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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ 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.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă 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
(COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– 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 articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și avizele 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru afaceri 
juridice (A6-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

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 
îmbunătăți situația soțiilor/soților 
colaboratori din agricultură.

(4) Parlamentul European a solicitat în 
mod constant Comisiei să revizuiască 
Directiva 86/613/CEE, în special pentru a  
îmbunătăți protecția maternității în cazul 
lucrătoarelor independente și pentru a 
îmbunătăți situația soțiilor/soților 
colaboratori din agricultură, artizanat, 
comerț, întreprinderile mici și mijlocii și 
profesiile liberale.
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Or. fr

Justificare

Studiile de impact realizate de Comisie au demonstrat ineficacitatea Directivei 86/613/CEE. 
În mai multe rânduri și mai ales în rezoluția sa din 21 februarie 1997, consacrată în 
întregime partenerilor care colaborează, Paramentul European a solicitat reexaminarea 
acesteia pentru a ameliora situația socială a lucrătorilor independenți și a partenerilor 
colaboratori din toate domeniile de activitate, inclusiv în agricultură, artizanat, comerț, 
întreprinderile mici și mijlocii și profesiile liberale.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Parlamentul European a propus, în 
rezoluția sa din 21 februarie 1997 privind 
situația partenerilor colaboratori ai 
lucrătorilor independenți1, declararea 
obligatorie a partenerilor colaboratori 
pentru ca aceștia să nu mai fie lucrători 
invizibili și instituirea unei obligații 
pentru statele membre de a da 
posibilitatea partenerilor colaboratori 
afilierea la sistemul de asigurări de 
sănătate, invaliditate și vârstă al 
lucrătorilor independenți.
1JO C 85, 17.3.1997, p. 186.

Or. fr

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În baza articolului 141 alineatul (4) 
din tratat, statele membre pot menține sau 
adopta măsuri care prevăd avantaje 
specifice, pentru a facilita exercitarea unei 
activități independente de către sexul mai 
slab reprezentat sau pentru a preveni sau 

(10) În baza articolului 141 alineatul (4) 
din tratat, statele membre pot menține sau 
adopta măsuri care prevăd avantaje 
specifice, pentru a facilita exercitarea unei 
activități independente de către sexul mai 
slab reprezentat sau pentru a preveni sau 
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compensa dezavantaje în cariera 
profesională. În principiu, măsurile menite 
să realizeze egalitatea în practică nu ar 
trebui considerate ca o încălcare a 
principiului juridic al egalității de tratament 
între femei și bărbați.

compensa dezavantaje în cariera 
profesională. În principiu, măsurile menite 
să realizeze egalitatea în practică, sub 
forma unor acțiuni pozitive, nu ar trebui 
considerate ca o încălcare a principiului 
juridic al egalității de tratament între femei 
și bărbați.

Or. fr

Justificare

Trebuie amintit că se pot realiza acțiuni pozitive în acest domeniu.

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 colaboratori 
ar trebui să aibă dreptul de a beneficia de 
un nivel de protecție cel puțin echivalent cu 
cel al lucrătorilor independenți, în aceleași 
condiții cu cele aplicabile lucrătorilor 
independenți. Statele membre ar trebui să 
fie invitate să ia măsurile necesare pentru a 
le permite această alegere. În orice caz, 
nivelul de protecție al soților colaboratori 
ar trebui să fie proporțional cu rata 
participării acestora la activitățile 
lucrătorilor independenți din cadrul 
întreprinderii familiale.

Or. fr

Justificare

Experiența unor state membre a arătat că, atunci când se oferă soților colaboratori 
posibilitatea de a alege să se afilieze sau nu la un sistem de asigurări sociale, adesea aceștia 
nu se afiliază. Afilierea lor ar implica, evident, costuri suplimentare, însă ei nu sunt conștienți 
de consecințele grave ale lipsei asigurării, în special în caz de divorț sau de deces al 
partenerului.
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) 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 
de protecție socială.

(16) 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.

Or. fr

Justificare

Măsurile care vizează ameliorarea situației lucrătorilor independenți și a soților colaboratori 
nu afectează deloc negativ viabilitatea sistemelor de protecție socială, din moment ce crește 
numărul de cotizanți.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Protecția împotriva discriminării 
bazate pe sex ar trebui întărită prin 
existența unuia sau 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 o asistență practică victimelor. 

