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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a 
Parlamentului european și a Consiliului privind aplicarea principiului egalității de 
tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de 
abrogare a Directivei 86/613/CEE
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0192(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția comună a Consiliului în primă lectură (00000/2010 –
C7-0000/2010),

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0636),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 141 alineatul (3) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0341/2008),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) și articolul 157 alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European, 

– având în vedere poziția sa în primă lectură1, 

– având în vedere articolul 66 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen (A7-0000/2010),

1. adoptă în a doua lectură poziția prezentată în continuare;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor 
naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 Texte adoptate, 6.5.2009, P6_TA(2009)0364.
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Amendamentul 1

Poziția Consiliului
Considerentul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Parlamentul European a solicitat în 
mod constant Comisiei să revizuiască 
Directiva 86/613/CEE, în special pentru a 
consolida protecția maternității în cazul 
lucrătoarelor independente și pentru a 
îmbunătăți situația soțiilor/soților 
lucrătorilor independenți din agricultură.

(4) Parlamentul European a solicitat în 
mod constant Comisiei să revizuiască 
Directiva 86/613/CEE, în special pentru a 
consolida protecția maternității în cazul 
lucrătoarelor independente și pentru a 
îmbunătăți situația soțiilor/soților 
lucrătorilor independenți.

Or. fr

Justificare

Nu există niciun motiv pentru restrângerea domeniului de aplicare numai la agricultură. 
(Acest amendament reia conținutul amendamentului 1 din prima lectură adoptat la data de 6 
mai 2009)

Amendamentul 2

Poziția Consiliului
Considerentul 4a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(4a) Parlamentul European și-a exprimat 
deja poziția în această chestiune în 
rezoluția sa din 21 februarie 1997 
referitoare la situația partenerilor 
colaboratori ai lucrătorilor independenți1,

____________
1JO C 85, 17.03.1997, p. 186.

Or. fr

Justificare

Acest amendament reia conținutul amendamentului 2 din prima lectură adoptat la data de 6 
mai 2009. 
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Amendamentul 3

Poziția Consiliului
Considerentul 16

Poziția Consiliului Amendamentul

(16) Având în vedere participarea lor la 
activitățile întreprinderii familiale, 
soțiile/soții sau, atunci când și în măsura în 
care aceștia sunt recunoscuți de dreptul 
intern, partenerii de viață ai lucrătorilor 
independenți care au acces la un sistem de 
protecție socială, ar trebui să aibă la rândul 
lor dreptul de a beneficia de protecție 
socială. Statele membre ar trebui să fie 
invitate să ia măsurile necesare pentru a 
organiza această protecție socială în 
conformitate cu dreptul intern. În special, 
este de competența statelor membre să 
decidă dacă această protecție socială ar 
trebui pusă în aplicare pe o bază voluntară 
sau în mod obligatoriu. Statele membre pot 
prevedea ca această protecție socială să fie 
proporțională cu participarea la activitățile 
lucrătorului independent și/sau cu nivelul 
contribuției. Fără a aduce atingere 
prezentei directive, statele membre pot 
menține dispoziții naționale care limitează 
accesul la sisteme de protecție socială 
specifice sau la un anumit nivel de 
protecție, inclusiv condiții speciale de 
finanțare, anumitor categorii de lucrători 
independenți sau profesii, cu condiția 
asigurării accesului la un sistem general.

(16) Având în vedere participarea lor la 
activitățile întreprinderii familiale, 
soțiile/soții sau, atunci când și în măsura în 
care aceștia sunt recunoscuți de dreptul 
intern, partenerii de viață ai lucrătorilor 
independenți care au acces la un sistem de 
protecție socială, ar trebui să aibă la rândul 
lor dreptul de a beneficia de protecție 
socială. Statele membre ar trebui să fie 
invitate să ia măsurile necesare pentru a 
organiza această protecție socială în 
conformitate cu dreptul intern. În special, 
este de competența statelor membre să 
decidă dacă această protecție socială ar 
trebui pusă în aplicare pe o bază voluntară 
sau în mod obligatoriu. Statele membre pot 
prevedea ca această protecție socială să fie 
proporțională cu participarea la activitățile 
lucrătorului independent și/sau cu nivelul 
contribuției.

