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Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor

Propunere de directivă (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Egalitatea între bărbați și femei este 
un principiu de bază al Uniunii. În 
conformitate cu articolul 3 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, promovarea 
egalității de șanse între bărbați și femei 
este unul dintre obiectivele Uniunii. În 
mod similar, articolul 23 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene prevede obligativitatea 
asigurării egalității între femei și bărbați 
în toate domeniile, inclusiv în ceea ce 
privește încadrarea în muncă, munca și 
remunerarea.

(2) Egalitatea de gen este un principiu de 
bază al Uniunii. În conformitate cu 
articolul 3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, combaterea excluderii sociale 
și a discriminării, promovarea justiției și a 
protecției sociale, egalitatea între femei și 
bărbați, solidaritatea între generații și 
protecția drepturilor copilului constituie 
obiective ale Uniunii. Articolul 8 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene prevede că Uniunea urmărește 
să elimine inegalitățile și să promoveze 
egalitatea între bărbați și femei în toate 
activitățile sale. De asemenea, titlul III 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene (Carta) prevede că toate 
persoanele sunt egale în fața legii, că se 
interzice discriminarea și că egalitatea 
între femei și bărbați trebuie asigurată în 
toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește 
încadrarea în muncă, munca și remunerarea 
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(articolele 20, 21 și 23 din Cartă). 

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolul 33 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
prevede dreptul de a fi protejat împotriva 
oricărei concedieri din motive de 
maternitate, precum și dreptul la un 
concediu de maternitate plătit și la un 
concediu pentru creșterea copilului acordat 
în urma nașterii sau adopției unui copil, 
pentru a concilia viața de familie cu viața 
profesională.

(3) Articolul 33 din Cartă prevede 
protecția juridică, economică și socială a 
familiei și dreptul de a fi protejat împotriva 
oricărei concedieri din motive de 
maternitate, precum și dreptul la un 
concediu de maternitate plătit și la un 
concediu pentru creșterea copilului acordat 
în urma nașterii sau adopției unui copil, 
pentru a concilia viața de familie cu viața 
profesională.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea este parte la Convenția 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap. Prin urmare, de la 
momentul intrării în vigoare a respectivei 
convenții, dispozițiile sale fac parte 
integrantă din ordinea juridică a Uniunii 
Europene și, în măsura posibilului, 
legislația Uniunii trebuie să fie interpretată 
într-un mod care este în concordanță cu 
convenția. Printre altele, convenția 
prevede, la articolul 7, că părțile trebuie să 
ia toate măsurile necesare pentru a garanta 
accesul deplin al copiilor cu handicap la 
toate drepturile omului și libertățile 
fundamentale, în condiții egale cu ceilalți 
copii.

(4) Uniunea și toate statele membre sunt 
parte la Convenția Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap și, în 
general, trebuie să promoveze și să 
protejeze drepturile fundamentale 
consacrate în Declarația Universală a 
Drepturilor Omului. Prin urmare, de la 
momentul intrării în vigoare a respectivei 
convenții, dispozițiile sale fac parte 
integrantă din ordinea juridică a Uniunii 
Europene și, în măsura posibilului, 
legislația Uniunii trebuie să fie interpretată 
într-un mod care este în concordanță cu 
convenția. Printre altele, convenția 
prevede, la punctul 24 din preambul și la 
articolul 7, că părțile trebuie să ia toate 
măsurile necesare pentru a garanta accesul 
deplin și egal al copiilor cu handicap la 
toate drepturile omului și libertățile 
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fundamentale, în condiții egale cu ceilalți 
copii. În plus, la articolul 23, Convenția 
prevede că părțile trebuie să adopte 
măsuri eficace și adecvate pentru a 
elimina discriminarea împotriva 
persoanelor cu handicap în toate 
chestiunile legate de căsătorie, familie, 
calitatea de părinte și relații pe baza 
egalității cu celelalte persoane.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre au semnat și 
ratificat Convenția ONU cu privire la 
drepturile copilului și, prin urmare, au 
obligația legală de a lua toate măsurile 
pentru punerea în aplicare a drepturilor 
vizate. Printre altele, convenția prevede la 
articolul 18 că părinții sau, după caz, 
tutorii legali sunt principalii responsabili 
de creșterea și dezvoltarea copilului, 
precum și că principala lor preocupare va 
fi interesul superior al copilului. 
Convenția le reamintește, de asemenea, 
statelor de responsabilitatea lor de a lua 
toate măsurile corespunzătoare pentru a 
asigura că copiii ai căror părinți muncesc 
au dreptul de a beneficia de serviciile și de 
structurile de îngrijire a copiilor pentru 
care îndeplinesc condițiile cerute.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Politicile privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată ar trebui să 
contribuie la realizarea egalității de gen 

(5) Politicile privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată ar trebui să 
contribuie la realizarea egalității de gen 
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prin promovarea participării femeilor pe 
piața muncii, prin crearea de posibilități 
sporite pentru bărbați de a împărți 
responsabilitățile de îngrijire în mod egal 
cu femeile și prin reducerea inegalității de 
gen la nivelul veniturilor și al salariilor. 
Aceste politici ar trebui să ia în considerare 
schimbările demografice, inclusiv efectele 
îmbătrânirii populației.