(18) Protecția lucrătorilor independenți și 
a soților colaboratori împotriva 
discriminării bazate pe sex ar trebui întărită 
prin existența unui organism în fiecare stat 
membru, care să aibă competența de a 
analiza problemele întâmpinate, de a studia 
soluțiile posibile și de a acorda o asistență 
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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. În cadrul 
exercitării competențelor și al îndeplinirii 
responsabilităților care le revin în temeiul 
prezentei directive, aceste organisme ar 
trebui să acționeze într-o manieră 
conformă cu Principiile de la Paris ale 
Organizației Națiunilor Unite privind 
statutul și funcționarea instituțiilor 
naționale pentru protecția și promovarea 
drepturilor omului.

practică victimelor.

Or. fr

Justificare

Ar fi de dorit să nu se amestece chestiunile legate de drepturile omului cu cele legate de 
egalitatea de tratament a bărbaților și femeilor.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
 Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „lucrătorilor independenți”, respectiv 
tuturor persoanelor care desfășoară, în 
condițiile prevăzute de dreptul intern, o 
activitate lucrativă pe cont propriu, inclusiv 
agricultorilor și membrilor profesiilor 
liberale;

(a) „lucrătorilor independenți”, respectiv 
tuturor persoanelor care desfășoară, în 
condițiile prevăzute de dreptul intern, o 
activitate lucrativă pe cont propriu, inclusiv 
agricultorilor și membrilor profesiilor 
liberale, artizanilor, comercianților și 
celor care lucrează în întreprinderi mici și 
mijlocii;

Or. fr

Justificare

Și lucrătorii din întreprinderile mici și mijlocii, artizanii și comercianții constituie grupuri 
importante de lucrători independenți.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea asigurării unei egalități depline 
în practică între bărbați și femei, principiul 
egalității de tratament nu trebuie să 
împiedice niciun stat membru să mențină 
sau să adopte măsuri specifice de prevenire 
sau de compensare a dezavantajelor legate 
de sex.

În vederea asigurării unei egalități depline 
în practică între bărbați și femei, principiul 
egalității de tratament nu trebuie să 
împiedice niciun stat membru să mențină 
sau să adopte măsuri specifice de prevenire 
sau de compensare a dezavantajelor legate 
de gen, având, de exemplu drept scop 
promovarea activității antreprenoriale a 
femeilor.

Or. fr

Justificare

Trebuie menționată crearea de întreprinderi de către femei.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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

Aceste măsuri garantează afilierea 
independentă a soților colaboratori la 
sistemele de securitate socială ale 
lucrătorilor independenți, care acoperă 
cazurile de boală, invaliditate și bătrânețe, 
cu condiția ca aceștia să cotizeze în 
aceeași măsură ca și lucrătorii 
independenți, putându-se prevedea 
posibilitatea de a li se calcula forfetar 
cotizațiile.
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Cotizațiile sociale ale soților colaboratori 
ar trebui deduse din impozit ca și 
cheltuieli de funcționare, la fel ca și 
remunerația acordată efectiv soțului, cu 
condiția ca serviciile să fie în întregime 
prestate și ca renumerația să fie una 
normală pentru astfel de servicii.

Or. fr

Justificare

Afilierea la sistemele de protecție socială a soților colaboratori ar trebui să devină 
obligatorie. Experiența unor state membre a arătat că, atunci când se oferă soților 
colaboratori posibilitatea de a alege să se afilieze sau nu la un sistem de asigurări sociale, 
marea majoritate nu se afiliază. Puțini dintre ei realizează că, mai ales în caz de divorț, vor fi 
lipsiți de orice protecție socială, mai ales în ceea ce privește drepturile la pensie. 

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 7 – punctul 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 și 
soțiile colaboratoare pot avea dreptul la 
un concediu de maternitate adaptat 
specificului situației lucrătoarelor 
independente și a soțiilor colaboratoare. 
La cerere, acest concediu ar trebui să 
aibă o durată de cel puțin patru 
săptămâni înainte și patru săptămâni 
după naștere.

