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Amendamentul 1
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât femeile care aleg să devină 
antreprenori menționează mai frecvent 
decât bărbații drept motivație principală 
un echilibru mai bun între viața 
profesională și cea privată și/sau o 
necesitate economică;

Or. en

Amendamentul 2
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât activitatea independentă nu 
este, de cele mai multe ori, opțiunea 
preferată a persoanelor vizate, ci mai 
curând o necesitate din cauza lipsei unor 
alte oportunități de muncă sau a unor 
condiții de muncă suficient de flexibile 
pentru a combina munca cu serviciile de 
îngrijire; întrucât aceste circumstanțe s-
au înrăutățit în vremuri de criză, crescând 
numărul lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă din necesitate, în 
special în rândul femeilor;

Or. en

Amendamentul 3
Marije Cornelissen
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Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât femeile care desfășoară o 
activitate independentă sunt în minoritate 
față de lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă, dar sunt mai 
predispuse la a ajunge în situație de 
sărăcie;

Or. en

Amendamentul 4
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât lipsa accesului la drepturi de 
pensie adecvate, la plata concediului 
medical, la un concediu de odihnă plătit și 
la alte forme de securitate socială pentru 
lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă acutizează diferența de 
remunerare între femei și bărbați, în 
special la pensie;

Or. en

Amendamentul 5
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul Ae (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ae. întrucât un număr tot mai mare de 
lucrători care desfășoară o activitate 
independentă și care realizează un volum 
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mic de muncă sau o muncă plătită foarte 
puțin, femei în special, se află sub pragul 
sărăciei, nefiind înregistrați oficial ca 
șomeri;

Or. en

Amendamentul 6
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul Af (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Af. întrucât există o lipsă de informații și 
date fiabile, precise și comparabile 
referitoare la situația, condițiile de muncă 
și regimul de securitate socială pentru a 
combina munca cu serviciile de îngrijire 
ale lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă;

Or. en

Amendamentul 7
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că este necesar să se 
furnizeze o securitate socială universală 
mai bună și să se promoveze asigurările 
sociale pentru lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă; invită Comisia și 
statele membre să lege drepturile de 
securitate și protecție socială mai degrabă 
de individ decât de contractul de muncă, 
permițând astfel o protecție socială decentă 
pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă, 

1. subliniază faptul că este necesar să se
ofere o securitate socială universală mai 
bună și să se promoveze asigurările sociale 
pentru lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă; invită Comisia și 
statele membre să lege drepturile de 
securitate și protecție socială mai degrabă 
de individ decât de contractul de muncă, 
permițând astfel o protecție socială decentă 
pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă, 
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indiferent de tipul de contract sau statutul 
ocupării forței de muncă;

indiferent de tipul de contract sau statutul 
ocupării forței de muncă, pentru șomeri și 
pentru imigranții neregulamentari;

Or. es

Amendamentul 8
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că este necesar să se 
furnizeze o securitate socială universală 
mai bună și să se promoveze asigurările 
sociale pentru lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă; invită Comisia și 
statele membre să lege drepturile de 
securitate și protecție socială mai degrabă 
de individ decât de contractul de muncă, 
permițând astfel o protecție socială 
decentă pentru toți, inclusiv pentru 
lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă, indiferent de tipul de 
contract sau statutul ocupării forței de 
muncă;

1. subliniază faptul că este necesar ca un 
sistem de securitate socială care se aplică 
pensiilor, bolilor și accidentelor de muncă 
să existe pentru toți lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă și soții 
sau partenerii lor recunoscuți de dreptul 
național ca participând la activitatea 
lucrătorului care desfășoară o activitate 
independentă;

Or. fr

Amendamentul 9
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că este necesar să se 
furnizeze o securitate socială universală 
mai bună și să se promoveze asigurările 
sociale pentru lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă; invită Comisia și 

1. subliniază faptul că este necesar să se 
ofere o securitate și o sănătate socială 
universală mai bune și să se promoveze 
asigurările sociale pentru lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă; invită 
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statele membre să lege drepturile de 
securitate și protecție socială mai degrabă 
de individ decât de contractul de muncă, 
permițând astfel o protecție socială decentă 
pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă, 
indiferent de tipul de contract sau statutul 
ocupării forței de muncă;

