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_____________________________________________________________ 
 

Amendamentul 1 

PoziŃia Consiliului 

Considerentul 4 

 
PoziŃia Consiliului Amendamentul 

(4) Parlamentul European a solicitat în 
mod constant Comisiei să revizuiască 
Directiva 86/613/CEE, în special pentru a 
consolida protecŃia maternităŃii în cazul 
lucrătoarelor independente şi pentru a 
îmbunătăŃi situaŃia soŃiilor/soŃilor 
lucrătorilor independenŃi din agricultură. 

(4) Parlamentul European a solicitat în 
mod constant Comisiei să revizuiască 
Directiva 86/613/CEE, în special pentru a 
consolida protecŃia maternităŃii în cazul 
lucrătoarelor independente şi pentru a 
îmbunătăŃi situaŃia soŃiilor/soŃilor 
lucrătorilor independenŃi. 

Justificare 

Nu există niciun motiv pentru restrângerea domeniului de aplicare numai la agricultură. Acest 

amendament reia conŃinutul amendamentului 1 din prima lectură adoptat la data de 6 mai 

2009. 

Amendamentul 2 

PoziŃia Consiliului 

Considerentul 4a (nou) 

 
PoziŃia Consiliului Amendamentul 

  (4a) Parlamentul European şi-a făcut 
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deja cunoscută poziŃia cu privire la aceste 
chestiuni în RezoluŃia sa din 21 februarie 
1997 privind situaŃia partenerilor 
colaboratori ai lucrătorilor independenŃi1,  

 1 JO C 85, 17.3.1997, p. 186. 

Justificare 

Acest amendament reia conŃinutul amendamentului 2 din prima lectură adoptat la data de 6 

mai 2009.  

Amendamentul 3 

PoziŃia Consiliului 

Considerentul 16 
 

PoziŃia Consiliului Amendamentul 

(16) Având în vedere participarea lor la 
activităŃile întreprinderii familiale, 
soŃiile/soŃii sau, atunci când şi în măsura în 
care aceştia sunt recunoscuŃi de dreptul 
intern, partenerii de viaŃă ai lucrătorilor 
independenŃi care au acces la un sistem de 
protecŃie socială, ar trebui să aibă la rândul 
lor dreptul de a beneficia de protecŃie 
socială. Statele membre ar trebui să fie 
invitate să ia măsurile necesare pentru a 
organiza această protecŃie socială în 
conformitate cu dreptul intern. În special, 
este de competenŃa statelor membre să 
decidă dacă această protecŃie socială ar 
trebui pusă în aplicare pe o bază voluntară 
sau în mod obligatoriu. Statele membre pot 
prevedea ca această protecŃie socială să fie 
proporŃională cu participarea la activităŃile 
lucrătorului independent şi/sau cu nivelul 
contribuŃiei. Fără a aduce atingere 
prezentei directive, statele membre pot 
menŃine dispoziŃii naŃionale care limitează 
accesul la sisteme de protecŃie socială 
specifice sau la un anumit nivel de 
protecŃie, inclusiv condiŃii speciale de 
finanŃare, anumitor categorii de lucrători 
independenŃi sau profesii, cu condiŃia 
asigurării accesului la un sistem general. 

(16) Având în vedere participarea lor la 
activităŃile întreprinderii familiale, 
soŃiile/soŃii sau, atunci când şi în măsura în 
care aceştia sunt recunoscuŃi de dreptul 
intern, partenerii de viaŃă ai lucrătorilor 
independenŃi care au acces la un sistem de 
protecŃie socială, ar trebui să aibă la rândul 
lor dreptul de a beneficia de protecŃie 
socială. Statele membre ar trebui să fie 
invitate să ia măsurile necesare pentru a 
organiza această protecŃie socială în 
conformitate cu dreptul intern. În special, 
este de competenŃa statelor membre să 
decidă dacă această protecŃie socială ar 
trebui pusă în aplicare pe o bază voluntară 
sau în mod obligatoriu. Statele membre pot 
prevedea ca această protecŃie socială să fie 
proporŃională cu participarea la activităŃile 
lucrătorului independent şi/sau cu nivelul 
contribuŃiei. 
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Justificare 

Acest amendament urmăreşte evitarea unor dispoziŃii care ar putea limita accesul la protecŃia 

socială. 