Or. fr

Justificare

Situația lucrătoarelor independente și a soțiilor colaboratoare are particularitățile sale, de 
aceea nu trebuie ca protecția lor să fie calculată la fel ca și concediul de maternitate al 
salariaților. În majoritatea cazurilor, lucrătoarele independente și soțiile colaboratoare nu 
vor sau nu pot înceta munca timp de multe săptămâni. Ar fi, prin urmare, preferabil să se 
prevadă fie o alocație de maternitate, fie sisteme eficiente de înlocuire.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 7 – punctul 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 și 
soțiile colaboratoare au acces, în măsura 
posibilului, la servicii care oferă înlocuiri 
temporare sau la serviciile sociale 
naționale, ca alternativă la alocația 
menționată la alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Recunoașterea muncii soților 

colaboratori
Statele membre se angajează să 
examineze în ce condiții recunoașterea 
muncii soților colaboratori poate fi 
încurajată și, pe baza unei astfel de 
examinări, să ia în considerare toate 
inițiativele utile pentru încurajarea 
unei astfel de recunoașteri. 

Or. fr

Justificare

Este vorba de fostul articol 7 din Directiva 86/613/CEE privind recunoașterea muncii soților 
colaboratori, vizând eventual acordarea de compensații, în caz de divorț sau separare în 
cazul în care soțul colaborator s-ar afla într-o situație foarte precară după ani de muncă în 
profitul întreprinderii.
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Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 10 – punctul 1

Textul propus de Comisie 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 iau 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 desemnează un 
organism responsabil cu aplicarea 
prezentei directive. Acesta poate fi ales 
dintre organismele existente de 
promovare, analiză, monitorizare și 
susținere a egalității de tratament a 
bărbaților și femeilor.

Or. fr

Justificare

Este preferabil să nu se amestece competențele în domeniul drepturilor omului sau al luptei 
împotriva altor forme de discriminare, inclusiv cea a minorităților, cu egalitatea de tratament 
între femei și bărbați, întrucât acestea sunt chestiuni ce trebuie tratate diferit.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că sarcinile 
organismelor menționate la alineatul (1) 
includ:

(2) Statele membre se asigură că 
organismul menționat la alineatul (1) are 
drept sarcină:

Or. fr

Justificare

(A se vedea justificarea amendamentului nr. 13, referitor la articolul 10 alineatul (1).
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) schimbul de informații, la nivelul 
potrivit, cu organismele europene 
omologe, precum Institutul European 
pentru Egalitatea între Bărbați și Femei.

Or. fr

Justificare

 Ar fi de dorit ca aceste organisme să efectueze schimburi de informații, în special cu 
Institutul European pentru Egalitatea între Bărbați și Femei.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Integrarea în diferitele politici a 

problemelor privind egalitatea între 
bărbați și femei

Statele membre țin seama în mod activ de 
obiectivul egalității între bărbați și femei 
cu ocazia elaborării și punerii în aplicare 
a actelor cu putere de lege și actelor 
administrative, precum și a politicilor și 
activităților în domeniile prevăzute de 
prezenta directivă.

Or. fr

Justificare

 Aceste dispoziții sunt preluate din Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al 
egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă 
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(reformulare) și își au locul și în prezenta directivă.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 13 – punctul 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.

Or. fr

Justificare
Șapte ani reprezintă o perioadă prea lungă pentru prezentarea raportului Comisiei.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Revizuire

La cel mult patru ani de la data 
menționată la articolul 14 alineatul (1), 
Comisia examinează aplicarea prezentei 
directive și, dacă este cazul, propune 
modificările pe care le consideră 
necesare.

Or. fr
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Justificare

 Aceste dispoziții sunt preluate din Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al 
egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă 
(reformulare) și își au locul și în prezenta directivă.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 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. În cazul în care dificultăți particulare 
justifică acest lucru, statele membre pot 
beneficia de o perioadă suplimentară de 
[un an] pentru a se conforma prezentei 
directive.

Or. fr

Justificare

Termenul suplimentar nu trebuie să depășească un an.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Cerințe minime

Statele membre pot adopta sau menține 
dispoziții mai favorabile protecției 
principiului tratamentului egal decât cele 
care sunt prevăzute de prezenta directivă.