Comisia și statele membre să lege 
drepturile de securitate și protecție socială 
mai degrabă de individ decât de contractul 
de muncă, permițând astfel o protecție 
socială decentă pentru toți, inclusiv pentru 
lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă, indiferent de tipul de 
contract sau statutul ocupării forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 10
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că este necesar să se 
furnizeze o securitate socială universală 
mai bună și să se promoveze asigurările 
sociale pentru lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă; invită Comisia și 
statele membre să lege drepturile de 
securitate și protecție socială mai degrabă 
de individ decât de contractul de muncă, 
permițând astfel o protecție socială decentă 
pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă, 
indiferent de tipul de contract sau statutul 
ocupării forței de muncă;

1. subliniază faptul că este necesar să se 
ofere o securitate socială universală mai 
bună și să se promoveze asigurările sociale 
pentru lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă; invită statele 
membre să lege drepturile de securitate și 
protecție socială mai degrabă de individ 
decât de contractul de muncă, permițând 
astfel o protecție socială decentă pentru 
toți, inclusiv pentru lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă, 
indiferent de tipul de contract sau statutul 
ocupării forței de muncă;

Or. fr

Amendamentul 11
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 1 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că este necesar să se 
furnizeze o securitate socială universală 
mai bună și să se promoveze asigurările 
sociale pentru lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă; invită Comisia și 
statele membre să lege drepturile de 
securitate și protecție socială mai degrabă 
de individ decât de contractul de muncă, 
permițând astfel o protecție socială 
decentă pentru toți, inclusiv pentru 
lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă, indiferent de tipul de 
contract sau statutul ocupării forței de 
muncă;

1. subliniază că orice persoană are dreptul 
la securitate socială și de a fi protejată în 
caz de boală, vârstă înaintată, invaliditate, 
văduvie, șomaj și în toate situațiile în care 
aceștia nu dispun de mijloace de 
subzistență sau de capacitate de muncă și
că statele membre au responsabilitatea de 
a organiza, coordona și finanța un sistem 
de securitate socială unificat și
descentralizat, cu participarea asociațiilor 
sindicale, a altor organizații de lucrători 
și a asociațiilor de beneficiari;

Or. pt

Amendamentul 12
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că statisticile disponibile 
privind ocuparea forței de muncă în 
rândul femeilor indică faptul că femeile 
sunt mai predispuse să ocupe locuri de 
muncă precare și că această situație se 
diminuează în măsura în care ele sunt 
protejate de sisteme de securitate socială;

Or. pt

Amendamentul 13
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei și statelor membre să 
se asigure că toți lucrătorii și persoanele 
care desfășoară o activitate independentă 
au acces la învățare pe tot parcursul vieții 
prin redistribuirea finanțării UE și 
naționale existente de la lucrătorii cu 
contracte permanente doar către 
lucrătorii cu toate tipurile de contracte și 
cei care desfășoară o activitate 
independentă;

Or. en

Amendamentul 14
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că diferența dintre 
ocuparea forței de muncă în rândul 
femeilor și cea în rândul bărbaților este 
încă semnificativă, întrucât promovarea 
activității independente pentru femei 
poate avea un rol important în reducerea 
sărăciei;

Or. en

Amendamentul 15
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea unei 
îmbunătățiri și transparențe a sistemelor 
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de securitate socială în anumite state 
membre cu scopul de a atinge standarde 
mai adecvate ale contribuției pentru 
lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă, în special în ceea ce 
privește concediul prenatal și de 
maternitate;

Or. en

Amendamentul 16
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reclamă faptul că tăierile bugetare și 
privatizările realizate de multe state 
membre în sistemele lor de sănătate 
publică distrug sistemele publice de 
securitate socială și subminează 
drepturile lucrătorilor și ale cetățenilor la 
protecție socială în general; reclamă în 
special faptul că reducerile din domeniul 
sănătății sexuale și reproductive care 
afectează în special femeile, care văd cum 
analizele citologice, mamografiile și 
controalele ginecologice nu mai sunt 
oferite anual ci la intervale de timp mai 
mari;

Or. es

Amendamentul 17
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că în câteva state membre 
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este necesar să fie reformate sistemele de 
pensii, pentru a face față evoluțiilor 
demografice și schimbărilor de pe piața 
muncii; subliniază că aceste reforme 
trebuie să fie echitabile din punct de 
vedere social și să consolideze 
mecanismele în favoarea solidarității și a 
egalității de gen; subliniază că reformele 
ar trebui să implice partenerii sociali și 
părțile interesate și să fie comunicate 
cetățenilor în mod adecvat;