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește evitarea unor dispoziții care ar putea limita accesul la protecția 
socială. 
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Amendamentul 4

Poziția Consiliului
Considerentul 17

Poziția Consiliului Amendamentul

(17) Având în vedere vulnerabilitatea 
economică și fizică a lucrătoarelor 
independente însărcinate și a soțiilor 
însărcinate și, atunci când și în măsura în 
care sunt recunoscute de dreptul intern, a 
partenerelor de viață însărcinate ale 
lucrătorilor independenți, este necesar să li 
se acorde acestora dreptul la prestații de 
maternitate. Statele membre au în 
continuare competența de a organiza astfel 
de prestații, inclusiv stabilirea nivelului 
contribuțiilor și a tuturor dispozițiilor 
referitoare la prestații și la plăți, cu condiția 
ca cerințele minime ale prezentei directive 
să fie respectate. În special, acestea pot 
determina în ce perioadă înainte și/sau 
după naștere este acordat dreptul la 
prestații de maternitate. În plus, situația 
economică a persoanei sau a familiei în 
cauză poate fi luată în considerare atunci 
când se stabilesc contribuțiile și/sau 
prestațiile.

(17) Având în vedere vulnerabilitatea 
economică și fizică a lucrătoarelor 
independente însărcinate și a soțiilor 
însărcinate și, atunci când și în măsura în 
care sunt recunoscute de dreptul intern, a 
partenerelor de viață însărcinate ale 
lucrătorilor independenți, este necesar să li 
se acorde acestora dreptul la prestații de 
maternitate. Statele membre au în 
continuare competența de a organiza astfel 
de prestații, inclusiv stabilirea nivelului 
contribuțiilor și a tuturor dispozițiilor 
referitoare la prestații și la plăți, cu condiția 
ca cerințele minime ale prezentei directive 
să fie respectate. În special, acestea pot 
determina în ce perioadă înainte și/sau 
după naștere este acordat dreptul la 
prestații de maternitate.

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să nu se stabilească un criteriu prea larg, de tipul situației 
economice a persoanei sau familiei,  criteriu care nu este specific prevederilor legislative din 
domeniul social. 

Amendamentul 5

Poziția Consiliului
Considerentul 1a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(17a) durata pentru care se acordă 
prestațiile de maternitate lucrătoarelor 
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independente însărcinate precum și 
soțiilor însărcinate și, atunci când și în 
măsura în care sunt recunoscute de 
dreptul intern, partenerelor de viață 
însărcinate ale lucrătorilor independenți, 
este egală cu durata concediului de 
maternitate prevăzută pentru lucrătoare 
în Directiva 92/85/CEE  a Consiliului din 
19 octombrie 1992 privind punerea în 
aplicare a măsurilor destinate promovării 
ameliorării securității și sănătății 
lucrătoarelor însărcinate, care au născut 
sau alăptează încadrate în muncă1.   În 
cazul în care durata concediului de 
maternitate prevăzută de directiva 
respectivă se va modifica, Comisia ar 
trebui să facă un raport prin care să 
evalueze dacă ar trebui să fie modificată 
și durata prevăzută pentru prestațiile de 
maternitate acordate lucrătoarelor 
independente, precum și soțiilor, și, atunci 
când și în măsura în care sunt 
recunoscute de dreptul intern,  
partenerelor de viață însărcinate ale 
lucrătorilor independenți;
______
1 JO L 348, 28.11.1992, p. 1.

Or. fr

Justificare

Acest amendament are menirea de ține seama de evoluția situației protecției maternității în 
cazul salariatelor și de a permite modificarea duratei pentru acordarea prestațiilor de 
maternitate acordate lucrătoarelor independente și soțiilor sau partenerelor de viață, în cazul 
în care Comisia propune o modificare în acest sens, într-un raport de evaluare a situației. 