Amendamentul 4 

PoziŃia Consiliului 

Considerentul 17 
 

PoziŃia Consiliului Amendamentul 

(17) Având în vedere vulnerabilitatea 
economică şi fizică a lucrătoarelor 
independente însărcinate şi a soŃiilor 
însărcinate şi, atunci când şi în măsura în 
care sunt recunoscute de dreptul intern, a 
partenerelor de viaŃă însărcinate ale 
lucrătorilor independenŃi, este necesar să li 
se acorde acestora dreptul la prestaŃii de 
maternitate. Statele membre au în 
continuare competenŃa de a organiza astfel 
de prestaŃii, inclusiv stabilirea nivelului 
contribuŃiilor şi a tuturor dispoziŃiilor 
referitoare la prestaŃii şi la plăŃi, cu condiŃia 
ca cerinŃele minime ale prezentei directive 
să fie respectate. În special, acestea pot 
determina în ce perioadă înainte şi/sau 
după naştere este acordat dreptul la 
prestaŃii de maternitate. În plus, situaŃia 
economică a persoanei sau a familiei în 
cauză poate fi luată în considerare atunci 
când se stabilesc contribuŃiile şi/sau 
prestaŃiile. 

(17) Având în vedere vulnerabilitatea 
economică şi fizică a lucrătoarelor 
independente însărcinate şi a soŃiilor 
însărcinate şi, atunci când şi în măsura în 
care sunt recunoscute de dreptul intern, a 
partenerelor de viaŃă însărcinate ale 
lucrătorilor independenŃi, este necesar să li 
se acorde acestora dreptul la prestaŃii de 
maternitate. Statele membre au în 
continuare competenŃa de a organiza astfel 
de prestaŃii, inclusiv stabilirea nivelului 
contribuŃiilor şi a tuturor dispoziŃiilor 
referitoare la prestaŃii şi la plăŃi, cu condiŃia 
ca cerinŃele minime ale prezentei directive 
să fie respectate. În special, acestea pot 
determina în ce perioadă înainte şi/sau 
după naştere este acordat dreptul la 
prestaŃii de maternitate. 

Justificare 

Acest amendament urmăreşte să nu se stabilească un criteriu prea larg, de tipul situaŃiei 

economice a persoanei sau familiei, criteriu care nu este specific prevederilor legislative din 

domeniul social.  

Amendamentul 5 

PoziŃia Consiliului 

Considerentul 17a (nou) 
 

PoziŃia Consiliului Amendamentul 

  (17a) Durata de acordare a prestaŃiilor de 
maternitate lucrătoarelor independente, 
soŃiilor şi - în cazul şi în măsura în care 
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sunt recunoscute de dreptul intern - 
partenerelor de viaŃă ale lucrătorilor 
independenŃi este similară duratei 
concediului de maternitate acordat în 
prezent lucrătoarelor la nivelul Uniunii 
Europene. În cazul în care durata 
concediului de maternitate prevăzută 
pentru lucrătoare este modificată la 
nivelul Uniunii Europene, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului 
European şi Consiliului un raport de 
evaluare a oportunităŃii modificării 
duratei de acordare a prestaŃiilor de 
maternitate lucrătoarelor independente, 
soŃiilor şi partenerelor de viaŃă menŃionate 
la articolul 2. 

Justificare 

Acest amendament urmăreşte să ia în considerare evoluŃia situaŃiei protecŃiei maternităŃii în 

cazul salariatelor şi de a permite modificarea duratei de acordare a prestaŃiilor de maternitate 

lucrătoarelor independente şi soŃiilor sau partenerelor de viaŃă, în cazul în care Comisia 

propune o modificare în acest sens, într-un raport de evaluare a situaŃiei. 