Or. fr

Amendamentul 18
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că o populație 
îmbătrânită și ratele scăzute ale natalității 
în UE pot amenința sustenabilitatea 
sistemelor lor de securitate socială, fapt 
care, în schimb, va avea un impact 
negativ asupra economiei;

Or. pt

Amendamentul 19
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că în special femeile 
care desfășoară o activitate independentă 
se confruntă cu obstacole în termeni de 
acces individual la drepturile de securitate 

2. subliniază că, în temeiul 
Directivei 2010/41/UE privind aplicarea 
principiului egalității de tratament între 
bărbații și femeile care desfășoară o 
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socială și că aceste obstacole au un efect 
negativ pe termen lung asupra achiziției 
de drepturi la securitate socială; invită 
statele membre să reducă obstacolele 
administrative din calea accesului la 
securitate socială pentru lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă;

activitate independentă, statele membre 
trebuie să depășească toate obstacolele 
care împiedică femeile și soții lor sau 
partenerii recunoscuți de dreptul național 
să poată beneficia de protecție socială în 
conformitate cu dreptul național;

Or. fr

Amendamentul 20
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că în special femeile 
care desfășoară o activitate independentă se 
confruntă cu obstacole în termeni de acces 
individual la drepturile de securitate socială 
și că aceste obstacole au un efect negativ 
pe termen lung asupra achiziției de drepturi 
la securitate socială; invită statele membre 
să reducă obstacolele administrative din 
calea accesului la securitate socială pentru 
lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă;

2. subliniază faptul că în special femeile 
care desfășoară o activitate independentă se 
confruntă cu obstacole în termeni de acces 
individual la drepturile de securitate socială 
și că aceste obstacole au un efect negativ 
pe termen lung asupra achiziției de drepturi 
la securitate socială; invită statele membre 
să elimine obstacolele administrative din 
calea accesului la securitate socială pentru 
lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă;

Or. pl

Amendamentul 21
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că un concediu de 
paternitate cu o durată mai lungă și mai 
bine plătit, partajat între bărbați și femei 
și considerat activitate cu normă întreagă 
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în sensul beneficiilor securității sociale, 
ar putea fi un stimulent major pentru 
creșterea ratei natalității;

Or. pt

Amendamentul 22
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că, mai des decât bărbații, 
femeile își întrerup carierele sau ocupă 
funcții cu fracțiune de normă pentru a se 
ocupa de copiii, de persoanele în vârstă, 
de persoanele dependente sau bolnave din 
familia lor, ceea ce le poate determina să 
opteze pentru posturi cu fracțiune de 
normă sau mai puțin plătite și, în 
consecință, poate avea, un impact negativ 
asupra pensiei lor, expunându-le mai 
mult la riscul sărăciei; invită statele 
membre să ia în considerare aceste 
perioade de întrerupere a carierelor ca 
fiind perioade efective de asigurare pentru 
stabilirea drepturilor la pensie pentru 
limită de vârstă și calcularea acesteia;

Or. fr

Amendamentul 23
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază faptul că costurile asociate 
cu îngrijirea unei persoane dependente 
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ridică o serie de întrebări în legătură cu 
sprijinul asigurat de securitatea socială și 
beneficiile fiscale oferite familiilor cu 
persoane vârstnice dependente; 
avertizează împotriva beneficiilor fiscale 
oferite de unele state membre familiilor 
care își duc membrii vârstnici ai familiei 
în locuințe rezidențiale și care 
discriminează familiile care optează 
pentru îngrijirea la domiciliu; 

Or. pt

Amendamentul 24
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să promoveze și 
să sprijine asigurarea de grup pentru 
accidentele de muncă și boală; invită 
statele membre să asigure accesul 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă la asigurările colective și 
bazate pe solidaritate și la regimurile de 
pensie;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 25
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită partenerilor sociali europeni, 
Comisiei și statelor membre să studieze 
problema activităților independente și să 
găsească soluții practice, în special în 
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sectoarele în care activitățile 
transfrontaliere joacă un rol important și 
în rândul grupurilor vulnerabile precum 
lucrătorii la domiciliu și lucrătorii cu 
salarii mici;

Or. en

Amendamentul 26
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită statelor membre să promoveze 
și să faciliteze autoorganizarea 
persoanelor care desfășoară o activitate 
independentă, în special femeile, pentru a 
crește posibilitățile acestora de a-și apăra 
interesele colective;

