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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de directivă, care ar înlocui directiva existentă 86/613/CEE, a fost solicitată de 
Parlamentul European „pentru a elimina discriminarea indirectă, pentru a dezvolta o obligație 
pozitivă în domeniul egalității de șanse și pentru a îmbunătăți statutul juridic al partenerilor de 
viață colaboratori.” A fost acordată atenție situației partenerilor de viață care participă la 
activitățile din domeniul artizanatului, comerțului, agriculturii, pescuitului și la întreprinderi 
familiale de mici dimensiuni, din perspectiva egalității de gen, dar luând în considerare, în 
același timp, faptul că femeile sunt într-o situație mai vulnerabilă decât bărbații.1

Prezentul aviz vizează sprijinirea acestei solicitări. Susține, de asemenea, propunerea 
Comisiei de a include „partenerii de viață” în rândul grupurilor care ar trebui, de asemenea, să 
fie reglementate de directivă. Deoarece situația din statele membre este foarte complexă în 
ceea ce privește legislația privind partenerii de viață, pare necesar să se clarifice faptul că, din 
punct de vedere european, toate persoanele care, fără a fi angajați sau parteneri comerciali, 
participă la activitățile desfășurate de lucrătorii independenți ar trebui să beneficieze de 
același nivel al drepturilor și al protecției. 

În ceea ce privește egalitatea dintre femei și bărbați, principiul egalității de tratament trebuie 
să se aplice nu doar pentru constituirea, instalarea sau extinderea unei întreprinderi, ci și 
pentru gestionarea acesteia, care include participarea la procesul decizional.

În ceea ce privește egalitatea de tratament, sunt de asemenea binevenite eforturile Comisiei de 
a garanta o mai bună protecție socială pentru soții și partenerii de viață colaboratori. Cu toate 
acestea, sistemele de protecție socială nu ar trebui să fie propuse decât pe bază de voluntariat 
în cazul în care același principiu se aplică lucrătorilor independenți. În cazul în care un stat 
membru obligă lucrătorii independenți să adere la un sistem de securitate socială, acesta ar 
trebui să fie obligatoriu și pentru soții și partenerii de viață colaboratori.

În ultimul rând, consideră că statele membre ar trebui să poată respecta obiectivele directivei 
mult mai rapid decât prevede Comisia, deoarece există deja o directivă care va fi doar extinsă 
într-o anumită măsură.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

                                               
1 Rezoluția PE din 3 septembrie 2008 referitoare la egalitatea între femei și bărbați - 2008.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva se aplică lucrătorilor 
independenți și soților colaboratori, 
deoarece și unii și alții participă la 
activitățile întreprinderii.

(7) Directiva se aplică lucrătorilor 
independenți, soților și partenerilor de 
viață colaboratori, deoarece și unii și alții 
participă la activitățile întreprinderii.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În domeniul activităților independente, 
aplicarea principiului egalității de 
tratament înseamnă că nu trebuie să existe 
nicio discriminare cu privire la 
constituirea, instalarea sau extinderea unei 
întreprinderi sau a oricărei alte forme de 
activitate independentă.

(11) În domeniul activităților independente, 
aplicarea principiului egalității de 
tratament înseamnă că nu trebuie să existe 
nicio discriminare cu privire la 
constituirea, gestionarea, instalarea sau 
extinderea unei întreprinderi sau a oricărei 
alte forme de activitate independentă.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar să se asigure că nu există 
nicio discriminare bazată pe starea civilă 
sau familială în ceea ce privește condițiile 
de constituire a unei societăți între soți sau 
parteneri de viață, atunci când aceștia sunt 
recunoscuți de legislația națională.

(12) Este necesar să se asigure că nu există 
nicio discriminare bazată pe starea civilă 
sau familială în ceea ce privește condițiile 
de constituire a unei societăți între soți sau 
între parteneri de viață, atunci când aceștia 
sunt recunoscuți de legislația națională. În 
sensul prezentei directive, termenii „stare 
civilă” și „întreprindere familială” ar 
trebui interpretați în lumina recunoașterii 
uniunilor consensuale în cadrul 
hotărârilor relevante ale Curții Europene 
de Justiție.
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Justificare
Prezentul amendament transpune hotărârea Curții Europene de Justiție din 1 aprilie 2008 în 
cauza C-267/06 (Tadao Maruko).