Amendamentul 6

Poziția Consiliului
Considerentul 18

Poziția Consiliului Amendamentul

(18) Pentru a ține seama de specificul 
activităților independente, lucrătoarele 
independente și soțiile sau, atunci când și 

(18) Pentru a ține seama de specificul 
activităților independente, lucrătoarele 
independente și soțiile sau, atunci când și 
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în măsura în care sunt recunoscute de
dreptul intern, partenerele de viață ale 
lucrătorilor independenți ar trebui să aibă 
acces, în măsura posibilului, la orice 
servicii existente care asigură înlocuirea 
temporară, permițând întreruperea 
activității lor profesionale din motive de 
graviditate sau maternitate, sau la orice 
servicii sociale naționale existente. Accesul 
la aceste servicii poate fi considerat ca o 
alternativă la sau ca o parte din alocația de 
maternitate.

în măsura în care sunt recunoscute de 
dreptul intern, partenerele de viață ale 
lucrătorilor independenți ar trebui să aibă 
acces la orice servicii existente care asigură 
înlocuirea temporară, permițând 
întreruperea activității lor profesionale din 
motive de graviditate sau maternitate, sau 
la orice servicii sociale naționale existente. 
Accesul la aceste servicii poate fi 
considerat ca o alternativă la sau ca o parte 
din alocația de maternitate.

Or. fr

Justificare

(A se vedea și amendamentul 12)

Accesul la serviciile de înlocuire temporară existente sau la serviciile sociale existente la 
nivel național nu ar trebui să fie limitat de un criteriu care nu este precis sau identificabil.

Amendamentul 7

Poziția Consiliului
Considerentul 19

Poziția Consiliului Amendamentul

(19) Sporirea eficienței și eficacității 
sistemelor de asistență socială, îndeosebi 
prin îmbunătățirea stimulentelor, a 
administrației și a evaluării, precum și 
prin stabilirea priorităților în cadrul 
programelor de cheltuieli, a devenit 
crucială pentru a asigura durabilitatea 
financiară pe termen lung a modelelor 
sociale europene. La conceperea 
măsurilor menite să pună în aplicare 
prezenta directivă, statele membre ar 
trebui să acorde o atenție specială 
îmbunătățirii și asigurării calității și 
durabilității pe termen lung a sistemelor 
lor de protecție socială.

eliminat

Or. fr
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Justificare

Acest amendament reia parțial conținutul amendamentului 8 din prima lectură adoptat la 
data de 6 mai 2009. Textul are un caracter general și nu se mai regăsește în alte texte 
legislative din acest domeniu.

Amendamentul 8

Poziția Consiliului
Considerentul 21

Poziția Consiliului Amendamentul

(21) Protecția lucrătorilor independenți și a 
soțiilor/soților lucrătorilor independenți și, 
atunci când și în măsura în care sunt 
recunoscuți de dreptul intern, a partenerilor 
de viață ai lucrătorilor independenți 
împotriva discriminării bazate pe sex ar 
trebui întărită prin existența unuia sau a 
mai multor organisme în fiecare stat 
membru, care să aibă competența de a 
analiza problemele întâmpinate, de a studia 
soluțiile posibile și de a acorda victimelor o 
asistență practică. Organismul sau 
organismele pot fi aceleași cu cele 
responsabile la nivel național de apărarea 
drepturilor omului, de garantarea 
drepturilor persoanelor sau de punerea în 
aplicare a principiului egalității de 
tratament.

(21) Protecția lucrătorilor independenți și a 
soțiilor/soților lucrătorilor independenți și, 
atunci când și în măsura în care sunt 
recunoscuți de dreptul intern, a partenerilor 
de viață ai lucrătorilor independenți 
împotriva discriminării bazate pe sex ar 
trebui întărită prin existența unuia sau a 
mai multor organisme în fiecare stat 
membru, care să aibă competența de a 
analiza problemele întâmpinate, de a studia 
soluțiile posibile și de a acorda victimelor o 
asistență practică. Organismul sau 
organismele pot fi aceleași cu cele 
responsabile la nivel național de punerea în 
aplicare a principiului egalității de 
tratament.