Or. en

Amendamentul 27
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. încurajează partenerii sociali să facă 
schimb de bune practici între sindicate și 
asociațiile profesionale privind serviciile 
furnizate lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă, combaterea 
lucrătorilor fictivi care desfășoară o 
activitate independentă și organizarea 
lucrătorilor independenți pe cont propriu;

Or. en
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Amendamentul 28
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre să asigure 
disponibilitatea facilităților de îngrijire a 
copiilor la un preț rezonabil și să asigure 
accesul egal al lucrătorilor care 
desfășoară o activitate independentă la 
avantajele fiscale sau sociale relevante 
legate de îngrijirea copiilor;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 29
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre să asigure 
disponibilitatea facilităților de îngrijire a 
copiilor la un preț rezonabil și să asigure 
accesul egal al lucrătorilor care desfășoară 
o activitate independentă la avantajele 
fiscale sau sociale relevante legate de 
îngrijirea copiilor;

4. invită statele membre să asigure 
disponibilitatea facilităților de îngrijire și 
de educație a copiilor la un preț rezonabil 
și să asigure accesul egal al lucrătorilor 
care desfășoară o activitate independentă la 
avantajele fiscale sau sociale relevante 
legate de îngrijirea copiilor;

Or. en

Amendamentul 30
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 4 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre să asigure 
disponibilitatea facilităților de îngrijire a 
copiilor la un preț rezonabil și să asigure 
accesul egal al lucrătorilor care desfășoară 
o activitate independentă la avantajele 
fiscale sau sociale relevante legate de 
îngrijirea copiilor;

4. invită statele membre să asigure 
disponibilitatea facilităților de îngrijire a 
copiilor la un preț rezonabil și să asigure 
accesul egal al lucrătorilor care desfășoară 
o activitate independentă la servicii publice 
și la avantajele fiscale sau sociale relevante 
legate de îngrijirea copiilor;

Or. en

Amendamentul 31
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre să asigure 
disponibilitatea facilităților de îngrijire a 
copiilor la un preț rezonabil și să asigure 
accesul egal al lucrătorilor care desfășoară 
o activitate independentă la avantajele 
fiscale sau sociale relevante legate de 
îngrijirea copiilor;

4. invită statele membre să asigure 
disponibilitatea facilităților de îngrijire a 
copiilor la un preț rezonabil și să asigure 
accesul lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă la avantajele fiscale 
sau sociale relevante legate de îngrijirea 
copiilor;

Or. fr

Amendamentul 32
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită statele membre să asigure 
disponibilitatea facilităților de îngrijire a 
copiilor la un preț rezonabil și să asigure 
accesul egal al lucrătorilor care desfășoară 
o activitate independentă la avantajele 

4. invită statele membre să asigure 
disponibilitatea facilităților publice, 
gratuite și de înaltă calitate, de îngrijire a 
copiilor și să asigure accesul egal al 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
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fiscale sau sociale relevante legate de 
îngrijirea copiilor;

independentă la avantajele fiscale sau 
sociale relevante legate de îngrijirea 
copiilor;

Or. pt

Amendamentul 33
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să propună o revizuire 
ambițioasă a Directivei 2010/41/UE 
privind aplicarea principiului egalității de 
tratament între bărbații și femeile care 
desfășoară o activitate independentă1

pentru a garanta mai multe drepturi 
minime legate de concediul de maternitate 
și paternitate;

eliminat

__________________
1 JO L 180, 15 iulie 2010, p. 1.

Or. fr

Amendamentul 34
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să propună o revizuire 
ambițioasă a Directivei 2010/41/UE 
privind aplicarea principiului egalității de 
tratament între bărbații și femeile care 
desfășoară o activitate independentă1

pentru a garanta mai multe drepturi 
minime legate de concediul de maternitate 
și paternitate;

eliminat
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__________________
1 JO L 180, 15 iulie 2010, p. 1.