Or. fr
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Justificare

 Aceste dispoziții sunt preluate din Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al 
egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă 
(reformulare) și își au locul și în prezenta directivă.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Directiva din 11 decembrie 19861 are o istorie lungă și un trecut puțin glorios.
Propunerea inițială a Comisiei din 19842 a fost mult mai ambițioasă decât textul care a fost 
adoptat în cele din urmă de Consiliu în 1986.
Prin hotărârile și rapoartele adoptate în anii `90, Parlamentul European a solicitat în mod 
repetat îmbunătățirea acestei directive.
În raportul său din 19973, dedicat situației soțiilor/soților colaboratori ai lucrătorilor 
independenți, Parlamentul a deplâns textul timid al directivei 86/613/CEE care nu a permis 
deloc îmbunătățirea situației soțiilor/soților colaboratori ai lucrătorilor independenți pe planul 
recunoașterii activității lor și a unei protecții sociale adecvate.
Parlamentul European a solicitat o directivă modificată mai constrângătoare pentru statele 
membre, care ar trebui să prevadă:
- înregistrarea obligatorie a soțiilor/soților colaboratori, astfel încât aceștia să nu mai fie 
lucrători invizibili,
- obligația statelor membre de a adopta măsuri care să permită soțiilor/soților colaboratori să 
încheie o asigurare de sănătate și de pensii.
În ciuda numeroaselor apeluri ale Parlamentului pentru propuneri concrete care să asigure 
egalitatea de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă, 
inclusiv a soțiilor/soților colaboratori, 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 directivă4 al cărei temei juridic specifică este articolul 141 din 
Tratatul CE. 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 femei5. Să ne amintim că Directiva din 1986 s-a bazat pe articolele 100 și 235 și nu 
pe articolul 119 din Tratatul de la Roma, care nu se aplica lucrătorilor independenți, în timp 
ce articolul 141.3 se aplică acum în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și profesia, și, 
prin urmare, se referă la persoane care desfășoară activități independente.
Decizia Comisiei de a abroga Directiva din 1986 și de a propune un nou instrument legislativ 
de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care 
desfășoară activități independente sau care contribuie la desfășurarea unei asemenea activități 
se bazează pe rapoarte privind punerea în aplicare a Directivei din 1986, pe rapoarte ale 
experților și pe analize de impact6. Toate aceste rapoarte și studii au demonstrat ineficacitatea 
                                               
1 Directiva Consiliului nr. 86/613/CEE 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 din 19.12.1986, p. 56).
2 Propunere de Directivă a Consiliului pentru aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile 
care desfășoară activități independente, inclusiv agricole, precum și protecția maternități COM/84/57FINAL, JO 
C 113 din 27.4.1984, p. 4
3 Raport cu privire la situația soțiilor/soților colaboratori ai lucrătorilor independenți, din 8 ianuarie 1997, JO C 

055 din 24.02.1997, p. 0003.
4 COM(2008)636 final
5 79/7 CEE, 2004/113 CE, 2006/54 CE
6 Raportul Comisiei privind punerea în aplicare a Directivei Consiliului din 11 decembrie 1986 privind aplicarea 

principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară activități independente, 
inclusiv agricole, precum și protecția lucrătoarelor independente în timpul sarcinii și al maternității 
[COM(94) 163], Raport asupra Directivei 86/613/EEC al Rețelei de Experți privind aplicarea Dreptului 
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Directivei din 1986, a cărei rezultate practice sunt nesatisfăcătoare în raport cu obiectivul 
directivei și în același timp, în ceea ce privește lucrătorii independenți în sine, dar mai ales în 
ceea ce privește soțiile/soții lor colaboratori și asta în ciuda faptului că situația juridică a 
acestor două categorii de persoane este în mod evident diferită.
Este adevărat că, începând din 1986, situația lucrătorilor independenți și cea a soțiilor/soților 
colaboratori sau a partenerilor de viață recunoscuți ca atare de legislația națională, în 
agricultură, artizanat și comerț și în profesiile liberale a evoluat în majoritatea statelor 
membre. Acest lucru vizează și afilierea la asigurarea socială și la protecția maternității.

Raportul analizei de impact1 care însoțește noua propunere de directivă permite evaluarea 
domeniul de aplicare a acesteia, atât în ceea ce privește lucrătorii independenți cât și 
soțiile/soții colaboratori, respectiv partenerii de viață recunoscuți.