Or. fr

Justificare

(A se vedea și amendamentul 13)

Acest amendament reia parțial conținutul amendamentului 9 din prima lectură adoptat la 6 
mai 2009, nefiind de dorit să se amestece chestiunile referitoare la drepturile omului cu cele 
referitoare la tratamentul egal între bărbați și femei.
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Amendamentul 9

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Statele membre pot decide dacă 
protecția socială menționată la alineatul (1) 
este pusă în aplicare pe o bază voluntară 
sau în mod obligatoriu. În mod 
asemănător, acestea pot prevedea ca 
protecția socială în cauză să fie acordată 
numai la cererea soților/soțiilor sau a 
partenerilor de viată menționați la 
articolul 2 litera (b).

(2) Statele membre pot decide dacă 
protecția socială menționată la alineatul (1) 
este pusă în aplicare pe o bază voluntară 
sau în mod obligatoriu.

Or. fr

Amendamentul 10

Poziția Consiliului
Articolul 8 – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Statele membre pot decide dacă 
alocația de maternitate menționată la 
alineatul (1) este acordată pe o bază 
voluntară sau în mod obligatoriu. În mod 
asemănător, acestea pot prevedea ca 
alocația în cauză să fie acordată numai la 
cererea femeilor care desfășoară o 
activitate independentă și a soțiilor și a 
partenerelor de viață menționate la 
articolul 2.

(2) Statele membre pot decide dacă 
alocația de maternitate menționată la 
alineatul (1) este acordată pe o bază 
voluntară sau în mod obligatoriu. 

Or. fr
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Amendamentul 11

Poziția Consiliului
Articolul 8 – alineatul 3 – litera b

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) pierderea medie de venit sau de profit 
aferentă unei perioade anterioare 
comparabile, sub rezerva eventualelor 
plafoane stabilite de dreptul intern  și/sau

(b) pierderea medie de venit sau de profit 
aferentă unei perioade anterioare 
comparabile, sub rezerva eventualelor 
plafoane stabilite de dreptul intern;  sau, 
dacă nu există dispoziții naționale 
aplicabile în conformitate cu punctul (a) 
sau punctul de față; 

Or. fr

Justificare

Acest amendament reia conținutul propunerii Comisiei, alocația de maternitate fiind 
considerată adecvată deoarece asigură veniturile echivalente celor prevăzute al punctele (a) 
și (b) și numai dacă nu se aplică acestea, atunci se aplică punctul (c) - nivelul echivalent 
„întregii alocații familiale”.

Amendamentul 12

Poziția Consiliului
Articolul 8 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că femeile care 
desfășoară o activitate independentă și 
soțiile și partenerele de viață menționate la 
articolul 2 au acces, în măsura posibilului,
la orice servicii existente care oferă 
înlocuiri temporare sau la orice servicii 
sociale naționale existente. Statele membre 
pot prevedea că accesul la respectivele 
servicii este o alternativă la alocația 
menționată la alineatul (1) din prezentul 
articol, sau face parte integrantă din 
aceasta.

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că femeile care 
desfășoară o activitate independentă și 
soțiile și partenerele de viață menționate la 
articolul 2 au acces la orice servicii 
existente care oferă înlocuiri temporare sau 
la orice servicii sociale naționale existente. 
Statele membre pot prevedea că accesul la 
respectivele servicii este o alternativă la 
alocația menționată la alineatul (1) din 
prezentul articol, sau face parte integrantă 
din aceasta.

Or. fr
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Justificare

(A se vedea și amendamentul 6)

Accesul la serviciile de înlocuire temporară existente sau la serviciile sociale existente la 
nivel național nu ar trebui să fie limitat de un criteriu care nu este precis sau identificabil.

Amendamentul 13

Poziția Consiliului
Articolul 11 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Statele membre desemnează unul sau 
mai multe organisme de promovare, 
analiză, monitorizare și susținere a 
egalității de tratament pentru toate 
persoanele, fără discriminare pe 
considerente de sex și prevăd dispozițiile 
necesare. Aceste organisme pot să facă 
parte din agenții însărcinate la nivel 
național cu apărarea drepturilor omului, 
cu garantarea drepturilor persoanelor sau 
cu aplicarea principiului egalității de 
tratament.