Or. fr

Amendamentul 35
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să propună o revizuire 
ambițioasă a Directivei 2010/41/UE
privind aplicarea principiului egalității de 
tratament între bărbații și femeile care 
desfășoară o activitate independentă pentru 
a garanta mai multe drepturi minime 
legate de concediul de maternitate și 
paternitate;

5. invită Comisia să propună o revizuire 
ambițioasă a Directivei 2010/41/UE
privind aplicarea principiului egalității de 
tratament între bărbații și femeile care 
desfășoară o activitate independentă;

__________________ __________________
1 JO L 180, 15 iulie 2010, p. 1. 1 JO L 180, 15.7.2010, p. 1.

Or. en

Amendamentul 36
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să propună o revizuire 
ambițioasă a Directivei 2010/41/UE1

privind aplicarea principiului egalității de 
tratament între bărbații și femeile care 
desfășoară o activitate independentă pentru 
a garanta mai multe drepturi minime legate 
de concediul de maternitate și paternitate;

5. invită Comisia să propună o revizuire 
ambițioasă a Directivei 2010/41/UE1

privind aplicarea principiului egalității de 
tratament între bărbații și femeile care 
desfășoară o activitate independentă pentru 
a garanta mai multe drepturi minime legate 
de concediul de maternitate și paternitate, 
statele membre fiind responsabile de 
asigurarea faptului că lucrătorii care 
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desfășoară o activitate independentă au 
dreptul la concediu de maternitate și 
paternitate în baza sistemelor lor de 
securitate socială;

__________________ __________________
1 JO L 180, 15 iulie 2010, p. 1. 1 JO L 180, 15.7.2010, p. 1.

Or. pt

Amendamentul 37
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să propună o revizuire 
ambițioasă a Directivei 2010/41/UE
privind aplicarea principiului egalității de 
tratament între bărbații și femeile care 
desfășoară o activitate independentă pentru 
a garanta mai multe drepturi minime legate 
de concediul de maternitate și paternitate;

5. invită Comisia să propună o revizuire 
ambițioasă a Directivei 2010/41/UE
privind aplicarea principiului egalității de 
tratament între bărbații și femeile care 
desfășoară o activitate independentă pentru 
a garanta mai multe drepturi minime legate 
de concediul de maternitate, de paternitate, 
de adopție, filial și de îngrijire a copilului;

__________________ __________________
1 JO L 180, 15 iulie 2010, p. 1. 1 JO L 180, 15.7.2010, p. 1.

Or. en

Amendamentul 38
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Consiliul Uniunii Europene să 
adopte un aviz referitor la revizuirea 
propusă aprobată de Parlamentul 
European a Directivei 92/85/CEE a 
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Consiliului privind introducerea de 
măsuri pentru promovarea îmbunătățirii 
securității și a sănătății la locul de muncă 
în cazul lucrătoarelor gravide, care au 
născut de curând sau care alăptează; 
reamintește că propunerea adoptată de 
Parlament conține măsuri importante în 
acest domeniu și încurajează paternitatea 
prin promovarea unui echilibru între 
viața profesională și cea familială pentru 
femei și bărbați;

Or. pt

Amendamentul 39
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Consiliului să deblocheze 
adoptarea Directivei Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Directivei 92/85/CEE a Consiliului 
privind introducerea de măsuri pentru 
promovarea îmbunătățirii securității și a 
sănătății la locul de muncă în cazul 
lucrătoarelor gravide, care au născut de 
curând sau care alăptează;

Or. es

Amendamentul 40
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să faciliteze 
combinarea muncii cu responsabilitățile de 

6. invită statele membre să faciliteze 
combinarea muncii cu responsabilitățile de 
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îngrijire, furnizând lucrătorilor flexibilitate 
cu privire la orarul și locul de muncă 
pentru evita ca aceștia să nu aibă altă 
posibilitate de flexibilitate decât să recurgă 
la activitățile independente;

îngrijire, asigurând lucrătorilor 
flexibilitate voluntară cu privire la 
programul de lucru și locul de muncă,
pentru evita ca aceștia să nu aibă altă 
posibilitate de flexibilitate decât să recurgă 
la activitățile independente;

Or. es

Amendamentul 41
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să faciliteze 
combinarea muncii cu responsabilitățile de 
îngrijire, furnizând lucrătorilor
flexibilitate cu privire la orarul și locul de 
muncă pentru evita ca aceștia să nu aibă 
altă posibilitate de flexibilitate decât să 
recurgă la activitățile independente;

6. invită statele membre să faciliteze 
combinarea muncii cu responsabilitățile de 
îngrijire, inclusiv pentru lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă și 
soții lor sau partenerii recunoscuți de 
dreptul național, accelerând aplicarea 
articolelor 7 și 8 din 
Directiva 2010/41/UE din 7 iulie 2010;

