i fråga om den ställning och 
funktion som de nationella institutionerna 
för skydd och främjande av de mänskliga 
rättigheterna har.

Or. fr

Motivering

Frågor om mänskliga rättigheter bör helst inte blandas ihop med likabehandling av kvinnor 
och män. 

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
 Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) egenföretagare: alla som utför 
förvärvsarbete för egen räkning i enlighet 
med nationell lagstiftning, inklusive 
jordbrukare och fria yrkesutövare.

a) egenföretagare: alla som utför 
förvärvsarbete för egen räkning i enlighet 
med nationell lagstiftning, inklusive 
jordbrukare, fria yrkesutövare, 
hantverkare, affärsinnehavare samt 
personer inom små och medelstora 
företag.

Or. fr

Motivering

Små och medelstora företag, hantverkare och affärsinnehavare är också viktiga 
egenföretagare.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att säkerställa fullständig 
jämställdhet mellan kvinnor och män i 
praktiken får principen om likabehandling 
inte hindra en medlemsstat från att behålla 
eller besluta om särskilda åtgärder för att 
förhindra eller kompensera könsrelaterat 
missgynnande.

I syfte att säkerställa fullständig 
jämställdhet mellan kvinnor och män i 
praktiken får principen om likabehandling 
inte hindra en medlemsstat från att behålla 
eller besluta om särskilda åtgärder för att 
förhindra eller kompensera könsrelaterat 
missgynnande, vilka exempelvis kan vara 
att främja kvinnligt egenföretagande.

Or. fr

Motivering

Man bör nämna egna företag som startas av kvinnor.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidtag åtgärder för att 
se till att medhjälpande makar om de så 
begär omfattas av en minst lika god 
skyddsnivå som egenföretagare på samma 
villkor som de som gäller för 
egenföretagare.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
se till att medhjälpande makar omfattas av 
en minst lika god skyddsnivå som 
egenföretagare på samma villkor som de 
som gäller för egenföretagare.

Dessa åtgärder ska garantera 
medhjälpande makar oberoende 
anslutning till de befintliga sociala 
trygghetssystemen för egenföretagare vid 
sjukdom, invaliditet och ålderdom, 
förutsatt att de betalar till dessa system på 
samma sätt som egenföretagarna, även 
om detta innebär att kostnaderna 
beräknas schablonmässigt.
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De sociala avgifterna för de 
medhjälpande makarna ska vara 
avdragsgilla vid beskattning som utgifter 
för verksamheten, precis som den faktiska 
lön som utgår till makan eller maken, 
förutsatt att tjänsterna har utförts och att 
det handlar om en normal lön för den 
typen av tjänster.

Or. fr

Motivering

Anslutningen till de sociala trygghetssystemen för medhjälpande makar och makor bör bli 
obligatorisk. Erfarenhet från vissa medlemsstater har visat att när dessa ges möjlighet att 
ansluta sig till ett socialt trygghetssystem väljer de flesta att inte göra det. De allra flesta 
medhjälpande makar och makor inser inte att de t.ex. vid skilsmässor förlorar sitt sociala 
skydd, särskilt pensionsrättigheterna. 

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar 
om de så begär har rätt till lika lång 
mammaledighet som den som föreskrivs i 
direktiv 92/85/EEG.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar 
har rätt till en mammaledighet som är 
anpassad till kvinnliga egenföretagares
särskilda förhållanden och till 
medhjälpande makars situation. Om de 
så begär ska denna ledighet omfatta en 
period om fyra veckor före och 
fyra veckor efter förlossningen.

Or. fr

Motivering

När man utarbetar ett skydd för kvinnliga egenföretagare och medhjälpande makar måste 
man ta hänsyn till deras speciella situation och inte utgå från det system för mammaledighet 
som gäller för kvinnliga anställda. I flertalet fall vill eller kan inte kvinnliga egenföretagare 
och medhjälpande makar och makor vara borta från arbetet under flera veckors tid. Man bör 
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därför se till att det finns ett mammabidrag eller effektiva vikariesystem.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar så 
vitt möjligt har tillgång till tjänster som 
tillhandahåller en tillfällig ersättare, eller 
till befintliga nationella sociala tjänster, 
som alternativ till den i punkt 2 föreskrivna 
ersättningen.

4. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar så 
vitt möjligt har tillgång till tjänster som 
tillhandahåller en tillfällig ersättare, eller 
till nationella sociala tjänster, som 
alternativ till den i punkt 2 föreskrivna 
ersättningen.

Or. fr

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Erkännande av medhjälpande makars 

arbete
Medlemsstaterna ska förplikta sig att 
undersöka, under vilka förhållanden
erkännandet av medhjälpande makars 
arbete kan främjas och mot bakgrund 
av denna undersökning överväga 
lämpliga åtgärder för att underlätta ett 
sådant erkännande. 

Or. fr

Motivering

Här handlar det om tidigare artikel 7 i direktiv 86/613/EEG som rör ett erkännande av 
medhjälpande makar för att eventuellt ge kompensation i samband med skilsmässa eller 
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separation, då den medhjälpande makan kan hamna i en svår situation efter flera års arbete i 
verksamheten eller företaget.

Ändringsförslag 13

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 ska utse och 
genomföra de nödvändiga förberedelserna 
för ett organ som ansvarar för 
tillämpningen av detta direktiv. Det kan 
utses bland de organ som finns för 
främjande, analys och kontroll av samt till 
stöd för likabehandling av kvinnor och 
män.

Or. fr

Motivering

Man bör helst inte blanda ihop befogenheter när det gäller de mänskliga rättigheterna eller 
kampen mot annan diskriminering eller mot diskriminering av minoriteter med 
likabehandling av kvinnor och män eftersom det är frågor som ska hanteras på olika sätt.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
behörigheten för de organ som avses i 
punkt 1 omfattar följande:

2. Medlemsstaterna ska se till att 
behörigheten för det organ som avses i 
punkt 1 omfattar följande:

Or. fr
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 13 till artikel 10.1.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Att på lämplig nivå utbyta tillgänglig 
information med motsvarande organ på 
europeisk nivå, exempelvis med det 
europeiska jämställdhetsinstitutet. 

Or. fr

Motivering

 Dessa organ bör utbyta information, bl.a. med det europeiska jämställdhetsinstitutet. 

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Integrering av ett jämställdhetsperspektiv
Medlemsstaterna ska aktivt ta hänsyn till 
målet att uppnå jämställdhet mellan 
kvinnor och män när de utarbetar och 
genomför lagar och andra författningar 
samt politiska beslut eller riktlinjer och 
verksamhet på de områden som avses i 
detta direktiv.

Or. fr

Motivering

 Dessa bestämmelser kommer från Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av 
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den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av 
kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning) och bör även finnas med i detta direktiv.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast [sex år efter 
antagandet av direktivet] till kommissionen 
lämna all tillgänglig information om 
tillämpningen av detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast [fyra år
efter antagandet av direktivet] till 
kommissionen lämna all tillgänglig 
information om tillämpningen av detta 
direktiv.

Kommissionen ska utarbeta en 
sammanfattande rapport som ska läggas 
fram för Europaparlamentet och rådet 
senast [sju år efter antagandet av detta 
direktiv]. Vid behov ska rapporten åtföljas 
av förslag till ändringar av detta direktiv.

Kommissionen ska utarbeta en 
sammanfattande rapport som ska läggas 
fram för Europaparlamentet och rådet 
senast [fem år efter antagandet av detta 
direktiv]. Vid behov ska rapporten åtföljas 
av förslag till ändringar av detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Sju år är en för lång period för att få kommissionens rapport.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Översyn

Senast fyra år efter den dag som avses i 
artikel 14.1 ska kommissionen se över 
tillämpningen av detta direktiv och om 
nödvändigt föreslå ändringar.

Or. fr
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Motivering

Dessa bestämmelser kommer från Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av 
den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av 
kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning) och bör finnas med i detta direktiv också.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att ta hänsyn till särskilda 
omständigheter får medlemsstaterna om 
så behövs ta ytterligare [två år] på sig för 
att genomföra bestämmelserna i artikel 6.