(1) Statele membre  adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
organismul sau organismele responsabile 
la nivel național de aplicarea principiului 
egalității de tratament, precum cele 
menționate la articolul 20 din Directiva 
2006/54/CE ca având competențe și în 
ceea ce privește chestiunile reglementate 
prin prezenta directivă; 

Or. fr

Justificare

(A se vedea și amendamentul 8)

Acest amendament reia parțial conținutul amendamentului 9 din prima lectură adoptat la 
data de 6 mai 2009 și se referă la articolul 20 din Directiva 2006/54/CE care instituie 
organismele dedicate tratamentului egal.

Amendamentul 14

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Statele membre comunică toate 
informațiile disponibile privind aplicarea 
prezentei directive Comisiei până la ….*

(1) Statele membre comunică toate 
informațiile disponibile privind aplicarea 
prezentei directive Comisiei până la ….*
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Comisia întocmește un raport de sinteză 
spre a fi prezentat Parlamentului European 
și Consiliului cel târziu la …**. Raportul 
va fi însoțit de propuneri de modificare a 
prezentei directive, după caz.

Comisia întocmește un raport de sinteză 
spre a fi prezentat Parlamentului European 
și Consiliului cel târziu la …**. Acest 
raport trebuie să țină seama de toate 
modificările legislației comunitare în ceea 
ce privește durata concediului de 
maternitate pentru salariate. Raportul va 
fi însoțit de propuneri de modificare a 
prezentei directive, după caz.

___________ ___________
* JO: A se introduce data: șase ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

* JO: A se introduce data: cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

** JO: A se introduce data: șapte ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive.

** JO: A se introduce data: șase ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

Or. fr

Justificare

Acest amendament reia parțial conținutul amendamentului 25 din prima lectură, adoptat la 
data de 6 mai 2009, perioadele de șase, respectiv, șapte ani fiind considerate prea lungi.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Directiva din 11 decembrie 19861 nu și-a atins obiectivele, fiind prea puțin îndrăzneață. Prin 
hotărârile și rapoartele adoptate în anii `90, Parlamentul European a solicitat în mod repetat 
îmbunătățirea acestei directive.

În ciuda numeroaselor apeluri ale Parlamentului cu privire la propunerile sale foarte concrete 
pentru garantarea egalității de tratament între bărbații și femeile care exercită o activitate 
independentă, inclusiv pentru soții/soțiile care colaborează și partenerii recunoscuți, Comisia 
a așteptat până în octombrie 2008 pentru a propune abrogarea Directivei 86/613/CEE și 
pentru a prezenta Parlamentului European și Consiliului o propunere de directivă al cărei 
temei juridic specific este articolul 141 din Tratatul CE (în prezent articolul 157 din Tratatul 
privind funcționarea UE). Aceasta se referă numai la acele aspecte care nu sunt încă 
reglementate de alte directive adoptate între timp care pun în aplicare principiului egalității de 
tratament între bărbați și femei2. 

Propunerea de directivă conține progrese importante în direcția garantării tratamentului egal 
între bărbații și femeile care sunt lucrători independenți, precum și pentru soții și partenerii 
lor, cum ar fi propunerea privind combaterea obstacolelor în calea accesului femeilor la o 
activitate independentă ș.a., incluzând acțiuni pozitive sau măsuri specifice  menite să 
faciliteze exercitarea unei activități independente de către sexul subreprezentat; propunerea de 
înființare a unei societăți care să prevadă măsuri de constrângere pentru a nu mai interzice 
prin legislația națională constituirea unei societăți între soți sau parteneri, protecția 
maternității pentru lucrătoarele independente și soțiile sau partenerele recunoscute (dreptul la 
același concediu de maternitate ca cel prevăzut în Directiva 92/85/CEE, aceeași indemnizație 
cel puțin echivalentă cu indemnizația în caz de boală, și, dacă este prevăzut în dreptul 
național, posibilitatea de a avea acces la serviciile de înlocuire temporară ca alternativă la 
alocația respectivă);   un nivel de protecție socială pentru soții cel puțin echivalent cu cel al 
lucrătorilor independenți, în aceleași condiții cu cele aplicabile acestora din urmă, inclusiv 
nivelul contribuțiilor sociale, păstrând totodată sistemul de înscriere a soțiilor lucrătorilor 
independenți în mod voluntar și contributiv;

Prima lectură a Parlamentului

 În prima lectură, Parlamentul European a salutat propunerea de directivă, propunând o serie 
de amendamente menite să consolideze propunerea Comisiei în direcția unei legislații mai 
severe, care să fixeze un cadru de garanții minimale pentru soții/soțiile colaboratoare. 