prin promovarea participării femeilor pe 
piața muncii, prin crearea de posibilități 
sporite pentru bărbați de a împărți 
responsabilitățile de îngrijire în mod egal 
cu femeile și prin încurajarea acestui 
lucru, precum și prin reducerea inegalității 
de gen la nivelul veniturilor, al 
remunerațiilor și al pensiilor. Aceste 
politici ar trebui să ia în considerare 
reducerea stereotipurilor legate de gen, 
recunoașterea și redistribuirea 
responsabilităților de îngrijire, elaborarea 
și punerea în aplicare a unor standarde de 
calitate pentru toate tipurile de servicii de 
îngrijire și ar trebui, de asemenea, să 
recunoască schimbările demografice, 
inclusiv efectele îmbătrânirii populației și 
impactul acesteia asupra 
responsabilităților de îngrijire. 
Soluționarea problemei pe care o 
reprezintă schimbarea demografică este 
esențială pentru a asigura pregătirea 
politicilor privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată pentru piața 
muncii din viitor. Trebuie acordată o 
atenție deosebită participării pe piața 
forței de muncă a categoriilor vulnerabile 
de femei.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Politicile privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată în 
legătură cu persoanele care asigură 
servicii informale de îngrijire – care 
asigură, în prezent, în mod gratuit, 80 % 
din totalul activităților de îngrijire la 
nivelul UE – sunt pertinente și 
proporționale cu încercările pe care le 
reprezintă modificările demografice. 
Aceste politici sunt preconizate să 
contribuie la atenuarea efectelor cererii 
tot mai mari de îngrijire, pe de o parte, 
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precum și tendinței către familii mai mici 
și mai dispersate din punct de vedere 
geografic, precum și ale creșterii 
numărului de femei care intră pe piața 
muncii, scăzând potențialul de îngrijire 
informală, pe de altă parte. Caracterul 
preponderent al îngrijirii informale în 
Europa, împreună cu presiunea exercitată 
asupra cheltuielilor publice în anumite 
țări, înseamnă că importanța acestui tip 
de sprijin este preconizată să crească. 
Prin urmare, este evident că serviciile de 
îngrijire informală trebuie sprijinite, iar 
măsurile care le permit îngrijitorilor să 
îmbine activitățile de îngrijire cu munca 
sunt indispensabile.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pilonul european al drepturilor 
sociale, care a fost proclamat de 
instituțiile Uniunii la 17 noiembrie 2017, 
are ca obiectiv să ofere drepturi noi și mai 
eficace cetățenilor Uniunii. Pilonul se 
bazează pe 20 de principii-cheie, printre 
care principiul nr. 2 privind egalitatea de 
gen, principiul nr. 3 privind egalitatea de 
șanse și principiul nr. 9 privind echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată. 
Cel din urmă prevede că „părinții și 
persoanele cu responsabilități de îngrijire 
au dreptul la un concediu adecvat, la 
forme de muncă adaptabile și acces la 
servicii de îngrijire. Femeile și bărbații au 
un acces egal la concedii speciale în 
vederea îndeplinirii responsabilităților de 
îngrijire și trebuie încurajați să utilizeze 
aceste concedii în mod echilibrat”.

Amendamentul 8
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Propunere de directivă
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Părinții și alte persoane cu 
responsabilități de îngrijire ar trebui să 
aibă dreptul la un concediu adecvat, la 
formule de muncă flexibile și la acces la 
servicii de îngrijire. Femeile și bărbații ar 
trebui să aibă un acces egal la concedii 
speciale în vederea îndeplinirii 
responsabilităților de îngrijire și ar trebui 
încurajați să utilizeze aceste concedii în 
mod echilibrat.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Raportul Parlamentului European 
din 18 iunie 2013 privind „Impactul crizei 
asupra accesului la îngrijire pentru 
grupurile vulnerabile” invită în mod 
specific Comisia să propună o directivă 
privind concediile pentru îngrijitori.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 6 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6d) Potrivit datelor din octombrie 2017 
ale Comisiei (provenite de la Eurostat), în 
Uniune, rata de ocupare a forței de 
muncă în rândul bărbaților era de 71,9 %, 
în timp ce în rândul femeilor rata de 
ocupare era de 61,4 %, în ciuda nivelului 
mai ridicat de educație al femeilor.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Cu toate acestea, echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată rămâne o 
provocare considerabilă pentru mulți 
părinți și lucrători cu responsabilități de 
îngrijire, cu un impact negativ asupra 
ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor. Un factor major care contribuie 
la subreprezentarea femeilor pe piața 
muncii este dificultatea de a găsi un 
echilibru între obligațiile profesionale și 
cele familiale. Atunci când au copii, 
femeile au tendința de a lucra mai puține 
ore în locuri de muncă remunerate și de a 
petrece mai mult timp îndeplinind 
responsabilități de îngrijire neremunerate. 
Faptul de a avea o rudă bolnavă sau aflată 
în îngrijire s-a dovedit, de asemenea, a 
avea un impact negativ asupra ocupării 
forței de muncă feminine, făcându-le pe 
unele femei să iasă complet de pe piața 
muncii.

(7) Echilibrul dintre viața profesională și 
cea privată rămâne o provocare 
considerabilă pentru mulți părinți și 
lucrători cu responsabilități de îngrijire, cu 
un impact negativ asupra ocupării forței de 
muncă în rândul femeilor. Un factor 
determinant care contribuie la 
subreprezentarea femeilor pe piața muncii, 
pe lângă discriminarea la angajare și în 
ceea ce privește statutul profesional și 
remunerația, precum și tipurile de locuri 
de muncă care le sunt propuse, este 
dificultatea de a găsi un echilibru între 
responsabilitățile profesionale și cele 
familiale. Atunci când au copii, femeile au 
tendința de a lucra mai puține ore în locuri 
de muncă remunerate și de a petrece mai 
mult timp îndeplinind sarcini de îngrijire 
neremunerate. În plus, există o tendință 
crescândă de prelungire a timpului de 
lucru până seara târziu, și o prevalență în 
anumite sectoare a muncii de noapte ori 
în zilele de sărbătoare legală, iar acest 
lucru face ca lucrătorilor să le fie greu să 
reconcilieze munca cu îndatoririle lor față 
de copii și alte rude sau persoane din 
cercul imediat al acestora care necesită 
îngrijire sau sprijin. Faptul de a avea o 
rudă care are nevoie de îngrijire sau de 
sprijin s-a dovedit, de asemenea, a avea un 
impact negativ asupra ocupării forței de 
muncă feminine, făcându-le pe multe 
femei să iasă complet sau parțial de pe 
piața muncii. Acest lucru, la rândul său, 
are un impact negativ asupra drepturilor 
la prestații de securitate socială și de 
pensie ale îngrijitorilor respectivi, în 
unele cazuri ducând la un risc sporit de 
sărăcie și de excludere socială, în special 
la bătrânețe. Cercetarea și practica 
demonstrează că angajatorii beneficiază d 
pe urma luării în considerarea a nevoilor 
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îngrijitorilor care lucrează, ducând la 
rezultate mai bune, cum ar fi reducerea 
absenteismului, o capacitate mai mare de 
a atrage personal și de a păstra și de a 
motiva personalul.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Existența unei infrastructuri de 
calitate, accesibile și la prețuri rezonabile 
pentru îngrijirea copiilor și a rudelor care 
au nevoie de îngrijire sau sprijin s-a 
dovedit a fi un factor esențial al politicilor 
de menținere a unui echilibru între viața 
profesională și cea privată, care 
facilitează reîntoarcerea rapidă a 
mamelor și creșterea participării femeilor 
pe piața forței de muncă. Totuși, până în 
2018, majoritatea statelor membre ale 
Uniunii nu au atins încă obiectivele de la 
Barcelona privind îngrijirea copiilor, 
stabilite în 2002. Atingerea acestor 
obiective este esențială pentru a permite 
femeilor să participe pe deplin pe piața 
forței de muncă, iar stabilirea ca 
prioritate a investițiilor în servicii 
comunitare de calitate, accesibile și la 
prețuri rezonabile de îngrijire a copiilor în 
următorul cadru financiar multianual 
este crucială pentru deblocarea situației. 
Prin urmare, instituirea unui concediu 
pentru îngrijitorii individuali nu ar trebui 
să reprezinte un înlocuitor pentru 
serviciile comunitare de îngrijire 
profesioniste, accesibile, la un preț 
rezonabil și de înaltă calitate.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
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Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cadrul juridic actual al Uniunii oferă 
puține stimulente care să-i încurajeze pe 
bărbați să-și asume o parte egală a 
responsabilităților de îngrijire. Lipsa unui 
concediu de paternitate sau a unui concediu 
pentru creșterea copilului plătit în multe 
state membre contribuie la gradul redus de 
utilizare a acestor tipuri de concedii de 
către tați. Dezechilibrul dintre femei și 
bărbați la nivelul concepției politicilor 
privind echilibrul dintre viața profesională 
și cea privată adâncește diferențele de gen 
în contextele vieții profesionale și îngrijirii. 
În schimb, utilizarea de către tați a unor 
formule care permit atingerea unui 
echilibru între viața profesională și cea 
privată, cum ar fi concediile sau formulele 
flexibile de lucru, s-a dovedit a avea un 
impact pozitiv, ea reducând cuantumul 
relativ al muncii familiale neremunerate 
prestate de femei și lăsându-le acestora mai 
mult timp pentru ocuparea unui loc de 
muncă remunerat.