Or. fr

Amendamentul 42
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să faciliteze 
combinarea muncii cu responsabilitățile de 
îngrijire, furnizând lucrătorilor flexibilitate 
cu privire la orarul și locul de muncă 
pentru evita ca aceștia să nu aibă altă 
posibilitate de flexibilitate decât să recurgă 
la activitățile independente;

6. invită statele membre să faciliteze 
combinarea muncii cu responsabilitățile de 
îngrijire, asigurând lucrătorilor 
flexibilitate cu privire la programul de 
lucru și locul de muncă, pentru evita ca 
aceștia să nu aibă altă posibilitate de 
flexibilitate decât să recurgă la activitățile 
autonome dependente, întrucât s-a 
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observat că activitatea independentă este o 
tendință care crește în mod constant în 
UE;

Or. en

Amendamentul 43
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să faciliteze 
combinarea muncii cu responsabilitățile de 
îngrijire, furnizând lucrătorilor flexibilitate 
cu privire la orarul și locul de muncă 
pentru evita ca aceștia să nu aibă altă 
posibilitate de flexibilitate decât să 
recurgă la activitățile independente;

6. invită statele membre să faciliteze 
combinarea muncii cu responsabilitățile de 
îngrijire, asigurând lucrătorilor 
flexibilitate cu privire la programul de 
lucru și locul de muncă;

Or. fr

Amendamentul 44
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să faciliteze 
combinarea muncii cu responsabilitățile de 
îngrijire, furnizând lucrătorilor flexibilitate 
cu privire la orarul și locul de muncă 
pentru evita ca aceștia să nu aibă altă 
posibilitate de flexibilitate decât să recurgă 
la activitățile independente;

6. invită statele membre să reducă 
programul de lucru și să faciliteze 
combinarea muncii cu responsabilitățile de 
îngrijire, asigurând lucrătorilor, la cerere,
flexibilitate cu privire la programul de 
lucru și locul de muncă, pentru evita ca 
aceștia să nu aibă altă posibilitate de 
flexibilitate decât să recurgă la activitățile 
independente;

Or. pt
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Amendamentul 45
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să faciliteze 
combinarea muncii cu responsabilitățile de 
îngrijire, furnizând lucrătorilor flexibilitate 
cu privire la orarul și locul de muncă 
pentru evita ca aceștia să nu aibă altă 
posibilitate de flexibilitate decât să recurgă 
la activitățile independente;

6. invită statele membre să faciliteze 
combinarea muncii cu responsabilitățile de 
îngrijire, asigurând lucrătorilor 
flexibilitate cu privire la programul de 
lucru și locul de muncă pentru evita ca 
aceștia să nu aibă altă posibilitate de 
flexibilitate decât să recurgă la activitățile 
autonome dependente sau involuntare;

Or. en

Amendamentul 46
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită statele membre să adopte 
măsuri pentru a genera flexibilitate în 
organizarea programului de lucru pentru 
bărbați și femei, prin promovarea unui 
program de lucru flexibil, munca la 
distanță și munca cu fracțiune de normă 
pentru a îngriji minorii și persoanele 
dependente, fără consecințe de penalizare 
a beneficiilor sociale ale lucrătorilor;

Or. pt

Amendamentul 47
Inês Cristina Zuber
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită statele membre să adopte 
legislația de combatere a utilizării de 
lucrători fictivi care desfășoară o 
activitate independentă, realizând sarcini 
prin ocuparea unor posturi permanente, 
fiind o formă de ocupare a forței de 
muncă într-un mod precar, care afectează 
în special femeile;

Or. pt

Amendamentul 48
Kent Johansson

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază necesitatea de a oferi 
oportunități de formare suplimentară și 
reconversie profesională pentru salariați, 
lucrători care desfășoară o activitate 
independentă și pentru persoanele care 
trec de la angajare la desfășurarea unei 
activități independente; solicită, prin 
urmare, statelor membre să elimine 
obstacolele pentru formare suplimentară 
și reconversie profesională și să 
promoveze învățarea pe termen lung 
pentru toți;

Or. sv

Amendamentul 49
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită statelor membre să garanteze 
accesul femeilor singure și al femeilor 
lesbiene la tratamente de fertilitate și de 
reproducere asistată;

Or. es

Amendamentul 50
Regina Bastos

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită statele membre să dezvolte 
politici și servicii sociale pentru îngrijirea 
copiilor, a persoanelor în vârstă și a altor 
persoane dependente, pentru a permite 
bărbaților și femeilor să își continue 
activitatea profesională dacă ei optează 
pentru acest lucru;

Or. fr