2. Medlemsstaterna får, om särskilda 
svårigheter kräver det, ta ytterligare 
[ett år] på sig för att genomföra 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Den ytterligare tidsfristen får inte överstiga två veckor.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Minimikrav

Medlemsstaterna får införa eller behålla 
bestämmelser som är mer fördelaktiga för 
skyddet av principen om likabehandling 
än de som anges i detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Dessa bestämmelser kommer från Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av
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den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av 
kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning) och bör även finnas med i detta direktiv.
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MOTIVERING

Direktivet av den 11 december 19861 har en lång och föga ärorik historia. Kommissionens 
ursprungliga förslag från 19842 var betydligt mer långtgående än den text som slutligen 
antogs av rådet 1986.

I resolutioner och betänkanden antagna under 90-talet har Europaparlamentet upprepade 
gånger krävt att direktivet ska förbättras.

I sitt betänkande från 19973 om situationen för medhjälpande makar till egenföretagare 
beklagade parlamentet att direktiv 86/613/EEG är så försiktigt och att detta har lett till en 
långsam utveckling vad gäller erkännandet av det arbete som utförs av medhjälpande makar 
till egenföretagare och ett lämpligt socialt skydd för dessa.

Parlamentet krävde ett ändrat direktiv som var mer bindande för medlemsstaterna och som 
föreskrev att

– registrering av medhjälpande makar ska bli obligatorisk för att därmed göra dem till 
synliga arbetstagare,

– medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att kunna garantera att medhjälpande 
makar har möjlighet att teckna en försäkring som täcker framför allt hälsovård och 
ålderspension.

Trots att parlamentet upprepade gånger påmint om sina mycket konkreta förslag för att 
garantera likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse, inbegripet medhjälpande 
makar, var det först i oktober 2008 som kommissionen föreslog att direktiv 86/613/EEG 
skulle upphävas och förelade Europaparlamentet och rådet ett förslag till direktiv4 som har 
artikel 141 i EG-fördraget som rättslig grund. Förslaget omfattar endast sådana aspekter som 
inte täcks av andra direktiv som antagits under tiden med syftet att tillämpa principen om 
likabehandling av kvinnor och män5. Direktivet från 1986 hade som bekant artiklarna 100 och 
235 i Romfördraget som grund, och inte dess artikel 119, som inte var tillämplig på 
egenföretagare, medan artikel 141.3 hädanefter är tillämplig på anställning och arbete och 
således omfattar egenföretagare.

Kommissionens val att upphäva 1986 års direktiv och lägga fram ett förslag till ny rättsakt för 
tillämpningen av principen om likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse eller som 
                                               
1 Rådets direktiv 86/613/EEG av den 11 december 1986 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 (EGT L 359, 19.12.1986, s. 56).
2 Förslag till rådets direktiv 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, 
KOM(1984)0057, EGT C 113, 27.4.1984, s. 4.
3 Betänkande om situationen för medhjälpande makor och makar till egna företagare av den 8 januari 1997, 
EGT C 055, 24.2.1997, s. 3.
4 KOM(2008)0636.
5 79/7/EEG, 2004/113/EG och 2006/54/EG.
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deltar i verksamheten baseras på rapporterna om genomförandet av 1986 års direktiv samt på 
expertrapporter och konsekvensanalyser1. Alla dessa rapporter och studier har visat att 
direktivet från 1986 är ineffektivt. Dess praktiska resultat är otillfredsställande i förhållande 
till direktivets mål, både för egenföretagarna själva, men framför allt för deras medhjälpande 
makar, trots att den rättsliga situationen för de båda kategorierna uppenbarligen är olika. 

I flertalet medlemsstater har situationen dock förbättrats sedan 1986, både för egenföretagare 
och för medhjälpande makar eller personer som likställs med makar i den nationella 
lagstiftningen, inom jordbruk, hantverk, handel samt fria yrken. Detta gäller även 
anslutningen till socialförsäkringssystemet och skyddet vid havandeskap och moderskap.

Den konsekvensanalysrapport2 som åtföljer det nya förslaget till direktiv gör det möjligt att 
utvärdera dess räckvidd vad gäller både egenföretagarna och deras medhjälpande makar eller 
personer som likställs med makar.