(8) Cadrul juridic actual al Uniunii oferă 
puține stimulente care să-i încurajeze pe 
bărbați să-și asume o parte egală a 
responsabilităților de îngrijire. Lipsa unui 
concediu de paternitate sau a unui concediu 
pentru creșterea copilului plătit, precum și 
posibilitatea de a transfera concediul 
pentru creșterea copilului în multe state 
membre contribuie la gradul redus de 
utilizare a acestor tipuri de concedii de 
către tați. Dezechilibrul dintre femei și 
bărbați la nivelul concepției politicilor 
privind echilibrul dintre viața profesională 
și cea privată adâncește stereotipurile și 
diferențele de gen în contextele vieții 
profesionale și îngrijirii. În schimb, 
utilizarea de către tați a unor formule care 
permit atingerea unui echilibru între viața 
profesională și cea privată, cum ar fi 
concediile sau formulele adaptabile de 
lucru, s-a dovedit a avea un impact pozitiv, 
ea reducând cuantumul relativ al muncii 
familiale neremunerate prestate de femei și 
lăsându-le acestora mai mult timp pentru 
ocuparea unui loc de muncă remunerat. În 
plus, cercetările Eurofound arată că 
ratele de utilizare în rândul părinților 
depind de mulți factori interconectați. 
Sunt deosebit de importante structurile de 
înaltă calitate, accesibile și abordabile 
pentru îngrijirea copiilor, a persoanelor 
în vârstă și a persoanelor cu handicap; 
informațiile disponibile privind concediul; 
diferențele la nivelul compensării pentru 
concediu și al salariului; modelele 
predominante de organizare a familiei; și 
măsura în care lucrătorii se tem de izolare 
de piața forței de muncă atunci când iau 
concediu. Tinerii sunt grupul care este în 
mod clar printre cei mai vulnerabili la toți 
acești factori.
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a îmbunătăți echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată, ar 
trebui să se elimine practicile 
discriminatorii, cum ar fi diferențele 
persistente de remunerare între femei și 
bărbați, pentru a asigura, în cele din 
urmă, o mai mare echitate pe piața 
muncii. Statele membre, împreună cu 
partenerii sociali și părțile interesate 
relevante, ar trebui să includă educația în 
spiritul egalității de gen în programele lor 
școlare pentru învățământul obligatoriu și 
învățământul preșcolar și să continue 
eforturile de informare și sensibilizare ale 
autorităților publice. Politicile privind 
egalitatea de tratament ar trebui să vizeze 
soluționarea problemei reprezentate de 
stereotipurile asociate cu ocupațiile și 
rolurile rezervate atât bărbaților, cât și 
femeilor, iar partenerii sociali ar trebui să 
își îndeplinească sarcina de bază, aceea 
de informare a lucrătorilor și a 
angajatorilor și de sensibilizare a acestora 
cu privire la lupta împotriva discriminării.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Pentru a evalua mai bine impactul 
legislației de bază și a altor acte legislative 
conexe, ar trebui să se colecteze și să se 
publice la nivel local, regional și național 
informații pertinente, cum ar fi numărul 
de ore de lucru, remunerația, postul 
ocupat, inclusiv o defalcare în funcție de 
sex și vârstă, pentru a documenta 
discriminarea intersectorială și a elabora 
politici orientate și eficiente din punctul 
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de vedere al resurselor. Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați (EIGE), Fundația 
Europeană pentru Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață și de Muncă 
(EUROFOUND) și Centrul European 
pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 
(Cedefop), împreună cu organismele 
naționale și regionale de promovare a 
egalității, ar trebui să actualizeze în 
permanență indicatorii de echilibru între 
viața profesională și cea privată, pentru a 
se asigura că datele sunt relevante și 
disponibile în timp util.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) În concordanță cu concluziile 
Consiliului din 7 decembrie 2017 privind 
îmbunătățirea sprijinului și îngrijirii din 
cadrul comunității pentru o viață 
independentă, realizarea de investiții în 
serviciile comunitare pentru persoanele 
cu handicap sau cu nevoi de sprijin legate 
de vârstă este de o importanță 
fundamentală pentru a asigura că femeile 
nu sunt obligate să părăsească piața 
muncii sau că sunt în măsură să păstreze 
sau să revină la un loc de muncă 
remunerat.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 8 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8d) Pentru a crea o societate sustenabilă 
din punct de vedere social și economic, 
responsabilitatea pentru un echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
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privată ar trebui să fie împărțită între 
lucrători, familii, parteneri sociali, 
autorități locale și regionale și toți 
angajatorii și furnizori de servicii publici 
și privați.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Partenerii sociali ar trebui să fie 
încurajați de statele membre să își 
continue eforturile active privind 
modurile în care se poate înlesni 
reconcilierea dintre viața profesională, 
viața privată și viața de familie și se poate 
îmbunătăți egalitatea de gen și egalitatea 
de tratament pe piața muncii prin 
educație, instruirea adulților, 
sensibilizarea opiniei publice și campanii 
de informare.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Partenerii sociali ar trebui 
consultați cu privire la conceperea și 
punerea în aplicare a politicilor 
economice, sociale și de ocupare a forței 
de muncă, în conformitate cu practicile 
naționale. Aceștia ar trebui încurajați să 
negocieze și să încheie acorduri colective 
referitoare la chestiuni relevante pentru 
ei, respectându-li-se totodată autonomia și 
dreptul la acțiuni colective.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
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Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este oportun să se abroge și să se 
înlocuiască Directiva 2010/18/UE, care 
reglementează în prezent concediul pentru 
creșterea copilului prin punerea în aplicare 
a unui acord-cadru încheiat între partenerii 
sociali. Prezenta directivă se bazează, în 
particular, pe normele prevăzute de 
Directiva 2010/18/UE și le completează, 
prin consolidarea drepturilor existente și 
prin introducerea de noi drepturi.

