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Amendamentul 21
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Parlamentul European a solicitat în 
mod constant Comisiei să revizuiască 
Directiva 86/613/CEE, în special pentru a 
îmbunătăţi situaţia soţiilor/soţilor 
colaboratori din agricultură.

(4) Parlamentul European a solicitat în 
mod constant Comisiei să revizuiască 
Directiva 86/613/CEE, în special pentru a 
îmbunătăţi situaţia soţiilor/soţilor 
colaboratori şi a colaboratorilor din 
cuplurile necăsătorite care lucrează în 
agricultură.

Or. es

Amendamentul 22
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Parlamentul European a propus, în 
rezoluţia sa din 21 februarie 1997 privind 
situaţia soţilor colaboratori ai lucrătorilor 
independenţi, declararea obligatorie a 
soţilor şi a partenerilor colaboratori 
necăsătoriţi, pentru ca aceştia să nu mai 
fie lucrători invizibili, precum şi 
instituirea unei obligaţii pentru statele 
membre de a da posibilitatea soţilor 
colaboratori să se afilieze la sistemul de 
asigurări de sănătate, invaliditate şi vârstă 
al lucrătorilor independenţi.

Or. es
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Amendamentul 23
Lissy Gröner

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva se aplică lucrătorilor 
independenţi şi soţilor colaboratori, 
deoarece şi unii şi alţii participă la 
activităţile întreprinderii.

(7) Directiva se aplică lucrătorilor 
independenţi, precum şi soţilor sau 
partenerilor de viaţă colaboratori care 
participă la activităţile întreprinderii.

Or. de

Justificare

Partenerii de viaţă trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi ca soţii, pentru  a se evita 
discriminarea în Uniunea Europeană.  

Amendamentul 24
Anna Záborská

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 priveşte 
condiţiile de constituire a unei societăţi 
între soţi sau parteneri de viaţă, atunci 
când aceştia sunt recunoscuţi de legislaţia 
naţională.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest motiv de discriminare nu este menţionat în dispoziţiile respective din Carta Drepturilor 
Fundamentale (articolul 21), problema statutului marital sau familial rămânând în 
competenţa exclusivă a statelor membre UE.
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Amendamentul 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Ţinând cont de contribuţia lor la 
întreprinderea familială, soţii colaboratori 
ar trebui să aibă dreptul de a beneficia, la 
cerere, de un nivel de protecţie cel puţin 
echivalent cu cel al lucrătorilor 
independenţi, în aceleaşi condiţii cu cele 
aplicabile lucrătorilor independenţi, în 
special în materie de cotizaţii. Statele 
membre ar trebui să fie invitate să ia 
măsurile necesare pentru a le permite 
această alegere. În orice caz, nivelul de 
protecţie al lucrătorilor independenţi şi al 
soţilor colaboratori poate fi proporţional cu 
rata participării la activităţile întreprinderii 
familiale.

(13) Ţinând cont de contribuţia lor la 
întreprinderea familială, soţii colaboratori 
şi partenerii de viaţă colaboratori din 
cuplurile necăsătorite ar trebui să aibă 
dreptul de a beneficia, la cerere, de un 
nivel de protecţie cel puţin echivalent cu 
cel al lucrătorilor independenţi, în aceleaşi 
condiţii cu cele aplicabile lucrătorilor 
independenţi, în special în materie de 
cotizaţii. Statele membre ar trebui să fie 
invitate să ia măsurile necesare pentru a le 
permite această alegere sau să includă 
soţii colaboratori şi partenerii 
colaboratori din cuplurile necăsătorite în 
cadrul sistemului lor obligatoriu de 
securitate socială, în aceleaşi condiţii ca 
cele aplicabile lucrătorilor independenţi. 
În orice caz, nivelul de protecţie al 
lucrătorilor independenţi, al soţilor 
colaboratori şi al partenerilor colaboratori 
necăsătoriţi poate fi proporţional cu rata 
participării la activităţile întreprinderii 
familiale.

Or. es

Amendamentul 26
Esther De Lange

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Dispoziţia referitoare la dreptul la 
concediu de maternitate reprezintă 
măsura cheie pentru realizarea 
reconcilierii vieţii de familie cu viaţa 
profesională, în cazul lucrătorilor 
independenţi şi al soţilor colaboratori.  
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Stabilirea nivelului contribuţiilor şi al 
tuturor aranjamentelor privind beneficiile 
şi plăţile ar trebui să rămână în 
competenţa statelor membre, ţinând 
seama de faptul că lucrătoarele 
independente şi soţii colaboratori au 
nevoie de un grad mai mare de 
flexibilitate în activitatea profesională.