Astfel, în ceea ce privește aplicarea acestei propuneri de directivă pentru soții/soțiile 
                                               
1 Directiva 86/613/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalității de tratament 
între bărbații și femeile care desfășoară activități independente, inclusiv agricole, precum și protecția maternității 
(JO L 359, 19.12.1986, p. 56).
2 79/7 CEE, 2004/113 CE, 2006/54 CE



PR\808815RO.doc 17/19 PE439.879v01-00

RO

colaboratoare sau partenerii recunoscuți ai lucrătorilor independenți, ținând seama de 
caracterul neomogen al acestui tip de ocupație, Parlamentul a insistat să nu se limiteze 
aplicarea numai la persoanele care exercită o activitate lucrativă în propriul folos în domeniul 
agricol, chiar dacă acest tip de ocupare este majoritar în agricultură, ci ea să se aplice în 
aceeași măsură și pentru artizanat/meșteșugărit și comerț, pentru IMM-uri sau profesiile 
liberale (AM 1 și 10 ale PE). În ceea ce privește măsurile sau avantajele specifice menite să 
faciliteze exercitarea unei activități independente de către sexul subreprezentat, Parlamentul 
susține propunerea Comisiei, dar consolidată și ca acțiune pozitivă (AM 4 al PE, 
considerentul 10, articolul 4 din propunerea de directivă). 

În ceea ce privește statutul soților/soțiilor colaboratore, ținând seama că în majoritatea statelor 
membre aceștia nu au întotdeauna un statut propriu, activitatea lor nefiind recunoscută și 
nebeneficiind de securitatea socială a soțului/soției, ci doar de drepturi derivate, Parlamentul a 
susținut necesitatea recunoașterii unui statut profesional clar definit și a stabilirii drepturilor 
lor și face o recomandare statelor membre în acest sens.  În strânsă legătură cu recunoașterea 
muncii lor, Parlamentul a susținut așadar modificarea considerentului 13 și a articolului 6 din 
propunerea de directivă (AM 14 și 40 ale PE), pentru a asigura în primul rând lucrătorilor 
independenți posibilitatea de afiliere la sistem, pentru a nu permite excepții (afilierea 
obligatorie, în aceleași condiții ca și lucrătorii independenți, chiar dacă va fi necesar să se 
prevadă posibilitatea de calcul a contribuțiilor pe baza unei sume forfetare) precum și pentru a 
prevedea și deducerea cotizațiilor sociale din impozit, considerându-le de exemplu, cheltuieli 
de exploatare. În privința concediului de maternitate, Parlamentul a susținut adaptarea 
acestuia la situația specială a soților/soțiilor colaboratoare, durata acestuia neputând depăși 
durata prevăzută în Directiva 92/85/CEE a Consiliului (AM 15 al PE).

La prima lectură, Parlamentul a considerat că propunerile Comisiei (articolul 10), care 
amestecă competențele în domeniul drepturilor omului și al discriminărilor de gen, sunt greu 
de acceptat. Egalitatea de tratament între bărbați și femei se referă la toată populația și nu 
numai la minoritățile discriminate pe alte baze, precum rasă, religie etc. Acesta este motivul 
pentru care organismul care supraveghează la aplicarea corespunzătoare a prezentei directive 
trebuie să fie același cu cel responsabil de directivele privind egalitatea de tratament între 
bărbații și femeile angajate și nu un organism de protecție a drepturilor omului (AM 9 al PE) .

Poziția Consiliului în primă lectură

Poziția Consiliului reia parțial poziția Parlamentului în prima lectură, uneori cu formulări noi 
sau cu o structură nouă, zece amendamente ale Parlamentului fiind acceptate de către Consiliu 
(AM 4, 9 - parțial, 12, 13 și 39, 18, 22, 23, 27 și 28).