Egenföretagare

Egenföretagarna utgör fortfarande en minoritet i Europa och uppgår till 16 procent av den 
förvärvsarbetande befolkningen. Endast en tredjedel av de 32,5 miljoner egenföretagarna är 
kvinnor3, trots att kvinnor förefaller mer benägna att starta eget för att slippa arbetslöshet eller 
för att lättare kunna kombinera yrkes- och familjeliv. 

Av de kvinnliga egenföretagarna arbetar 71 procent inom tjänstesektorn.
Inom jordbruk är andelen egenföretagande kvinnor och män ungefär lika: 21 respektive 
20 procent. Enligt EPEC:s rapport4 har den största ökningen (10 procent mellan 1998 och 
2006) av kvinnliga egenföretagare noterats i Luxemburg, följt av Grekland, Italien och 
Cypern (5 procent).

Förslaget om att undanröja hindren för kvinnor att starta eget, bland annat genom åtgärder 
eller särskilda förmåner som underlättar egenföretagande för det underrepresenterade könet, 
bör därför stödjas men också förstärkas i form av positiv särbehandling (skäl 10, artikel 4 i 
förslaget till direktiv).

Förslaget om bildande av bolag (artikel 5) är av stor betydelse. Det innebär en tvingande 
bestämmelse om att det inte längre får finnas något förbud i den nationella lagstiftningen mot 
att makar eller personer som likställs med makar i den nationella lagstiftningen bildar bolag. 
Genom en enda bestämmelse kommer det inte längre att vara förbjudet för en egenföretagare 
                                               
1 Rapport från kommissionen om genomförandet av rådets direktiv av den 11 december 1986 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 (KOM(1994)0163), rapport om 
direktiv 86/613/EEG från nätverket av juridiska experter i fråga om likabehandling av kvinnor och män, 
SEK(2008)2592, SEK(2008)2593. 
2 SEK(2008)2593 .
3 ”EPEC – Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in 
a self-employed capacity and assisting spouses”, generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika 
möjligheter, juni 2008.
4 ”EPEC – Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in 
a self-employed capacity and assisting spouses”, generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika 
möjligheter, juni 2008.
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att anställa sin maka/make eller en likställd person i bolaget, vilket på ett exemplariskt sätt 
löser problemet med fristående socialförsäkring för medhjälpande makar, ger möjlighet att 
bland driftskostnaderna ta upp den lön som faktiskt har utgått till den medhjälpande makan 
eller maken, förutsatt att det handlar om en normal lön för de tjänster som utförts och att alla 
lagstadgade avdrag och avgifter erlagts.

Vad gäller skyddet vid moderskap för kvinnor som är egenföretagare bör systemet för 
mammaledighet inte utformas på samma sätt som systemet för kvinnliga anställda. 

I de flesta fall kan kvinnliga chefer för företag eller jordbruk inte vara borta från verksamhet 
under flera veckors tid. På deras begäran bör ledigheten dock vara minst fyra veckor före och 
fyra veckor efter förlossningen för att skydda mammans och barnets hälsa. Även för kvinnliga 
anställda är detta minimum för närvarande obligatoriskt.

Vad gäller ersättningen bör det fastställas att den minst ska motsvara ersättningen vid 
sjukdom. Detta kräver dock att det stadgas om sådan ersättning i den nationella lagstiftningen, 
vilket uppenbarligen inte är fallet i alla medlemsstater.

I 19 medlemsstater har kvinnor som är egenföretagare redan rätt till 14 veckors betald 
mammaledighet. Beroende på hur ersättningen finansieras (på statens bekostnad eller genom 
avgifter som betalas av egenföretagarna) kan detta leda till snedvridning av konkurrensen. Om 
det finns nationella ersättarsystem bör det fastställas att egenföretagare får tillgång till sådana 
system som alternativ till ekonomisk ersättning.

Medhjälpande makar och likställda personer

I EU-27 finns det 3,75 miljoner medhjälpande makar (eller familjemedlemmar), vilket 
motsvarar 11,5 procent av samtliga egenföretagare i Europeiska unionen1. Omkring 
11 procent av egenföretagarna uppger att de får hjälp av en familjemedlem. I de flesta fall rör 
det sig om kvinnor som hjälper sin make eller motsvarande.