Or. en

Amendamentul 27
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Protecţia împotriva discriminării 
bazate pe sex ar trebui întărită prin 
existenţa unuia sau mai multor organisme 
în fiecare stat membru, care să aibă 
competenţa de a analiza problemele 
întâmpinate, de a studia soluţiile posibile şi 
de a acorda o asistenţă practică victimelor. 
Organismul sau organismele pot fi aceleaşi 
cu cele responsabile la nivel naţional de 
apărarea drepturilor omului, de garantarea 
drepturilor persoanelor sau de punerea în 
aplicare a principiului egalităţii de 
tratament. În cadrul exercitării 
competenţelor şi al îndeplinirii 
responsabilităţilor care le revin în temeiul 
prezentei directive, aceste organisme ar 
trebui să acţioneze într-o manieră conformă 
cu Principiile de la Paris ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind statutul şi 
funcţionarea instituţiilor naţionale pentru 
protecţia şi promovarea drepturilor omului.

(18) Protecţia lucrătorilor independenţi, a 
soţilor colaboratori şi a partenerilor 
colaboratori necăsătoriţi împotriva 
discriminării bazate pe sex ar trebui întărită 
prin existenţa unui organism în fiecare stat 
membru, care să aibă competenţa de a 
analiza problemele întâmpinate, de a studia 
soluţiile posibile şi de a acorda o asistenţă 
practică victimelor. Organismul sau 
organismele pot fi aceleaşi cu cele 
responsabile la nivel naţional de apărarea 
drepturilor omului, de garantarea 
drepturilor persoanelor sau de punerea în 
aplicare a principiului egalităţii de 
tratament. În cadrul exercitării 
competenţelor şi al îndeplinirii 
responsabilităţilor care le revin în temeiul 
prezentei directive, aceste organisme ar 
trebui să acţioneze într-o manieră conformă 
cu Principiile de la Paris ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind statutul şi 
funcţionarea instituţiilor naţionale pentru 
protecţia şi promovarea drepturilor omului.

Or. es
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Amendamentul 28
Anna Záborská

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) În sensul prezentei directive, se aplică 
următoarele definiţii: (b)„soţi 
colaboratori”: soţii/soţiile sau partenerii de 
viaţă ai lucrătorilor independenţi, atunci 
când aceştia sunt recunoscuţi în dreptul 
intern, care nu sunt salariaţi sau asociaţi la 
întreprindere, în cazul în care aceştia, în 
condiţiile prevăzute de dreptul intern, 
participă în mod obişnuit la activitatea 
lucrătorului independent şi îndeplinesc fie 
aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare;

(b) În sensul prezentei directive, se aplică 
următoarele definiţii: (b)„soţi 
colaboratori”: soţilor acestora, care nu sunt 
salariaţi sau asociaţi, în cazul în care 
aceştia, în condiţiile prevăzute de dreptul 
intern, participă în mod obişnuit la 
activitatea lucrătorului independent şi 
îndeplinesc fie aceleaşi sarcini, fie sarcini 
complementare.

Or. en

Justificare

Aşa cum este formulată dispoziţia, ea produce consecinţe în domeniul dreptului familiei la 
nivel naţional. Definiţia statutului marital rămâne în competenţa exclusivă a statelor membre. 
În conformitate cu principiul subsidiarităţii şi cu respectarea deplină a competenţelor 
statelor membre, este necesar ca decizia de a prevedea sau nu egalizarea soţilor şi a 
partenerilor de viaţă să aparţină statelor membre, în cadrul ariei de aplicare a acestei 
directive.  

Amendamentul 29
Anna Záborská

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere condiţiilor specifice 
de acces la anumite activităţi care se aplică 
în mod egal ambelor sexe, statele membre 
iau măsurile necesare pentru a se asigura că 
acele condiţii de constituire a unei societăţi 
între soţi sau parteneri de viaţă 
recunoscuţi în dreptul intern nu sunt mai 
restrictive decât condiţiile de constituire a 

Fără a aduce atingere condiţiilor specifice 
de acces la anumite activităţi, care se aplică 
în mod egal ambelor sexe, statele membre 
iau măsurile necesare astfel încât condiţiile 
de constituire a unei societăţi între soţi să 
nu fie mai restrictive decât condiţiile de 
constituire a unei societăţi între persoane 
necăsătorite.
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unei societăţi cu alte persoane.