Amendamentul 6 

PoziŃia Consiliului 

Considerentul 18 
 

PoziŃia Consiliului Amendamentul 

(18) Pentru a Ńine seama de specificul 
activităŃilor independente, lucrătoarele 
independente şi soŃiile sau, atunci când şi 
în măsura în care sunt recunoscute de 
dreptul intern, partenerele de viaŃă ale 
lucrătorilor independenŃi ar trebui să aibă 
acces, în măsura posibilului, la orice 
servicii existente care asigură înlocuirea 
temporară, permiŃând întreruperea 
activităŃii lor profesionale din motive de 
graviditate sau maternitate, sau la orice 
servicii sociale naŃionale existente. Accesul 
la aceste servicii poate fi considerat ca o 
alternativă la sau ca o parte din alocaŃia de 
maternitate. 

(18) Pentru a Ńine seama de specificul 
activităŃilor independente, lucrătoarele 
independente şi soŃiile sau, atunci când şi 
în măsura în care sunt recunoscute de 
dreptul intern, partenerele de viaŃă ale 
lucrătorilor independenŃi ar trebui să aibă 
acces la orice servicii existente care asigură 
înlocuirea temporară, permiŃând 
întreruperea activităŃii lor profesionale din 
motive de graviditate sau maternitate, sau 
la orice servicii sociale naŃionale existente. 
Accesul la aceste servicii poate fi 
considerat ca o alternativă la sau ca o parte 
din alocaŃia de maternitate. 

Justificare 

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

Amendamentul 7 

PoziŃia Consiliului 

Considerentul 19 
 

PoziŃia Consiliului Amendamentul 

(19) Sporirea eficienŃei şi eficacităŃii 
sistemelor de asistenŃă socială, îndeosebi 
prin îmbunătăŃirea stimulentelor, a 
administraŃiei şi a evaluării, precum şi 
prin stabilirea priorităŃilor 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 atenŃie specială 
îmbunătăŃirii şi asigurării calităŃii şi 
durabilităŃii pe termen lung a sistemelor 
lor de protecŃie socială. 

eliminat 

Justificare 

Acest amendament reia parŃial conŃinutul amendamentului 8 din prima lectură adoptat la data 

de 6 mai 2009. Textul are un caracter general şi nu se mai regăseşte în alte texte legislative din 

acest domeniu. 

Amendamentul 8 

PoziŃia Consiliului 

Considerentul 20 
 

PoziŃia Consiliului Amendamentul 

(20) Persoanele care au făcut obiectul unei 
discriminări pe motive de sex ar trebui să 
dispună de mijloace adecvate de protecŃie 
juridică. Pentru a asigura o protecŃie mai 
eficace, asociaŃiile, organizaŃiile şi alte 
entităŃi juridice ar trebui să fie abilitate să 
iniŃieze o procedură, conform modalităŃilor 
stabilite de statele membre, în numele sau 
în sprijinul unei victime, fără a aduce 
atingere normelor de procedură naŃionale 
privind reprezentarea şi apărarea în 
instanŃă. 

(20) Persoanele care au făcut obiectul unei 
discriminări pe motive de sex ar trebui să 
dispună de mijloace corespunzătoare de 
protecŃie juridică. Pentru a asigura o 
protecŃie mai eficace, asociaŃiile, 
organizaŃiile şi alte entităŃi juridice ar 
trebui să fie abilitate să iniŃieze o 
procedură, conform modalităŃilor stabilite 
de statele membre, în numele sau în 
sprijinul unei victime, fără a aduce atingere 
normelor de procedură naŃionale privind 
reprezentarea şi apărarea în instanŃă. 
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Amendamentul 9 

PoziŃia Consiliului 

Considerentul 21 

 
PoziŃia Consiliului Amendamentul 

(21) ProtecŃia lucrătorilor independenŃi şi a 
soŃiilor/soŃilor lucrătorilor independenŃi şi, 
atunci când şi în măsura în care sunt 
recunoscuŃi de dreptul intern, a partenerilor 
de viaŃă ai lucrătorilor independenŃi 
împotriva discriminării bazate pe sex ar 
trebui întărită prin existenŃa unuia sau a 
mai multor organisme în fiecare stat 
membru, care să aibă competenŃa de a 
analiza problemele întâmpinate, de a studia 
soluŃiile posibile şi de a acorda victimelor o 
asistenŃă practică. Organismul sau 
organismele pot fi aceleaşi cu cele 
responsabile la nivel naŃional de apărarea 
drepturilor omului, de garantarea 
drepturilor persoanelor sau de punerea în 
aplicare a principiului egalităŃii de 
tratament. 