(10) Este oportun să se abroge și să se 
înlocuiască Directiva 2010/18/UE, care 
reglementează în prezent concediul pentru 
creșterea copilului prin punerea în aplicare 
a unui acord-cadru încheiat între partenerii 
sociali. Prezenta directivă se bazează, în 
particular, pe normele prevăzute de 
Directiva 2010/18/UE și le completează, 
prin consolidarea drepturilor existente și 
prin introducerea de noi drepturi. Nicio 
dispoziție a prezentei Directive nu ar 
trebui să fie interpretată ca reducând 
drepturile existente anterior în temeiul 
Directivei respective.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime privind concediul de paternitate, 
concediul pentru creșterea copilului, 
concediul de îngrijitor și formulele 
flexibile de lucru pentru părinții și 
lucrătorii cu responsabilități de îngrijire. 
Prin facilitarea concilierii vieții 
profesionale și a vieții de familie a 
părinților și îngrijitorilor, prezenta directivă 
ar trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor desprinse din tratat referitoare 
la egalitatea dintre femei și bărbați în ceea 
ce privește șansele pe piața muncii, 
egalitatea de tratament la locul de muncă și 
promovarea unui nivel ridicat al ocupării 
forței de muncă în Uniune.

(11) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime privind concediul de paternitate, 
concediul pentru creșterea copilului, 
concediul de îngrijitor și formulele 
adaptabile de lucru pentru părinții și 
lucrătorii cu responsabilități de îngrijire. 
Prin facilitarea concilierii vieții 
profesionale și a vieții de familie a 
părinților și îngrijitorilor, prezenta directivă 
ar trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor desprinse din tratat referitoare 
la egalitatea dintre femei și bărbați în ceea 
ce privește șansele pe piața muncii, 
egalitatea de tratament la locul de muncă și 
promovarea unui nivel ridicat al ocupării 
forței de muncă în Uniune. În plus, 
prezenta directivă reamintește evoluțiile 
demografice actuale care duc la creșterea 
nevoilor de îngrijire din cauza 
îmbătrânirii societății și, prin urmare, 
necesitatea de a investi și de a dezvolta 
structuri de îngrijire a copiilor și a 
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persoanelor în vârstă accesibile, 
abordabile ca preț și de înaltă calitate, 
care să permită îngrijitorilor să ducă o 
viață profesională activă.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice tuturor lucrătorilor care au contracte 
de muncă sau alte raporturi de muncă. Așa 
cum prevede în prezent clauza 2 punctul 3 
din anexa la Directiva 2010/18/UE, 
domeniul de aplicare al directivei trebuie 
să includă contractele de muncă sau 
raporturile de muncă ale lucrătorilor cu 
fracțiune de normă, ale lucrătorilor cu 
contract pe durată determinată sau ale 
persoanelor cu contract de muncă sau 
raport de muncă cu un agent de muncă 
temporară.

(12) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice tuturor lucrătorilor care au contracte 
de muncă sau alte raporturi de muncă. Așa 
cum prevede în prezent clauza 2 punctul 3 
din anexa la Directiva 2010/18/UE, 
domeniul de aplicare al directivei trebuie 
să includă contractele de muncă sau 
raporturile de muncă ale lucrătorilor cu 
fracțiune de normă, ale lucrătorilor cu 
contract pe durată determinată sau ale 
persoanelor cu contract de muncă sau 
raport de muncă cu un agent de muncă 
temporară. Comisia ar trebui să evalueze 
posibilitatea de a permite persoanelor care 
desfășoară activități independente să se 
bucure de drepturile prevăzute în prezenta 
directivă. Comisia ar trebui, după caz, să 
prezinte o propunere legislativă în acest 
sens.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Legislația Uniunii asigură deja 
principiul egalității de tratament între 
diferitele tipuri de raporturi de muncă, 
interzice orice discriminare directă sau 
indirectă pe criterii de sex în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă, 
ocupațiile, protecția socială și accesul la 
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bunuri și servicii, asigură 
transferabilitatea și păstrarea drepturilor 
în cazul mobilității între statele membre și 
garantează cerințele minime pentru 
dobândirea și păstrarea drepturilor la 
pensie suplimentară la nivel 
transfrontalier, precum și cerințele 
minime în ceea ce privește transparența 
sistemelor ocupaționale.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a încuraja o repartizare mai 
echitabilă a responsabilităților de îngrijire 
între femei și bărbați, ar trebui să fie 
introdus dreptul taților de a efectua un 
concediu de paternitate cu ocazia nașterii 
unui copil. Pentru a ține cont de diferențele 
dintre statele membre, dreptul la concediu 
de paternitate ar trebui să fie acordat 
indiferent de starea civilă sau familială 
definită în dreptul intern.