Lucrătorii independenți

Activitatea independentă rămâne, cu cei 16% din populația activă, minoritară în Europa.
Numai o treime din cele 32,5 milioane de lucrători independenți sunt femei2, cu toate că 
femeile par mai dispuse să se lanseze într-o activitate independentă pentru a scăpa de șomaj 
sau pentru a îmbina mai bine viața profesională cu cea familială.
71% din femeile care desfășoară activități independente activează în sectorul serviciilor. În 
agricultură observăm un număr similar de femei și de bărbați, respectiv 21% și 20%. Conform 
raportului EPEC3, cea mai mare creștere (10% între 1998 și 2006) în rândul femeilor care 
desfășoară activități independente a fost înregistrată în Marele Ducat al Luxemburgului, urmat 
de Grecia, Italia și Cipru (5%).

Propunerea de a aborda obstacolele care împiedică accesul femeilor la activități independente,
de exemplu incluzând măsuri sau avantaje specifice menite să faciliteze exercitarea unei 
activități independente de sexul sub-reprezentat, ar trebui să fie așadar susținută, dar 
consolidată ca și acțiune pozitivă (considerentul 10, articolul 4 din proiectul de directivă).

Propunerea de înființare a unei societăți (articolul 5) este de o importanță capitală, deoarece 
prevede măsuri constrângătoare pentru a nu mai interzice prin legislația națională constituirea 
unei societăți între soți sau parteneri. Ca singură dispoziție, nu va mai fi interzis ca un liber 
profesionist să își angajeze în societate soțul/soția sau un partener în calitate de salariat, ceea 
ce rezolvă într-un mod exemplar problema asigurării sociale independente a soțiilor/soților 
colaboratori, oferind posibilitatea de a include în categoria cheltuielilor de operare salariul 
acordat efectiv soțului/soției cu două condiții, respectiv să fie un salariu normal pentru 
serviciile prestate în mod legal și să fie achitate toate reținerile și contribuțiile obligatorii din 
punct de vedere juridic.
                                                                                                                                                  

Comunitar în domeniul egalității de tratament între bărbații ș i  femeile, SEC(2008)2592, 
SEC(2008)2593.

1 SEC(2008)2593
2 EPEC- Studiu privind implementarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile implicați în 

activitatea de liber profesioniști și a soțiilor/soților colaboratori, Direcția Generală Ocuparea Forței de 
Muncă, Afaceri Sociale și Egalitate de Șanse, iunie, 2008

3 EPEC- Studiu privind implementarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile implicați în 
activitatea de liber profesioniști și a soțiilor/soților colaboratori, Direcția Generală Ocuparea Forței de 
Muncă, Afaceri Sociale și Egalitate de Șanse, iunie, 2008.
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În ceea ce privește protecția maternității femeilor care desfășoară activități independente, nu 
trebuie copiat sistemul pentru concediul de maternitate după cel al salariaților. În majoritatea 
cazurilor, conducătorii de întreprinderi sau de exploatare nu își pot permite să-și întrerupă 
activitatea pe parcursul mai multor săptămâni. Totuși, la solicitarea acestora, concediul va 
trebui să aibă o durată de cel puțin patru săptămâni înainte și patru săptămâni după naștere, 
pentru protejarea sănătății mamei și copilului. Și pentru salariați, acest minim obligatoriu este 
în prezent necesar.
În ceea ce privește indemnizația, este rezonabil să se prevadă ca aceasta să fie cel puțin 
echivalentă cu indemnizația în caz de boală, de asemenea, este necesar ca această 
indemnizație să existe în legislația națională, ceea ce se pare că nu se întâmplă în toate statele 
membre.
Este adevărat că, deja în 19 state membre, femeile care desfășoară activități independente au 
dreptul la concediu de maternitate plătit de 14 săptămâni. În funcție de metoda de finanțare a 
indemnizației (pe cheltuiala statului sau pe baza contribuțiilor achitate de către persoanele 
care desfășoară activități independente), pot apărea denaturări concurențiale. În cazul în care 
există servicii naționale alternative, este necesar să se prevadă accesul persoanelor care 
desfășoară activități independente la astfel de servicii ca o alternativă la o indemnizație 
bănească.

Soțiile/soții colaboratori și partenerii recunoscuți

UE 27 ar număra 3,75 milioane de soții/soți (sau membri ai familiei) colaboratori, ceea ce 
reprezintă 11,5% din totalul lucrătorilor independenți din Uniunea Europeană1. Aproximativ 
11% din lucrătorii independenți spun că sunt ajutați de către un membru al familiei. În cele 
mai multe cazuri, este vorba despre femei care își ajută soțul sau partenerul recunoscut. .