Aceste amendamente se referă la aspecte legate de măsurile sau avantajele specifice destinate 
facilitării exercitării unei activități independente de către sexul subreprezentat și consolidează 
atât acțiunile pozitive, cât și promovarea antreprenoriatului în rândul femeilor,  propunerea 
urmărind să nu restrângă înființarea de către societăți între soți sau parteneri, introducerea 
unei dispoziții noi referitoare la integrarea tratamentului egal între femei și bărbați în diferite 
politici etc.. Trebuie remarcat că a fost păstrată recomandarea referitoare la recunoașterea 
muncii soțului/soției sau a partenerilor recunoscuți ai lucrători independenți, în cadrul 
considerentului 8 al poziției Consiliului. 



PE439.879v01-00 18/19 PR\808815RO.doc

RO

Poziția Consiliului diferă de cea adoptată în primă lectură de Parlament mai ales în ceea ce 
privește protecția socială a soților/soțiilor sau a partenerilor independenți recunoscuți ca 
lucrători independenți. Consiliul este de opinie că o asemenea protecție socială s-ar putea face 
pe bază obligatorie sau voluntară de către statele membre (articolul 7 nou din poziția 
Consiliului). Totuși Consiliul nu a păstrat propunerea Comisiei reluată de Parlament în cadrul 
primei lecturi, referitoare la un nivel de protecție „cel puțin egal” pentru soți/soții sau 
parteneri recunoscuți ai lucrătorilor independenți.  Consiliul a considerat că ar trebui să fie la 
latitudinea statelor membre să organizeze această protecție socială în conformitate cu dreptul 
intern și, în special, să decidă că această protecție socială poate fi proporțională cu 
participarea la activitățile lucrătorului independent și/sau cu nivelul contribuției (considerentul 
16 din poziția Consiliului în primă lectură).

În ceea ce privește concediul de maternitate, poziția Consiliului avansează posibilitatea, în 
conformitate cu dreptul național, ca lucrătoarele independente, dar și soțiile sau partenerele de 
viață recunoscute, să aibă dreptul la o alocație de maternitate care să le permită să-și întrerupă 
activitatea profesională pe motive de sarcină sau maternitate pentru o perioadă de paisprezece 
săptămâni. Propunerea de a stabili un plafon maxim, după cum se prevede în poziția 
Parlamentului în primă lectură (durată care nu poate să depășească durata prevăzută în 
Directiva 92/85/CEE a Consiliului) nu a fost reținută, fiind vorba de o directivă care stabilește 
prevederi minime. Poziția Consiliului (articolul 8) păstrează propunerea Comisiei referitoare 
la posibilitatea de a prevedea accesul la serviciile de înlocuire, ca o soluție de substituție la 
alocația de maternitate.

De asemenea, Consiliul menține propunerea Comisei referitoare la organismele care se ocupă 
de aplicarea corectă a acestei directive, prevăzând posibilitatea ca aceste organisme să fie 
aceleași cu organismele care au competențe în domeniul drepturilor omului (considerentul 21 
și articolul 10 din poziția Consiliului).

Propunerea raportoarei dumneavoastră

Raportoarea ia act de dorința Consiliului de a face progrese în direcția îmbunătățirii protecției 
sociale acordată lucrătorilor independenți și, de asemenea, protecției „soților colaboratori” 
pentru a îndepărta piedicile din calea antreprenoriatului în rândul femeilor. 

O serie de puncte avansate de către Consiliu în poziția sa pot fi acceptate, cum ar fi faptul că 
Consiliul nu este de acord cu modificarea formulării din Directiva 86/613/CEE privind 
„gestiunea” întreprinderii ca reprezentând un aspect la care ar trebui să se aplice principiul 
nediscriminării (considerentul 13 și articolul 4 alineatul (1) din poziția Consiliului în primă 
lectură) sau acela că  textul trebuie să fie aliniat la dispozițiile existente din Directivele 
2006/54/CE și 2004/113/CE în ceea ce privește neadăugarea termenului „eficace” (articolul 9 
alineatul (1) din poziția Consiliului în primă lectură) sau referința la  « organism sau  
organisme», pentru a se înțelege fără echivoc faptul că organismele menționate la articolul 10 
alineatul (2) ar trebui să fie identice cu cele responsabile în temeiul Directivelor 2004/113/CE 
și 2006/54/CE (articolul 11 alineatul (2) din poziția Consiliului în primă lectură) etc. 