(13) Pentru a întări o repartizare mai 
echitabilă a responsabilităților de îngrijire 
între femei și bărbați, ar trebui să fie 
introdus dreptul taților sau al celui de al 
doilea părinte echivalent, conform 
definiției din dreptul intern, de a efectua 
un concediu de paternitate plătit în jurul 
datei nașterii, adopției unui copil sau 
nașterii unui făt mort. Pentru a ține cont 
de diferențele dintre statele membre, 
dreptul la concediu de paternitate ar trebui 
să fie acordat indiferent de starea civilă sau 
familială definită în dreptul intern.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Statele membre ar trebui să adopte 
măsuri specifice care să prevadă că toate 
beneficiile menționate în directivă se 
aplică în cazul unei șederi prelungite a 
părinților în străinătate pentru a finaliza 
o procedură de adopție internațională.
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Amendamentul 26

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ținând cont de faptul că majoritatea 
taților nu fac uz de dreptul lor la concediu 
pentru creșterea copilului sau transferă o 
parte considerabilă a acestuia mamelor, 
pentru a încuraja cel de-al doilea părinte să 
efectueze un concediu pentru creșterea 
copilului, prezenta directivă menține 
dreptul fiecărui părinte la cel puțin patru 
luni de concediu pentru creșterea copilului 
prevăzut în prezent de Directiva 
2010/18/UE, extinzând în același timp de 
la una la patru luni perioada de concediu 
pentru creșterea copilului care nu poate fi 
transferată de la un părinte la celălalt.

(14) Ținând cont de faptul că majoritatea 
taților nu fac uz de dreptul lor la concediu 
pentru creșterea copilului sau transferă o 
parte considerabilă a acestuia mamelor, 
pentru a încuraja cel de-al doilea părinte să 
efectueze un concediu pentru creșterea 
copilului, prezenta directivă menține 
dreptul fiecărui părinte la cel puțin patru 
luni de concediu pentru creșterea copilului 
prevăzut în prezent de Directiva 
2010/18/UE, extinzând în același timp de 
la una la patru luni perioada de concediu 
pentru creșterea copilului care nu poate fi 
transferată de la un părinte la celălalt. 
Garantarea faptului că patru luni de 
concediu pentru creșterea copilului sunt 
disponibile exclusiv pentru bărbați și nu 
pot fi transferate celuilalt părinte îi 
determină pe tați să ia acest concediu, 
promovând astfel calitatea de tată. Acest 
lucru promovează și facilitează și 
reintegrarea mamelor la locul de muncă 
după concediul de maternitate și 
concediul pentru creșterea copilului. 
Crearea condițiilor pentru o repartizare 
mai echilibrată a responsabilităților de 
îngrijire între ambii părinți contribuie cu 
siguranță la creșterea participării 
femeilor și a bărbaților la ocuparea forței 
de muncă.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a le acorda părinților mai 
multe posibilități de a utiliza concediul 
pentru creșterea copilului pe măsură ce 
copii lor cresc, dreptul la concediu pentru 
creșterea copilului ar trebui să fie acordat 
până când copilul are cel puțin vârsta de 
doisprezece ani. Statele membre ar trebui 
să poată specifica perioada de preaviz pe 
care lucrătorul o are la dispoziție pentru a 
informa angajatorul atunci când solicită 
concediu pentru creșterea copilului și să 
decidă dacă dreptul la concediu pentru 
creșterea copilului poate fi condiționat de o 
anumită perioadă de serviciu. Având în 
vedere diversitatea din ce în ce mai mare a 
formulelor contractuale, pentru calcularea 
perioadei de serviciu ar trebui să fie luată 
în considerare suma contractelor succesive 
cu durată determinată încheiate cu același 
angajator. Pentru a ajunge la un echilibru 
între nevoile lucrătorilor și cele ale 
angajatorilor, statele membre ar trebui, de 
asemenea, să poată decide dacă definesc o 
dispoziție potrivit căreia angajatorului i se 
poate permite să amâne acordarea 
concediului pentru creșterea copilului în 
anumite circumstanțe. În astfel de cazuri, 
angajatorul ar trebui să furnizeze o 
justificare a amânării.

(15) Pentru a le acorda părinților mai 
multe posibilități de a utiliza concediul 
pentru creșterea copilului pe măsură ce 
copiii lor cresc, dreptul la concediu pentru 
creșterea copilului ar trebui să fie acordat 
până când copilul are cel puțin vârsta de 10 
ani. Statele membre ar trebui să poată 
specifica, ținând seama mai ales de 
constrângerile la care sunt supuse 
microîntreprinderile, întreprinderile mici 
și mijlocii, o perioadă rezonabilă de 
preaviz pe care lucrătorul o are la 
dispoziție pentru a informa angajatorul 
atunci când solicită concediu pentru 
creșterea copilului și să decidă dacă dreptul 
la concediu pentru creșterea copilului poate 
fi condiționat de o anumită perioadă de 
serviciu. Statele membre ar trebui să 
poată introduce o cerință pentru o 
perioadă minimă de serviciu, de cel mult 
șase luni, înainte ca lucrătorul să aibă 
dreptul de a beneficia de acest drept. 
Având în vedere diversitatea din ce în ce 
mai mare a formulelor contractuale, pentru 
calcularea perioadei de serviciu ar trebui să 
fie luată în considerare suma contractelor 
succesive cu durată determinată încheiate 
cu același angajator. Pentru a ajunge la un 
echilibru între nevoile lucrătorilor și cele 
ale angajatorilor, statele membre ar trebui, 
de asemenea, să poată decide dacă definesc 
o dispoziție potrivit căreia angajatorului i 
se poate permite să amâne acordarea 
concediului pentru creșterea copilului 
pentru o perioadă rezonabilă de timp în 
circumstanțe obiective. În astfel de cazuri, 
angajatorul ar trebui să furnizeze o 
justificare scrisă a amânării.