(21) ProtecŃia lucrătorilor independenŃi şi a 
soŃiilor/soŃilor lucrătorilor independenŃi şi, 
atunci când şi în măsura în care sunt 
recunoscuŃi de dreptul intern, a partenerilor 
de viaŃă ai lucrătorilor independenŃi 
împotriva discriminării bazate pe sex ar 
trebui întărită prin existenŃa unuia sau a 
mai multor organisme în fiecare stat 
membru, care să aibă competenŃa de a 
analiza problemele întâmpinate, de a studia 
soluŃiile posibile şi de a acorda victimelor o 
asistenŃă practică. Organismul sau 
organismele pot fi aceleaşi cu cele 
responsabile la nivel naŃional de punerea în 
aplicare a principiului egalităŃii de 
tratament. 

Justificare 

Acest amendament reia parŃial conŃinutul amendamentului 9 din prima lectură adoptat la data 

de 6 mai 2009. Chestiunile referitoare la drepturile omului nu trebuie confundate cu 

tratamentul egal al femeilor şi bărbaŃilor. 

Amendamentul 10 

PoziŃia Consiliului 

Articolul 5 
 

PoziŃia Consiliului Amendamentul 

Statele membre pot să menŃină sau să 
adopte măsuri în sensul articolului 157 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcŃionarea Uniunii Europene, pentru a 
asigura în mod concret o deplină egalitate 
între bărbaŃi şi femei în viaŃa profesională, 
de exemplu în vederea promovării 
antreprenoriatului în rândul femeilor. 

Statele membre pot să menŃină sau să 
adopte măsuri în sensul articolului 157 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcŃionarea Uniunii Europene, pentru a 
asigura în mod concret o deplină egalitate 
între bărbaŃi şi femei în viaŃa profesională, 
de exemplu în vederea promovării 
iniŃiativelor antreprenoriatului în rândul 
femeilor. 

Amendamentul 11 
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PoziŃia Consiliului 

Articolul 7 – alineatul 2 
 

PoziŃia Consiliului Amendamentul 

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

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

Amendamentul 12 

PoziŃia Consiliului 

Articolul 8 – alineatul 1 
 

PoziŃia Consiliului Amendamentul 

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că femeile care 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soŃiile şi partenerele de viaŃă menŃionate la 
articolul 2 pot, în conformitate cu dreptul 
intern, să primească o alocaŃie de 
maternitate adecvată care să le permită 
întreruperea activităŃii profesionale din 
motive de graviditate sau maternitate 
pentru o perioadă de minim 14 săptămâni. 

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că femeile care 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soŃiile şi partenerele de viaŃă menŃionate la 
articolul 2 pot, în conformitate cu dreptul 
intern, să primească o alocaŃie de 
maternitate suficientă care să le permită 
întreruperea activităŃii profesionale din 
motive de graviditate sau maternitate 
pentru o perioadă de minim 14 săptămâni. 

Justificare 

O alocaŃie „adecvată” presupune o apreciere subiectivă, în timp ce utilizarea termenului de 

„suficient” demonstrează faptul că statul membru respectiv a evaluat costurile financiare medii 

ale maternităŃii şi ale întreruperilor activităŃii profesionale şi oferă o alocaŃie care să acopere 

aceste costuri. 

Amendamentul 13 

PoziŃia Consiliului 

Articolul 8 – alineatul 2 

 
PoziŃia Consiliului Amendamentul 

(2) Statele membre pot decide dacă 
alocaŃia de maternitate menŃionată la 
alineatul (1) este acordată pe o bază 

(2) Statele membre pot decide dacă 
alocaŃia de maternitate menŃionată la 
alineatul (1) este acordată pe o bază 
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voluntară sau în mod obligatoriu. În mod 
asemănător, acestea pot prevedea ca 
alocaŃia în cauză să fie acordată numai la 
cererea femeilor care desfăşoară o 
activitate independentă şi a soŃiilor şi a 
partenerelor de viaŃă menŃionate la 
articolul 2. 

voluntară sau în mod obligatoriu.  