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Ținând cont de contribuția lor la 
întreprinderea familială, soții colaboratori 
ar trebui să aibă dreptul de a beneficia, la 
cerere, de un nivel de protecție cel puțin 
echivalent cu cel al lucrătorilor 
independenți, în aceleași condiții cu cele 
aplicabile lucrătorilor independenți, în 
special în materie de cotizații. Statele 
membre ar trebui să fie invitate să ia 
măsurile necesare pentru a le permite 
această alegere. În orice caz, nivelul de 
protecție al lucrătorilor independenți și al 
soților colaboratori poate fi proporțional cu 
rata participării la activitățile întreprinderii 
familiale.

(13) Ținând cont de contribuția lor la 
întreprinderea familială, soții și partenerii 
de viață colaboratori ar trebui să aibă 
dreptul de a beneficia, la cerere, de un 
nivel de protecție cel puțin echivalent cu 
cel al lucrătorilor independenți, în aceleași 
condiții cu cele aplicabile lucrătorilor 
independenți, în special în materie de 
cotizații. Statele membre ar trebui să fie 
invitate să ia măsurile necesare pentru a le 
permite această alegere sau să includă 
soții și partenerii de viață colaboratori în 
cadrul sistemului lor obligatoriu de 
securitate socială, în aceleași condiții ca 
cele aplicabile lucrătorilor independenți. 
În orice caz, nivelul de protecție al 
lucrătorilor independenți, al soților și al 
partenerilor de viață colaboratori poate fi 
proporțional cu rata participării la 
activitățile întreprinderii familiale.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Având în vedere vulnerabilitatea 
economică și fizică a lucrătoarelor 
însărcinate care desfășoară activități 
independente și a soțiilor colaboratoare 
însărcinate, este necesar să li se acorde 
acestora dreptul la concediu de maternitate, 
din care o parte ar trebui considerată 

(14) Având în vedere vulnerabilitatea 
economică și fizică a lucrătoarelor 
însărcinate care desfășoară activități 
independente, a soțiilor și a partenerelor 
de viață colaboratoare însărcinate, este 
necesar să li se acorde acestora dreptul la 
concediu de maternitate, din care o parte ar 
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obligatorie. Statele membre au în 
continuare competența de a stabili nivelul 
cotizațiilor și toate dispozițiile referitoare 
la prestații și la plăți, cu condiția ca 
prescripțiile minime ale prezentei directive 
să fie respectate. Ținând cont de situația 
specifică a lucrătoarelor independente și a 
soțiilor colaboratoare, ele ar trebui să 
decidă în ultimă instanță dacă doresc sau 
nu să beneficieze de concediu de 
maternitate.

trebui considerată obligatorie. Statele 
membre au în continuare competența de a 
stabili nivelul cotizațiilor și toate 
dispozițiile referitoare la prestații și la plăți, 
cu condiția ca prescripțiile minime ale 
prezentei directive să fie respectate. Ținând 
cont de situația specifică a lucrătoarelor 
independente, a soțiilor și a partenerelor 
de viață colaboratoare, ele ar trebui să 
decidă în ultimă instanță dacă doresc sau 
nu să beneficieze de concediu de 
maternitate.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a ține seama de specificul 
activităților independente, femeile care 
desfășoară o activitate independentă și 
soțiile colaboratoare ar trebui să aibă 
posibilitatea de a alege, în măsura 
posibilului, între o alocație financiară și o 
înlocuire temporară pe durata concediului 
de maternitate.