Soțiile/soții colaboratori nu formează un grup omogen. Acest tip de activitate este majoritară 
în agricultură, meșteșuguri și comerț, dar și în profesiile liberale. În unele state membre, 
soțiile/soții colaboratori pot beneficia de un statut. De exemplu, în Franța, au posibilitatea de a 
alege între trei opțiuni: soții/soți salariați, soții/soți asociați sau soții/soți parteneri, cu o 
înregistrare în registrul comerțului sau în registrul de meserii. În majoritatea statelor membre, 
aceștia nu au întotdeauna un statut propriu. Munca lor nu este recunoscută. Ei nu beneficiază 
de o asigurare socială independentă de soție/soț. În majoritatea statelor membre, aceștia dețin 
drepturi derivate, adică aceștia sunt acoperiți (ca și copiii), de fondul de sănătate al 
lucrătorului independent și au dreptul la o pensie de văduvă/văduv după moartea lucrătorului 
independent. Dar ce se întâmplă în caz de divorț, în special după mulți ani de căsătorie?
Soția/soțul își asumă un risc ridicat de sărăcie fără propria asigurare socială pentru că 
aceasta/acesta nu are niciun statut și nicio dovadă a anilor de activitate pentru a pretinde un 
drept la o pensie de vârstă sau de invaliditate.

Directiva din 1986 nu și-a atins scopul, în ciuda faptului că, în unele state membre, 
soțiilor/soților colaboratori li se oferă posibilitatea de a se afilia, pe bază de voluntariat, la un 
sistem de asigurări sociale, în general la cel al lucrătorilor independenți, în cazul în care acesta 
                                               
1 EPEC- Studiu privind implementarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile implicați în 

activitatea de liber profesioniști și a soțiilor/soților colaboratori, Direcția Generală Ocuparea Forței de 
Muncă, Afaceri Sociale și Egalitate de Șanse, iunie, 2008.
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există.

În unele state membre, soțiile/soții colaboratori au obligația de a se afilia la sistemele de 
asigurări sociale (Franța, începând din iulie 2007, Belgia din 2006).
În Portugalia de asemenea, soțiile/soții colaboratori sunt supuși obligatoriu regimului 
lucrătorilor independenți și beneficiază de avantajele acestui regim. În Marele Ducat al 
Luxemburgului, există, din 1974, un sistem obligatoriu de asigurare pentru soțiile/soții 
colaboratori și pentru membrii familiei care lucrează în sectorul agricol. Același regim există 
și pentru meșteșugari, comerț și profesii liberale, dar oferă multe oportunități de derogări și 
scutiri.
În Finlanda toți rezidenții participă automat la sistemul de asigurări sociale, indiferent de tipul 
de ocupație. În Germania, soțiile/soții colaboratori sunt considerați ca fiind co-proprietari ai 
afacerii sau a exploatației agricole și beneficiază de statutul de lucrători independenți.

Experiențele din aceste state membre au demonstrat că numai afilierea obligatorie reprezintă 
un mecanism eficient.

Directiva 86/613/CEE nu prevede decât o afiliere voluntară a soțiilor/soților colaboratori la 
sistemul asigurărilor sociale. Așadar ea s-a dovedit a fi ineficientă. Cu toate acestea, noua 
propunere a Comisiei prevede, de asemenea, un sistem de voluntariat. Articolul 6 din 
propunere prevede că "soțiile/soții colaboratori pot, la cerere, beneficia de un nivel de 
protecție cel puțin egal cu cel al lucrătorilor independenți, în aceleași condiții ca și cele care 
se aplică acestora din urmă." Propunerea Comisiei prevede deci aderarea soțiilor/soților 
colaboratori ai lucrătorilor independenți în mod voluntar și contributiv. Raportorul este 
convins de faptul că o astfel de abordare este ineficientă și nu va îmbunătății în niciun fel 
situația soțiilor/soților colaboratori. Experiențele acumulate de statele membre unde există 
afilierea voluntară, au arătat că, în momentul în care se oferă soțiilor/soților colaboratori 
posibilitatea de a adera sau nu la un sistem de asigurări de pensii, aceștia nu aderă în cele mai 
multe cazuri . Aceștia se tem ca afilierea lor să nu atragă cheltuieli substanțiale în formă de 
contribuție. Puțini dintre aceștia își dau totuși seama de consecințele grave ale lipsei unei 
astfel de afilieri care apar în momentul unui divorț sau deces al soțului care a fost afiliat.
Pentru toate aceste motive, raportorul este convins de faptul că afilierea la sistemele de 
protecție socială pentru soțiile/soții colaboratori ar trebui să fie obligatorie. Este necesar ca 
Uniunea Europeană să impună o legislație mai restrictivă, de stabilire a unui cadru de garanții 
minime pentru soțiile/soții colaboratori, în limitele căruia statele membre să poată alege cel 
mai potrivit mod de a se adapta sistemele lor.