Amendamentul 14 

PoziŃia Consiliului 

Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă 

 
PoziŃia Consiliului Amendamentul 

(3) AlocaŃia menŃionată la alineatul (1) este 
considerată adecvată în cazul în care 
garantează un venit cel puŃin echivalent cu: 

(3) AlocaŃia menŃionată la alineatul (1) este 
considerată suficientă în cazul în care 
garantează un venit cel puŃin echivalent cu: 

Justificare 

O alocaŃie „adecvată” presupune o apreciere subiectivă, în timp ce utilizarea termenului de 

„suficient” demonstrează faptul că statul membru respectiv a evaluat costurile financiare medii 

ale maternităŃii şi ale întreruperilor activităŃii profesionale şi oferă o alocaŃie care să acopere 

aceste costuri. 

Amendamentul 15 

PoziŃia Consiliului 

Articolul 8 – alineatul 4 

 
PoziŃia Consiliului Amendamentul 

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că femeile care 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soŃiile şi partenerele de viaŃă menŃionate la 
articolul 2 au acces, în măsura posibilului, 
la orice servicii existente care oferă 
înlocuiri temporare sau la orice servicii 
sociale naŃionale existente. Statele membre 
pot prevedea că accesul la respectivele 
servicii este o alternativă la alocaŃia 
menŃionată 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 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soŃiile şi partenerele de viaŃă menŃionate la 
articolul 2 au acces la orice servicii 
existente care oferă înlocuiri temporare sau 
la orice servicii sociale naŃionale existente. 
Statele membre pot prevedea că accesul la 
respectivele servicii este o alternativă la 
alocaŃia menŃionată la alineatul (1) din 
prezentul articol, sau face parte integrantă 
din aceasta. 

Justificare 

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

Amendamentul 16 

PoziŃia Consiliului 

Articolul 11– alineatul 1 
 

PoziŃia Consiliului Amendamentul 

(1) Statele membre desemnează unul sau 
mai multe organisme de promovare, 
analiză, monitorizare şi susŃinere a 
egalităŃii de tratament pentru toate 
persoanele, fără discriminare pe 
considerente de sex, şi prevăd dispoziŃiile 
necesare. Aceste organisme pot să facă 
parte din agenŃii însărcinate la nivel 
naŃional cu apărarea drepturilor omului, 
cu garantarea drepturilor persoanelor sau 
cu aplicarea principiului egalităŃii de 
tratament. 

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta că organismul 
sau organismele desemnate în 
conformitate cu articolul 20 din Directiva 
2006/54/CE sunt , de asemenea, 
competente în ceea ce priveşte 
promovarea, analiza, monitorizarea şi 
susŃinerea egalităŃii de tratament pentru 
toate persoanele la care se referă prezenta 
directivă, fără discriminare pe considerente 
de sex. 

Justificare 

Acest amendament reia parŃial conŃinutul amendamentului 9 din prima lectură adoptat la data 

de 6 mai 2009 şi se referă la articolul 20 din Directiva 2006/54/CE, care instituie organismele 

dedicate tratamentului egal. 

Amendamentul 17 

PoziŃia Consiliului 

Articolul 15 – alineatul 1 
 

PoziŃia Consiliului Amendamentul 

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

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

Comisia întocmeşte un raport de sinteză 
spre a fi prezentat Parlamentului European 
şi Consiliului cel târziu la …**. Raportul 
va fi însoŃit de propuneri de modificare a 
prezentei directive, după caz. 

Comisia întocmeşte un raport de sinteză 
spre a fi prezentat Parlamentului European 
şi Consiliului cel târziu la …**. Acest 
raport trebuie să Ńină seama de toate 
modificările legislaŃiei în ceea ce priveşte 
durata concediului de maternitate pentru 
salariate. Raportul va fi însoŃit de 
propuneri de modificare a prezentei 
directive, după caz. 

___________ ___________ 

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

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

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

Justificare 

Acest amendament se bazează pe aceleaşi argumente ca şi amendamentul 25, adoptat la 6 mai 

2009: se consideră că intervalele de şase, respectiv şapte ani, sunt prea lungi. 