Medhjälpande makar utgör inte någon enhetlig grupp. Denna typ av arbete är vanlig inom 
jordbruk, hantverk och handel, men förekommer även inom fria yrken. I vissa medlemsstater 
kan medhjälpande makar få en erkänd ställning. I exempelvis Frankrike kan de välja mellan 
tre alternativ: avlönad make/maka, delägande make/maka eller medhjälpande make/maka och 
registreras i handelsregistret eller yrkesregistret. I flertalet medlemsstater har de ännu inte 
någon erkänd ställning. Deras arbete erkänns inte. De har inga sociala trygghetsförmåner som 
inte är kopplade till maken. I de flesta medlemsstater har de härledda rättigheter, dvs. de 
själva (och barnen) omfattas av egenföretagarens sjukkassa och har rätt till änkepension efter 
egenföretagarens bortgång. Men vad händer vid en skilsmässa, särskilt efter många års 
äktenskap? Makan eller maken riskerar fattigdom och brist på ordentligt socialt skydd, 
eftersom hon/han inte har någon erkänd ställning och inte heller några bevis på sina arbetsår 
som grund för anspråk på ålders- eller invaliditetspension.

                                               
1 ”EPEC – Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in 
a self-employed capacity and assisting spouses”, generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika 
möjligheter, juni 2008.
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Målen i direktivet från 1986 uppnåddes inte, även om vissa medlemsstater erbjuder 
medhjälpande makar möjlighet att frivilligt ansluta sig till ett socialförsäkringssystem, i 
allmänhet det som gäller för egenföretagare, om ett sådant finns.

I vissa medlemsstater är medhjälpande makar skyldiga att ansluta sig till 
socialförsäkringssystemet (Frankrike sedan juli 2007, Belgien sedan 2006).

Även i Portugal omfattas medhjälpande makar obligatoriskt av det system som gäller för 
egenföretagare och får förmåner enligt det systemet. I Luxemburg finns det sedan 1974 ett 
obligatoriskt försäkringssystem för medhjälpande makar eller familjemedlemmar inom 
jordbrukssektorn. Samma system finns också för hantverks- och handelssektorn och för fria 
yrken, men det finns många möjligheter till undantag och dispenser.

I Finland är alla invånare automatiskt anslutna till socialförsäkringssystemet, oberoende av sin 
sysselsättning. I Tyskland betraktas medhjälpande makar som delägare i företaget eller 
jordbruket och har ställning som egenföretagare.

Erfarenheterna i dessa medlemsstater har visat att obligatorisk anslutning är den enda 
effektiva metoden.

I direktiv 86/613/EEG föreskrivs endast en frivillig anslutning till socialförsäkringssystemet 
för medhjälpande makar. Detta har dock visat sig vara ineffektivt. Ändå föreslås ett frivilligt 
system även i kommissionens nya förslag. Enligt artikel 6 i förslaget ska ”medhjälpande 
makar om de så begär omfattas av en minst lika god skyddsnivå som egenföretagare på 
samma villkor som de som gäller för egenföretagare”. I kommissionens förslag föreskrivs 
således frivillig eller kompletterande anslutning av medhjälpande makar till egenföretagare. 
Enligt föredragandens mening är ett sådant upplägg ineffektivt och förbättrar inte alls 
medhjälpande makars situation. Erfarenheterna från de medlemsstater där det finns ett 
frivilligt anslutningssystem har visat att medhjälpande makar när de ges möjlighet att välja om 
de vill ansluta sig eller inte till ett pensionsförsäkringssystem i de flesta fall väljer att inte 
ansluta sig. De är rädda för att avgifterna för anslutningen ska kosta för mycket. Få 
medhjälpande makar är dock medvetna om de allvarliga konsekvenserna av att inte vara 
ansluten vid skilsmässa eller om maken/makan som varit ansluten går bort. Därför anser 
föredraganden absolut att anslutning till socialförsäkringssystem måste göras obligatorisk för 
medhjälpande makar. Unionen måste förfoga över en mer tvingande lagstiftning som 
fastställer en ram av minimigarantier för medhjälpande makar, inom vilken medlemsstaterna 
sedan kan välja det lämpligaste sättet att anpassa sina system.