Având în vedere că flexibilitatea crește 
probabilitatea ca cel de-al doilea părinte, în 
particular tatăl, să facă uz de dreptul la un 
astfel de concediu, lucrătorii ar trebui să fie 
în măsură să solicite efectuarea unui 
concediu pentru creșterea copilului pe bază 
de normă întreagă, fracțiune de normă sau 
alte forme flexibile. Ar trebui să fie la 

Având în vedere că flexibilitatea crește 
probabilitatea ca cel de-al doilea părinte, în 
particular tatăl, să facă uz de dreptul la un 
astfel de concediu, lucrătorii ar trebui să fie 
în măsură să solicite efectuarea unui 
concediu pentru creșterea copilului pe bază 
de normă întreagă, fracțiune de normă sau 
alte forme flexibile. Ar trebui să fie la 
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latitudinea angajatorului dacă acceptă sau 
nu o astfel de cerere de concediu pentru 
creșterea copilului în alte forme flexibile 
decât norma întreagă. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să evalueze măsura în 
care condițiile și formulele detaliate ale 
concediului pentru creșterea copilului ar 
trebui să fie adaptate la nevoile specifice 
ale părinților aflați în situații deosebit de 
defavorizate.

latitudinea angajatorului dacă acceptă sau 
nu o astfel de cerere de concediu pentru 
creșterea copilului în alte forme flexibile 
decât norma întreagă. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să evalueze măsura în 
care condițiile și formulele detaliate ale 
concediului pentru creșterea copilului ar 
trebui să fie adaptate la nevoile specifice 
ale părinților aflați în situații deosebit de 
defavorizate, în special în ceea ce privește 
copiii cu handicap, probleme de sănătate 
mintală sau o afecțiune medicală sau o 
boală gravă, precum și în ceea ce privește 
părinții singuri, care ar trebui să aibă 
acces la cel puțin același nivel de drepturi 
și protecție garantate părinților în temeiul 
prezentei directive și care ar putea 
beneficia de dispoziții specifice în 
conformitate cu legislația națională, în 
funcție de situația lor specifică.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a facilita reintegrarea la locul 
de muncă în urma concediului pentru 
creșterea copilului, lucrătorii și angajatorii 
ar trebui să fie încurajați să mențină 
contactul pe durata concediului și să 
convină asupra luării unor măsuri adecvate 
de reintegrare, care urmează a fi hotărâte 
de părțile în cauză, ținând cont de legislația 
națională, de convențiile colective și de 
practicile naționale.

(16) Pentru a facilita reintegrarea la locul 
de muncă în urma concediului pentru 
creșterea copilului, lucrătorii și angajatorii 
ar trebui să fie încurajați să mențină în mod 
voluntar contactul pe durata concediului și 
să convină asupra luării unor măsuri 
adecvate de reintegrare, precum formarea 
sau recalificarea, care urmează a fi 
hotărâte de părțile în cauză, ținând cont de 
legislația națională, de convențiile 
colective și de practicile naționale. Ar 
trebui să fie clar că lucrătorii care nu 
doresc să mențină contactul nu sunt 
obligați să facă acest lucru și nu trebuie 
să fie discriminați în niciun fel. Pe de altă 
parte, angajatorii ar trebui să informeze 
lucrătorii pe parcursul perioadei lor de 
concediu sau de formulă de lucru 
adaptabilă cu privire la orice formare 
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oferită celorlalți lucrători, la procesul 
intern de promovare și la posturile 
vacante disponibile, iar acești lucrători ar 
trebui să își păstreze dreptul de a participa 
la acestea.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a oferi șanse mai mari de a 
rămâne pe piața muncii femeilor și 
bărbaților care acordă îngrijiri unui 
membru de familie în vârstă și/sau altor 
rude care necesită îngrijiri, lucrătorii cu o 
rudă grav bolnavă sau cu o persoană 
aflată în întreținere ar trebui să aibă 
dreptul de a absenta de la locul de muncă, 
sub forma unui concediu de îngrijitor, 
pentru a acorda îngrijiri rudei respective. 
Pentru a preveni utilizarea abuzivă a 
acestui drept, ar putea fi necesare dovezi 
privind boala gravă sau dependența, 
înainte de acordarea concediului.

(17) Pentru a oferi șanse mai mari de a 
rămâne pe piața muncii lucrătorilor care 
acordă îngrijiri unui membru de familie în 
vârstă și/sau altor rude care necesită 
îngrijiri, lucrătorii cu o rudă care are 
nevoie de îngrijiri sau sprijin ca urmare a 
unei probleme medicale grave sau a unei 
deficiențe legate de vârstă ar trebui să aibă 
dreptul de a absenta de la locul de muncă, 
sub forma unui concediu de îngrijitor, 
pentru a acorda îngrijiri rudei respective. 
Ar trebui să fie necesară o dovadă 
medicală a motivului medical grav pentru 
nevoile de îngrijire sau de sprijin înainte 
de acordarea concediului, protejând în 
același timp confidențialitatea și datele 
personale ale lucrătorului și ale persoanei 
care are nevoie de îngrijire, în 
conformitate cu legislația națională.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pe lângă dreptul la concediu de 
îngrijitor prevăzut de prezenta directivă, 
toți lucrătorii ar trebui să-și păstreze 
dreptul de a absenta de la locul de muncă 
din motive de forță majoră legate de situații 

(18) Pe lângă dreptul la concediu de 
îngrijitor prevăzut de prezenta directivă, 
toți lucrătorii ar trebui să-și păstreze 
dreptul de a absenta de la locul de muncă, 
fără pierderea drepturilor de muncă, din 
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familiale urgente și neprevăzute, prevăzut 
în prezent de Directiva 2010/18/UE, în 
condițiile stabilite de statele membre.

motive de forță majoră legate de situații 
familiale urgente și neprevăzute, prevăzut 
în prezent de Directiva 2010/18/UE, în 
condițiile stabilite în conformitate cu 
legislația națională.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a mări stimulentele destinate 
lucrătorilor cu copii și responsabilități de 
îngrijire, în special bărbaților, de a efectua 
perioadele de concediu prevăzute în 
prezenta directivă, aceștia ar trebui să aibă 
dreptul la o indemnizație adecvată pe 
durata concediului. Nivelul indemnizației 
ar trebui să fie cel puțin echivalent cu 
nivelul indemnizației primite de lucrător 
în caz de concediu medical. Statele 
membre ar trebui să țină seama de 
importanța continuității drepturilor la 
prestații de asigurări sociale, inclusiv la 
asistență medicală.