Astfel ar trebui modificat considerentul 13 și articolul 6 din proiectul de directivă pentru a 
asigura în primul rând posibilitatea de afiliere la regim pentru lucrătorul independent, pentru a 
nu se permită scutirea, deci o afiliere obligatorie, chiar și pentru a prevedea posibilitatea de 
calcul a contribuțiilor pe baza unei sume forfetare.
Este esențial să se asigure că aceste contribuții sunt deductibile fiscal, considerându-le de 
exemplu, drept cheltuieli de exploatare.

În ceea ce privește concediul de maternitate, acesta trebuie adaptat la situația specială a 
soțiilor colaboratoare, și nu modelat după salariați, așa cum a fost susținut mai sus pentru 
lucrătorii independenți. Posibilitatea de a alege să își înceteze activitatea în cadrul afacerii de 
familie, înainte și după naștere depinde, și pentru soțiile colaboratoare, de indemnizația pentru 
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această încetare, dar se recomandă absolut cel puțin 4 săptămâni înainte și după nașterea 
copilului. Stimularea în acest sens depinde în principal de finanțarea concediului de 
maternitate. Ca în Marele Ducat al Luxemburgului, această finanțare ar trebui să fie suportată 
în întregime de către stat și nu pe cheltuiala angajatorilor și salariaților sau a lucrătorilor 
independenți și a soților lor, asta și pentru a evita denaturarea concurenței de pe piața unică.

Recunoașterea activității soției/soțului colaborator

Pentru a înlocui Directiva din 1986, Comisia ignoră în proiectul de directivă importanța de a 
se recunoaște activitatea desfășurată de către soțiile/soții colaboratori. Articolul 7 din vechea 
directivă prevede că: "Statele membre se angajează să examineze în ce condiții recunoașterea 
muncii prestată de soții colaboratori poate fi favorizată”. În propunerea de revizuire a 
directivei, Comisia a șters complet acest articol.

În această ordine de idei, trebuie să se acorde atenție faptului că este dificil să se recunoască 
contribuția soțiilor/soților colaboratori la rezultatul societății fără înregistrarea obligatorie a 
acestora. Recunoașterea activității pentru a oferi compensații este legitimă, în special în 
cazurile de divorț sau de separare. Este adevărat că, având în vedere complexitatea 
subiectului, o reglementare va afecta dreptul matrimonial, legislația fiscală și dreptul 
societăților comerciale.

Organizații pentru egalitate

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 la minoritățile discriminate pe alte baze, precum 
rasă, religie, etc. Acesta este motivul pentru care organismul care supraveghează punerea în 
aplicare corespunzătoare a prezentei directive poate fi același cu cel responsabil de directivele 
privind egalitatea de tratament între bărbații și femeile angajate și nu un organism de protecție 
a drepturilor omului .

Concluzii

Directiva din 1986 nu și-a atins obiectivele, pentru că ea era prea timidă. Propunerea actuală a 
Comisiei este încă prea puțin ambițioasă pentru că ea nu oferă decât soluții puțin 
constrângătoare. O posibilitate de retragere, o scutire de obligație de afiliere la asigurarea 
socială pentru lucrătorul independent și în special pentru soția/soțul colaborator nu asigura 
egalitatea de tratament între bărbați și femei.

Cunoscând faptul că poziția statelor membre est departe de a fi una unanimă cu privire la 
necesitatea îmbunătățirii cadrului legal pentru a asigura aplicarea corectă a principiului 
egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară activități independente și 
soțiile/soții colaboratori sau parteneri recunoscuți.

Înregistrând pozițiile foarte diferite ale organizațiilor profesionale pe de o parte și ale ONG-
urilor interesate pe de altă parte, nu ar trebui să fie imposibil de a găsi un consens rezonabil, 
care să permită adoptarea acestei directive la prima lectură, înainte de alegerile europene.
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