Följaktligen måste skäl 13 och artikel 6 i förslaget till direktiv ändras så att möjligheten att 
ansluta sig till systemet för egenföretagare garanteras, utan möjlighet till dispens – dvs. att det 
införs obligatorisk anslutning – även om detta innebär att avgifterna beräknas 
schablonmässigt.

Det är också viktigt att föreskriva att de sociala avgifterna ska kunna dras av från den 
skattepliktiga inkomsten, t.ex. genom att de betraktas som driftskostnader.

Vad gäller mammaledighet måste den anpassas till de medhjälpande makarnas särskilda 
situation och inte baseras på systemet för kvinnliga anställda, vilket man hävdar här ovan när 
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det gäller egenföretagare. Möjligheten att avbryta sitt arbete i familjeföretaget före och efter 
förlossningen är, också för de medhjälpande makarna, beroende av att ersättning utgår under 
detta avbrott – en period på minst fyra veckor före och fyra veckor efter förlossningen. 
Huruvida det skapas incitament till detta beror framför allt på hur mammaledigheten 
finansieras. Ledigheten bör som i Luxemburg bekostas helt av staten och inte av arbetsgivarna 
och de anställda eller egenföretagarna och deras makar, också för att undvika snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden.

Erkännande av den medhjälpande makens eller makans arbete

I sitt förslag till direktiv som ska ersätta direktivet från 1986 bortser kommissionen från 
vikten av att erkänna det arbete som de medhjälpande makarna utför. I artikel 7 i det gamla 
direktivet föreskrivs följande: ”Medlemsstaterna skall förplikta sig att undersöka, under vilka 
förhållanden erkännandet av makarnas arbete kan främjas”. I sitt förslag till översyn av 
direktivet har kommissionen låtit denna artikel utgå helt. 

I detta sammanhang måste man tänka på att det är svårt att erkänna medhjälpande makars 
andel av företagets resultat utan obligatorisk registrering av dem. Erkännandet av arbetet som 
en förutsättning för att kunna ge ersättningar är också nödvändigt i händelse av skilsmässa 
eller separation. På grund av ämnets komplexitet skulle dock en reglering beröra äktenskaps-, 
skatte- och bolagsrätten.

Organ för likabehandling

Kommissionens förslag (artikel 10), där behörigheterna vad gäller de mänskliga rättigheterna 
och diskriminering på grund av kön sammanblandas, är svåra att godta. Likabehandling av 
män och kvinnor gäller hela befolkningen, inte minoriteter som diskrimineras på andra 
grunder, som ras, religion m.m. Därför kan det organ som övervakar att direktivet tillämpas 
korrekt vara samma organ som är ansvarigt för direktiven om likabehandling av kvinnliga och 
manliga löntagare, men inte det organ som ansvarar för skydd av de mänskliga rättigheterna.

Slutsatser

Målen i direktivet från 1986 har inte uppnåtts, eftersom direktivet inte var tillräckligt 
långtgående. Det föreliggande förslaget från kommissionen är fortfarande inte särskilt 
långtgående, eftersom kommissionen föreslår endast lösningar som inte är tillräckligt 
tvingande. Möjligheten att avstå och möjligheten till dispens från skyldigheten att ansluta sig 
till socialförsäkringssystemet för egenföretagare och framför allt för medhjälpande makar 
garanterar inte likabehandling av kvinnor och män.

Samtidigt vet vi att medlemsstaterna är långtifrån eniga om att den rättsliga ramen behöver 
förbättras för att trygga en korrekt tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och 
män som är egenföretagare och deras medhjälpande makar eller likställda personer.

Trots att yrkesorganisationerna och de berörda icke-statliga organisationerna står långt ifrån 
varandra borde det gå att åstadkomma ett rimligt samförstånd som gör att direktivet kan antas 
vid första behandlingen, före valet till Europaparlamentet.
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