(19) Pentru a mări stimulentele destinate 
lucrătorilor cu copii și responsabilități de 
îngrijire, în special bărbaților, de a efectua 
perioadele de concediu prevăzute în 
prezenta directivă, aceștia ar trebui să aibă 
dreptul la o remunerație sau la o 
indemnizație adecvată pe durata 
concediului. Nivelul plății sau 
indemnizației ar trebui să fie cel puțin 
echivalent cu 78 % din salariul brut al 
lucrătorului în cazul concediului pentru 
creșterea copilului și al concediului de 
îngrijitor. Statele membre ar trebui să țină 
seama de importanța continuității 
drepturilor la prestații de asigurări sociale, 
inclusiv la pensie și la asistență medicală.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În conformitate cu Directiva 
2010/18/UE, statele membre sunt obligate 
să definească regimul contractului de 
muncă sau al raportului de muncă pe 
perioada concediului pentru creșterea 
copilului. În conformitate cu jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
raportul de muncă dintre lucrător și 

(20) În conformitate cu Directiva 
2010/18/UE, statele membre sunt obligate 
să definească regimul contractului de 
muncă sau al raportului de muncă pe 
perioada concediului pentru creșterea 
copilului. În conformitate cu jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
raportul de muncă dintre lucrător și 
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angajatorul său este deci menținut pe 
perioada concediului și, prin urmare, 
beneficiarul unui astfel de concediu 
rămâne, pe parcursul acestei perioade, un 
lucrător în sensul dreptului Uniunii. Atunci 
când definesc regimul contractului de 
muncă sau al raportului de muncă pe 
parcursul perioadei concediilor 
reglementate de prezenta directivă, inclusiv 
în ceea ce privește drepturile la prestații de 
asigurări sociale, statele membre ar trebui, 
prin urmare, să asigure menținerea 
raportului de muncă.

angajatorul său este deci menținut pe 
perioada concediului și, prin urmare, 
beneficiarul unui astfel de concediu 
rămâne, pe parcursul acestei perioade, un 
lucrător în sensul dreptului Uniunii. Atunci 
când definesc regimul contractului de 
muncă sau al raportului de muncă pe 
parcursul perioadei concediilor 
reglementate de prezenta directivă, inclusiv 
în ceea ce privește drepturile la prestații de 
asigurări sociale, statele membre ar trebui, 
prin urmare, să asigure menținerea 
raportului de muncă fără a aduce atingere 
drepturilor la prestațiile de asigurări 
sociale, inclusiv la contribuția la pensie pe 
care lucrătorul o datorează pe toată 
perioada concediului. În acest sens, 
statele membre se asigură că concediul 
prevăzut de prezenta directivă nu 
afectează drepturile de pensie ale 
lucrătorului în toată această perioadă.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a încuraja părinții care 
lucrează și îngrijitorii să rămână în câmpul 
muncii, lucrătorii ar trebui să poată să-și 
adapteze programul de muncă în funcție de 
necesitățile și preferințele personale. 
Părinții și îngrijitorii care lucrează ar 
trebui, prin urmare, să aibă posibilitatea de 
a solicita formule flexibile de lucru, adică 
posibilitatea ca lucrătorii să-și adapteze 
modurile de lucru, inclusiv prin utilizarea 
unor formule de muncă la distanță, a unor 
programe de lucru flexibile sau a unei 
reduceri a timpului de lucru pentru 
acordarea de îngrijiri. Pentru a aborda 
nevoile lucrătorilor și ale angajatorilor, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a limita durata formulelor 
flexibile de lucru, inclusiv pe cea a 

(21) Pentru a încuraja părinții care 
lucrează și îngrijitorii să rămână în câmpul 
muncii, lucrătorii ar trebui să poată să-și 
adapteze programul de muncă în funcție de 
necesitățile și preferințele personale. 
Părinții și îngrijitorii care lucrează ar 
trebui, prin urmare, să aibă posibilitatea de 
a solicita formule adaptabile de lucru, 
adică posibilitatea ca lucrătorii să-și 
adapteze modurile de lucru, inclusiv prin 
utilizarea unor formule de muncă la 
distanță, a unor programe de lucru 
adaptabile sau a unei reduceri a timpului 
de lucru pentru acordarea de îngrijiri. 
Pentru a aborda nevoile lucrătorilor și ale 
angajatorilor, statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a limita durata 
formulelor adaptabile de lucru, inclusiv pe 
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reducerii timpului de lucru. În timp ce 
munca cu fracțiune de normă s-a dovedit a 
fi utilă prin faptul că permite unui anumit 
număr de femei să rămână pe piața muncii 
după nașterea copiilor, perioadele lungi de 
muncă cu timp redus pot conduce la 
contribuții reduse la asigurările sociale, 
care se traduc prin drepturi de pensie 
reduse sau inexistente. Decizia finală de a 
accepta sau nu cererea unui lucrător 
referitoare la formulele flexibile de lucru ar 
trebui să revină angajatorului; 
circumstanțele specifice care au stat la baza 
nevoii de formule flexibile de lucru pot 
suferi modificări. Prin urmare, lucrătorii ar 
trebui nu doar să aibă dreptul de a reveni la 
modurile inițiale de lucru la sfârșitul unei 
perioade convenite, ci ar trebui să aibă și 
posibilitatea de a solicita revenirea la 
respectivele moduri de lucru în orice 
moment, atunci când o modificare a 
circumstanțelor de bază impune acest 
lucru.