Or. en

Justificare

Aşa cum este formulată dispoziţia, ea produce consecinţe în domeniul dreptului familiei la 
nivel naţional. Definiţia statutului marital rămâne în competenţa exclusivă a statelor membre. 
În conformitate cu principiul subsidiarităţii şi cu respectarea deplină a competenţelor 
statelor membre, este necesar ca decizia de a prevedea sau nu egalizarea soţilor şi a 
partenerilor de viaţă să aparţină statelor membre, în cadrul ariei de aplicare a acestei 
directive.  

Amendamentul 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere condiţiilor specifice 
de acces la anumite activităţi care se aplică 
în mod egal ambelor sexe, statele membre 
iau măsurile necesare pentru a se asigura că 
acele condiţii de constituire a unei societăţi 
între soţi sau parteneri de viaţă recunoscuţi 
în dreptul intern nu sunt mai restrictive 
decât condiţiile de constituire a unei 
societăţi cu alte persoane.

Fără a aduce atingere condiţiilor specifice 
de acces la anumite activităţi care se aplică 
în mod egal ambelor sexe, statele membre 
întreprind demersuri pentru a acorda atât 
soţilor, cât şi partenerilor de viaţă, un 
statut legal egal, recunoscându-le 
proprietatea în comun şi iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că acele 
condiţii de constituire a unei societăţi între 
soţi sau parteneri de viaţă recunoscuţi în 
dreptul intern nu sunt mai restrictive decât 
condiţiile de constituire a unei societăţi cu 
alte persoane.

Or. en

Justificare

Este absolut esenţial ca soţii/partenerii colaboratori să fie recunoscuţi legal în ceea ce 
priveşte proprietatea şi responsabilităţile, acest fapt garantând ambilor parteneri o parte 
egală din rezultatele activităţilor lor lucrative, responsabilitatea în sprijinirea acestora, 
precum şi acces egal în caz de separare, divorţ şi/sau deces al unuia dintre parteneri. 
Datorită lipsei statutului legal, soţii/partenerii colaboratori se pot trezi sau chiar se trezesc în 
situaţia de a nu avea niciun drept legal la bunurile produse şi rămân fără resurse în situaţii 
dificile de viaţă. Mai mult chiar, datorită faptului că protecţia asigurată de sistemele de 
securitate socială nu este obligatorie, vulnerabilitatea lor va fi mult mai mare.
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Amendamentul 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că soţii colaboratori pot 
beneficia, la cerere, de un nivel de 
protecţie cel puţin echivalent cu cel al 
lucrătorilor independenţi, în aceleaşi 
condiţii cu cele aplicabile acestora din 
urmă.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că soţii colaboratori  şi 
partenerii colaboratori din cuplurile 
necăsătorite beneficiază de un nivel de 
protecţie cel puţin echivalent cu cel al 
lucrătorilor independenţi, în aceleaşi 
condiţii cu cele aplicabile acestora din 
urmă. Aceste măsuri garantează afilierea 
independentă a soţilor colaboratori şi a 
partenerilor colaboratori din cuplurile 
necăsătorite la sistemele de securitate 
socială ale lucrătorilor independenţi, care 
acoperă cazurile de boală, invaliditate şi 
bătrâneţe, cu condiţia ca aceştia să 
cotizeze în aceeaşi măsură ca şi lucrătorii 
independenţi, putându-se prevedea 
posibilitatea de a li se calcula forfetar 
cotizaţiile.
Cotizaţiile sociale ale soţilor colaboratori 
şi a partenerilor colaboratori din cuplurile 
necăsătorite ar trebui deduse din impozit 
ca şi cheltuieli de funcţionare, la fel ca şi 
remuneraţia acordată efectiv soţului sau 
partenerului de viaţă, cu condiţia ca
serviciile să fie în întregime prestate şi ca 
renumeraţia să fie una normală pentru 
astfel de servicii.

Or. es



PE421.387v01-00 10/17 AM\774842RO.doc

RO

Amendamentul 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că soţii colaboratori pot 
beneficia, la cerere, de un nivel de 
protecţie cel puţin echivalent cu cel al 
lucrătorilor independenţi, în aceleaşi 
condiţii cu cele aplicabile acestora din 
urmă.