Raportoarea a observat că în chestiunea protecției sociale a soților/soțiilor lucrătorilor 
independenți, poziția Consiliului este diferită de poziția PE în primă lectură, chiar dacă în 
opinia Consiliului statele membre ar trebui să fie invitate să ia măsurile necesare pentru a 
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organiza această protecție socială în conformitate cu dreptul național, implementarea acesteia 
aparținând statelor membre care pot decide dacă această protecție socială ar trebui pusă în 
aplicare în mod obligatoriu sau voluntar și dacă ar trebui să fie acordată numai la cererea 
soților colaboratori sau a partenerilor de viață. 

Totodată, în chestiunea protecției maternității în cazul lucrătoarelor independente și, prin 
analogie, a soțiilor și partenerelor de viață a lucrătorilor independenți, raportoarea ia act de 
progresele realizate de Consiliu în ceea ce privește recunoașterea faptului că este necesar să li 
acorde o indemnizație care să le permită întreruperea activității pentru o perioadă suficientă 
pentru buna desfășurare a unei sarcini normale și restabilirea fizică a mamei după o naștere 
normală. Poziția Consiliului, conform cărei femeile respective ar trebui, în baza legislației 
naționale, să aibă dreptul la o indemnizația de maternitate adecvată, care să le permită 
întreruperea activității pe motive de sarcină sau de maternitate pentru o perioadă de 14 
săptămâni, poate fi considerată ca reprezentând un progres față de situația actuală, având în 
vedere faptul că această perioadă de 14 săptămâni reprezintă o perioadă minimă ce poate fi 
extinsă de către statele membre, ținându-se seama de statutul lor diferit, precum și de nevoile 
lor specifice.

Raportoarea nu consideră utilă acceptarea limitării aplicate necesității îmbunătățirii situației 
soților/soțiilor colaboratore numai la domeniul agricol (considerentul 4 din poziția Consiliului 
în primă lectură) sau referirea la calitatea și viabilitatea pe termen lung a sistemelor de 
protecție socială (considerentul 19 din poziția Consiliului în primă lectură), deoarece 
viabilitatea sistemelor de protecție socială nu se numără printre obiectivele prezentei 
directive. 

Raportoarea își exprimă, de asemenea, rezervele în ceea ce privește dispoziția care prevede 
posibilitatea ca statele membre să-și mențină dispozițiile naționale care limitează accesul la 
sistemele specifice de protecție socială sau la un nivel anume de protecție (considerentul 16 
din poziția Consiliului în primă lectură) sau dispoziția în baza căreia statele membre pot hotărî 
dacă situația economică a persoanei sau familiei în cauză trebuie luată în considerație în 
calculul cotizațiilor și/sau indemnizațiilor (considerentul 17 din poziția Consiliului în primă 
lectură).

De asemenea, raportoarea nu poate accepta faptul că organismele responsabile de aplicarea 
corectă a prezentei directive ar coincide cu organismele care se ocupă de drepturile omului 
(considerentul 21 și articolul 10 din poziția Consiliului) și propune reluarea parțială a 
conținutului amendamentului 9 din poziția PE în primă lectură, nefiind de dorit să se amestece 
chestiunile referitoare la drepturile omului cu cele referitoare la tratamentul egal între bărbați 
și femei.

Raportoarea își exprimă convingerea că se pot găsi soluții adecvate comune care să țină seama 
de nevoile specifice existente, astfel încât să se ajungă în final la un text legislativ care să 
reprezinte o îmbunătățire reală pentru lucrătoarele independente și soțiile sau partenerii de 
viață recunoscuți, în special în ceea ce privește propria lor protecție socială, independent de 
cea a soțului/partenerului.