(15) Pentru a ține seama de specificul 
activităților independente, femeile care 
desfășoară o activitate independentă, soțiile 
și partenerele de viață colaboratoare ar 
trebui să aibă posibilitatea de a alege, în 
măsura posibilului, între o alocație 
financiară și o înlocuire temporară pe 
durata concediului de maternitate.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se referă la lucrătorii 
independenți și la soții colaboratori.

(2) Prezenta directivă se referă la lucrătorii 
independenți, la soții și la partenerii de 
viață colaboratori.

Amendamentul 8
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Propunere de directivă
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că nu există 
nicio discriminare bazată pe starea civilă 
sau familială în ceea ce privește condițiile 
de constituire a unei societăți între soți 
sau între parteneri de viață, atunci când 
aceștia sunt recunoscuți de legislația 
națională. Sunt recunoscute drept 
„întreprinderi familiale” toate societățile 
constituite în comun de soți sau de 
parteneri de viață, atunci când aceștia 
sunt recunoscuți de legislația națională. 
Recunoașterea uniunilor consensuale se
bazează pe hotărârile relevante ale Curții 
Europene de Justiție. 

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 2  alineatul 1  litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „soți colaboratori”: soții/soțiile sau 
partenerii de viață ai lucrătorilor 
independenți, atunci când aceștia sunt 
recunoscuți în dreptul intern, care nu sunt 
salariați sau asociați la întreprindere, în 
cazul în care aceștia, în condițiile prevăzute 
de dreptul intern, participă în mod obișnuit 
la activitatea lucrătorului independent și 
îndeplinesc fie aceleași sarcini, fie sarcini 
complementare;

(b) „soți și parteneri de viață
colaboratori”: soții/soțiile sau partenerii de 
viață ai lucrătorilor independenți, atunci 
când aceștia sunt recunoscuți în dreptul 
intern, care nu sunt salariați sau asociați la 
întreprindere, în cazul în care aceștia, în 
condițiile prevăzute de dreptul intern, 
participă în mod obișnuit la activitatea 
lucrătorului independent și îndeplinesc fie 
aceleași sarcini, fie sarcini complementare;

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Principiul egalității de tratament (1) Principiul egalității de tratament 
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înseamnă că nu trebuie să existe niciun fel 
de discriminare pe motive de sex, în mod 
direct sau indirect, cu trimitere specială la 
starea civilă sau familială, îndeosebi cu 
privire la constituirea, instalarea sau 
extinderea unei întreprinderi sau începerea 
sau extinderea oricărei alte forme de 
activitate independentă.

înseamnă că nu trebuie să existe niciun fel 
de discriminare pe motive de sex, în mod 
direct sau indirect, cu trimitere specială la 
starea civilă sau familială, îndeosebi cu 
privire la constituirea, gestionarea,
instalarea sau extinderea unei întreprinderi 
sau începerea sau extinderea oricărei alte 
forme de activitate independentă.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere condițiilor specifice 
de acces la anumite activități care se aplică 
în mod egal ambelor sexe, statele membre 
iau măsurile necesare pentru a se asigura că 
acele condiții de constituire a unei societăți 
între soți sau parteneri de viață recunoscuți 
în dreptul intern nu sunt mai restrictive 
decât condițiile de constituire a unei 
societăți cu alte persoane.

Fără a aduce atingere condițiilor specifice 
de acces la anumite activități care se aplică 
în mod egal ambelor sexe, statele membre 
iau măsurile necesare pentru a se asigura că 
acele condiții de constituire a unei societăți 
între soți sau între parteneri de viață 
recunoscuți în dreptul intern nu sunt mai 
restrictive decât condițiile de constituire a 
unei societăți cu alte persoane.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Protecția socială pentru soții colaboratori Protecția socială pentru soții și partenerii 
de viață colaboratori

6. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că soții colaboratori pot 
beneficia, la cerere, de un nivel de 
protecție cel puțin echivalent cu cel al 
lucrătorilor independenți, în aceleași 
condiții cu cele aplicabile acestora din 
urmă.

6. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că soții și partenerii de 
viață colaboratori pot beneficia de un nivel 
de protecție cel puțin echivalent cu cel al 
lucrătorilor independenți, în aceleași 
condiții cu cele aplicabile acestora din 
urmă. În cazul în care extinderea 
protecției nu este obligatorie în cadrul 
legislației unui anumit stat membru, 
aceasta va fi acordată la cererea soților 
sau partenerilor de viață colaboratori.
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Justificare

În sistemele sociale în care lucrătorii independenți sunt obligați să adere la sisteme de 
securitate socială, această obligație ar trebui să se aplice de asemenea soților și partenerilor 
de viață colaboratori; în cazul în care lucrătorii independenți au posibilitatea de a alege, 
același lucru este valabil și pentru soții și partenerii de viață colaboratori. 

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că femeile care 
desfășoară o activitate independentă și 
soțiile colaboratoare pot avea dreptul, la 
cerere, la aceeași durată a concediului de 
maternitate cu cea prevăzută în Directiva 
92/85/CEE.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că femeile care 
desfășoară o activitate independentă, soțiile 
și partenerele de viață colaboratoare pot 
avea dreptul, la cerere, la aceeași durată a 
concediului de maternitate cu cea 
prevăzută în Directiva 92/85/CEE.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alocația menționată la alineatul (2) este 
considerată adecvată în cazul în care 
garantează un venit cel puțin echivalent cu 
cel pe care persoana în cauză l-ar primi în 
caz de întrerupere a activităților pe motive 
legate de starea sa de sănătate sau, dacă nu 
este cazul, cu orice alocație echivalentă 
prevăzută de legislația națională, sub 
rezerva oricărui plafon stabilit de legislația 
națională.

(3) Alocația menționată la alineatul (2) este 
considerată adecvată în cazul în care 
garantează un venit cel puțin echivalent cu
salariul minim, dacă acesta este prevăzut 
în legislația națională, sau cel puțin 
echivalent cu cel pe care persoana în cauză 
l-ar primi în caz de întrerupere a 
activităților pe motive legate de starea sa 
de sănătate sau, dacă nu este cazul, cu orice 
alocație echivalentă prevăzută de legislația 
națională, sub rezerva oricărui plafon 
stabilit de legislația națională, cu condiția 
ca acest plafon să nu conducă la nicio 
formă de discriminare.

Amendamentul 15
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că femeile care 
desfășoară o activitate independentă și 
soțiile colaboratoare au acces, în măsura 
posibilului, la servicii care oferă înlocuiri 
temporare sau la serviciile sociale naționale 
existente, ca alternativă la alocația 
menționată la alineatul (2).

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că femeile care 
desfășoară o activitate independentă, soțiile 
și partenerele de viață colaboratoare au 
acces la servicii care oferă înlocuiri 
temporare sau la serviciile sociale naționale 
existente, ca alternativă la alocația 
menționată la alineatul (2).

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre comunică toate 
informațiile disponibile privind aplicarea 
prezentei directive Comisiei până la [6 ani
de la adoptare].

(1) Statele membre comunică toate 
informațiile disponibile privind aplicarea 
prezentei directive Comisiei până la [4 ani
de la adoptare].

Comisia întocmește un raport de sinteză 
spre a fi prezentat Parlamentului European 
și Consiliului cel târziu la [7 ani de la 
adoptare]. În funcție de caz, raportul va fi 
însoțit de propuneri de modificare a 
prezentei directive.

Comisia întocmește un raport de sinteză 
spre a fi prezentat Parlamentului European 
și Consiliului cel târziu la [5 ani de la 
adoptare]. În funcție de caz, raportul va fi 
însoțit de propuneri de modificare a 
prezentei directive.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a ține seama de condițiile 
speciale, statele membre, în funcție de 
necesități, pot beneficia de o perioadă 
suplimentară de [2 ani] pentru a se 
conforma cu articolul 6.

(2) Pentru a ține seama de condițiile 
speciale, statele membre, în funcție de 
necesități, pot beneficia de o perioadă 
suplimentară de [1 an] pentru a se 
conforma cu articolul 6.
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