Satele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că soţii colaboratori şi 
partenerii de viaţă au protecţia socială 
obligatorie, cu posibilitatea de a renunţa 
la aceasta, la cerere, şi că beneficiază de 
un nivel de protecţie cel puţin echivalent cu 
cel al lucrătorilor independenţi, în aceleaşi 
condiţii cu cele aplicabile acestora din 
urmă.

Or. en

Justificare

Poliţa de protecţie socială obligatorie trebuie neapărat să cuprindă şi posibilitatea de a 
renunţa voluntar la aceasta. Dispoziţiile referitore la protecţia socială obligatorie ar oferi şi 
un mecanism de înregistrare a soţilor/partenerilor de viaţă, absenţa acestei evidenţe făcând 
dificilă estimarea numărului de femei care sunt în situaţia de colaboratoare. 

Amendamentul 33
Lissy Gröner

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Concediul de maternitate Concediul de maternitate şi concediul 
parental

Or. de
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Amendamentul 34
Edite Estrela

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 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soţiile colaboratoare pot avea dreptul, la 
cerere, la aceeaşi 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 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soţiile colaboratoare pot avea dreptul la 
aceeaşi durată a concediului de maternitate 
cu cea prevăzută în Directiva 92/85/CEE.

Or. pt

Justificare

Este foarte important ca tuturor femeilor active economic din Europa să li se permită acelaşi 
concediu obligatoriu plătit de maternitate.  Această abordare este esenţială în combaterea 
discriminării la care sunt supuse femeile când au copii.  

Amendamentul 35
Esther De Lange

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 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soţiile colaboratoare pot avea dreptul, la 
cerere, la aceeaşi 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 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soţiile colaboratoare pot avea dreptul la o
perioadă de concediu de maternitate 
adaptată nevoilor lor specifice. Concediul 
de maternitate ar trebui să aibă o durată 
la alegere, cu condiţia ca durata totală să 
nu depăşească durata prevăzută în 
Directiva 92/85/CEE.

Or. en
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Amendamentul 36
Astrid Lulling

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 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soţiile colaboratoare pot avea dreptul, la 
cerere, la aceeaşi 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 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soţiile colaboratoare pot avea dreptul la un 
concediu de maternitate adaptat nevoilor 
specifice situaţiei lucrătoarelor 
independente şi a soţiilor colaboratoare. 
Durata unui astfel de concediu de 
maternitate nu va depăşi şaisprezece 
săptămâni, opt dintre acestea fiind 
obligatoriu după naştere. Concediul de 
maternitate obligatoriu după naştere 
poate fi extins la doisprezece săptămâni în 
cazul naşterilor premature, al naşterilor 
multiple şi al alăptatului.  

Or. fr

Amendamentul 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soţiile colaboratoare pot avea dreptul, la 
cerere, la aceeaşi 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 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soţiile colaboratoare pot avea dreptul, la 
cerere, la aceeaşi durată a concediului de 
maternitate cu cea prevăzută în Directiva 
92/85/CEE sau în orice modificare 
viitoare a acestei directive. Statele 
membre se asigură perioada obligatorie 
de concediu prevăzută în legislaţia de 
acest tip este acordată, la cerere, 
lucrătorilor independenţi şi 
soţilor/partenerilor de viaţă.  
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Or. en

Justificare

Dispoziţiile obligatorii din Directiva 92/85/CEE a Consiliului şi modificările ulterioare ale 
acesteia ar trebui să fie accesibile tuturor femeilor care au născut recent sau care alăptează, 
indiferent de statutul lor pe piaţa muncii.  Recunoscându-s, totodată, că nu toate femeile nasc, 
sarcina, naşterea şi alăptarea reprezintă experienţele comune ale multor femei.  În 
consecinţă, dreptul la protecţie şi la o perioadă de odihnă ar trebui acordat tuturor femeilor 
aflate în aceste situaţii. Statutul profesional al femeilor, care în momentul de faţă determină 
dreptul lor la protecţie pe perioada sarcinii, naşterii şi alăptării, care cuprinde şi o perioadă 
de odihnă după naştere, alăptarea fiind o alegere proprie, creează inegalităţi în rândul 
femeilor.

Amendamentul 38
Lissy Gröner

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 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soţiile colaboratoare pot avea dreptul, la 
cerere, la aceeaşi durată a concediului de 
maternitate cu cea prevăzută în Directiva 
92/85/CEE.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că lucrătorii care 
desfăşoară o activitate independentă şi soţii
colaboratori pot avea dreptul la aceeaşi 
durată a concediului de maternitate şi a 
concediului parental cu cea prevăzută în 
Directiva 92/85/CEE  şi în Directiva 
96/34/CE.

Or. de

Justificare

Măsurile obligatorii prevăzute în Directiva 92/85/CEE şi în Directiva  96/34/CE, precum şi în 
legislaţia curentă şi viitoare de modificare a acestor directive, ar trebui să se aplice 
concediului de maternitate şi a concediului parental pentru toate femeile şi bărbaţii, 
indiferent de statutul lor profesional.   
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Amendamentul 39
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

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 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soţiile colaboratoare pot avea dreptul, la 
cerere, la aceeaşi 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 
desfăşoară o activitate independentă, soţiile 
colaboratoare şi membrii colaboratori din 
cuplurile necăsătorite au dreptul la acelaşi  
concediu de maternitate prevăzut în 
Directiva 92/85/CEE.

Or. es

Amendamentul 40
Edite Estrela

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un 
concediu de maternitate obligatoriu plătit 
de cel puţin opt săptămâni după naştere.  

Or. pt

Justificare

Perioada obligatorie de concediu de maternitate după naştere ar trebui să se aplice tuturor 
lucrătoarelor, fie că sunt angajate, independente, partenere colaboratore sau şomere, 
indiferent de numărul zilelor lucrate anterior.   Perioada minimă de opt săptămâni este 
esenţială pentru a permite femeilor să se refacă după naştere, pentru a încuraja alăptarea şi 
a stimula formarea unei legături puternice între mamă şi copil.   
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Amendamentul 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alocaţia menţionată la alineatul (2) este 
considerată adecvată în cazul în care 
garantează un venit cel puţin echivalent cu 
cel pe care persoana în cauză l-ar primi în
caz de întrerupere a activităţilor pe motive 
legate de starea sa de sănătate sau, dacă 
nu este cazul, cu orice alocaţie echivalentă 
prevăzută de legislaţia naţională, sub 
rezerva oricărui plafon stabilit de legislaţia 
naţională.

(3) Alocaţia menţionată la alineatul (2) este 
considerată adecvată în cazul în care 
garantează un venit cel puţin echivalent cu 
venitul declarat cel mai recent sau, dacă 
nu este cazul, cu orice alocaţie echivalentă 
prevăzută de legislaţia naţională, sub 
rezerva oricărui plafon stabilit de legislaţia 
naţională.

Or. en

Justificare

Idem. AM 37. 

Amendamentul 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soţiile colaboratoare au acces, în măsura 
posibilului, la servicii care oferă înlocuiri 
temporare sau la serviciile sociale naţionale 
existente, ca alternativă la alocaţia 
menţionată la alineatul (2).

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că femeile care 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soţiile colaboratoare au acces la servicii 
care oferă înlocuiri temporare sau la 
serviciile sociale naţionale existente, în 
plus faţă de alocaţia menţionată la 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Idem. AM 37.
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Amendamentul 43
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

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 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soţiile colaboratoare au acces, în măsura 
posibilului, la servicii care oferă înlocuiri 
temporare sau la serviciile sociale naţionale 
existente, ca alternativă la alocaţia 
menţionată la alineatul (2).

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că femeile care 
desfăşoară o activitate independentă, soţiile 
şi partenerele de viaţă colaboratoare din 
cuplurile necăsătorite au acces, în măsura 
posibilului, la servicii care oferă înlocuiri 
temporare sau la serviciile sociale naţionale 
existente, ca alternativă la alocaţia 
menţionată la alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că lucrătorii 
independenţii, soţii colaboratori şi 
partenerii de viaţă colaboratori au dreptul 
la măsuri care prevăd concediul parental, 
inclusiv concediu de paternitate. 

Or. en

Justificare

Idem. AM 37.
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Amendamentul 45
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Recunoaşterea muncii soţilor colaboratori 
şi a partenerilor de viaţă colaboratori din 

cuplurile necăsătorite
Statele membre se angajează să 
examineze în ce condiţii recunoaşterea 
muncii soţilor colaboratori şi a 
partenerilor de viaţă colaboratori din 
cuplurile necăsătorite poate fi încurajată 
şi, pe baza unei astfel de examinări, să ia 
în considerare toate iniţiativele utile 
pentru încurajarea unei astfel de 
recunoaşteri. 

Or. es