cea a reducerii timpului de lucru. În timp 
ce munca cu fracțiune de normă s-a dovedit 
a fi utilă prin faptul că permite unui anumit 
număr de femei să rămână pe piața muncii 
după nașterea copiilor sau după ce au 
oferit îngrijiri unor rude care au nevoie 
de îngrijire sau sprijin, perioadele lungi de 
muncă cu timp redus pot conduce la 
contribuții mai reduse la asigurările 
sociale, care se traduc prin drepturi de 
pensie reduse sau inexistente. În cazul 
multor îngrijitori, acest lucru poate duce 
la dificultăți financiare din cauza 
pierderii veniturilor directe și a celor 
viitoare, în timp ce acordarea de îngrijire 
informală este în cele din urmă o 
contribuție importantă la societate, 
precum și la bugetele de sănătate și de 
asigurări sociale limitate. Decizia finală 
de a accepta sau nu cererea unui lucrător 
referitoare la formulele adaptabile de lucru 
ar trebui să revină angajatorului, care ar 
trebui să justifice refuzul în scris. 
Circumstanțele specifice care au stat la 
baza nevoii de formule de lucru adaptabile 
pot suferi modificări. Prin urmare, 
lucrătorii ar trebui nu doar să aibă dreptul 
de a reveni la modurile inițiale de lucru la 
sfârșitul unei perioade convenite în mod 
reciproc, ci ar trebui să aibă și posibilitatea 
de a solicita revenirea la respectivele 
moduri de lucru în orice moment, atunci 
când o modificare a circumstanțelor de 
bază impune acest lucru. Statele membre 
ar trebui să țină seama de caracteristicile 
specifice și de constrângerile la acordurile 
de lucru și la planificare pentru 
microîntreprinderi și pentru 
întreprinderile mici atunci când 
implementează aceste acorduri.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Directiva 2010/18/CE a Consiliului 
stabilește referințele de bază pentru orice 
acțiuni ale statelor membre sau ale 
lucrătorului în cazul concediului pentru 
îngrijirea copilului.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Lucrătorii care își exercită drepturile 
de a efectua un concediu sau de a solicita 
formule flexibile de lucru ar trebui să fie 
protejați împotriva discriminării sau a 
oricărui tratament mai puțin favorabil 
aplicat din acest motiv.

(23) Lucrătorii care își exercită drepturile 
de a efectua un concediu sau de a solicita 
formule adaptabile de lucru ar trebui să fie 
protejați împotriva oricărei forme de 
discriminare sau a oricărui tratament mai 
puțin favorabil aplicat din acest motiv. În 
același timp, ar trebui să se garanteze 
protecția intereselor atât ale angajatorilor, 
cât și ale lucrătorilor.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Lucrătorii care își exercită drepturile 
de a efectua un concediu sau de a solicita 
formule flexibile de lucru prevăzute de 
prezenta directivă ar trebui să beneficieze 
de protecție împotriva concedierii și a 
oricăror pregătiri pentru o posibilă 
concediere pe motiv că au solicitat sau au 
efectuat un astfel de concediu sau că și-au 
exercitat dreptul de a solicita formule 
flexibile de lucru. În cazul în care lucrătorii 
consideră că au fost concediați din aceste 
motive, ei ar trebui să aibă posibilitatea de 

(24) Lucrătorii care își exercită drepturile 
de a efectua un concediu sau de a solicita 
formule adaptabile de lucru prevăzute de 
prezenta directivă ar trebui să beneficieze 
de protecție împotriva concedierii și a 
oricăror pregătiri pentru o posibilă 
concediere pe motiv că au solicitat sau au 
efectuat un astfel de concediu sau că și-au 
exercitat dreptul de a solicita formule 
adaptabile de lucru. În cazul în care 
lucrătorii consideră că au fost concediați 
din aceste motive, ei ar trebui să aibă 
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a solicita angajatorului furnizarea unor 
motive bine întemeiate ale concedierii.

posibilitatea de a solicita angajatorului 
furnizarea în scris a unor motive bine 
întemeiate ale concedierii.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Sarcina de a dovedi că nu a avut loc 
o concediere din motiv că lucrătorii au 
solicitat sau au efectuat un concediu 
menționat la articolul 4, 5 sau 6 sau și-au 
exercitat dreptul de a solicita formule 
flexibile de lucru menționat la articolul 9 
ar trebui să revină angajatorului atunci 
când lucrătorii prezintă, în fața unei 
instanțe sau a unei alte autorități 
competente, fapte din care se poate deduce 
că au fost concediați din cauza unor astfel 
de motive.

(25) Sarcina de a dovedi că nu a avut loc 
o concediere din motiv că lucrătorii au 
solicitat sau au efectuat un concediu 
menționat la articolul 4, 5 sau 6 ar trebui să 
revină angajatorului atunci când lucrătorii 
prezintă, în fața unei instanțe sau a unei 
alte autorități competente, fapte din care se 
poate deduce că au fost concediați din 
cauza unor astfel de motive.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Statele membre ar trebui să prevadă 
sancțiuni eficace, proporționale și disuasive 
în cazul încălcării dispozițiilor naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive sau 
al încălcării dispozițiilor relevante aflate 
deja în vigoare care vizează drepturi 
incluse în domeniul de aplicare al prezentei 
directive. Punerea efectivă în aplicare a 
principiului egalității de tratament necesită 
o protecție judiciară corespunzătoare a 
lucrătorilor împotriva tratamentului 
nefavorabil sau a consecințelor 
nefavorabile rezultate în urma unei 
plângeri sau a unei proceduri referitoare la 

(26) Statele membre ar trebui să prevadă 
sancțiuni eficace, proporționale și disuasive 
în cazul încălcării dispozițiilor naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive sau 
al încălcării dispozițiilor relevante aflate 
deja în vigoare care vizează drepturi 
incluse în domeniul de aplicare al prezentei 
directive. Punerea efectivă în aplicare a 
principiului egalității de tratament necesită 
o protecție judiciară corespunzătoare a 
lucrătorilor împotriva tratamentului 
nefavorabil sau a consecințelor 
nefavorabile rezultate în urma unei 
plângeri sau a unei proceduri referitoare la 
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drepturile care decurg din prezenta 
directivă. Este posibil ca victimele să fie 
descurajate să-și exercite drepturile din 
cauza riscului de represalii, ele trebuind, 
prin urmare, să fie protejate împotriva 
oricărui tratament nefavorabil atunci când 
își exercită drepturile prevăzute de prezenta 
directivă. O astfel de protecție este deosebit 
de relevantă în ceea ce-i privește pe 
reprezentanții lucrătorilor în exercitarea 
funcției lor.

drepturile care decurg din prezenta 
directivă. Este posibil ca victimele să fie 
descurajate să-și exercite drepturile din 
cauza riscului de represalii, ele trebuind, 
prin urmare, să fie protejate împotriva 
oricărui tratament nefavorabil atunci când 
își exercită drepturile prevăzute de prezenta 
directivă. O astfel de protecție este deosebit 
de relevantă în ceea ce-i privește pe 
reprezentanții lucrătorilor în exercitarea 
funcției lor. Inspecția muncii și inspecția 
socială ar trebui să monitorizeze punerea 
adecvată în aplicare a prezentei directive 
cu mijloacele corespunzătoare pentru a 
evita discriminarea și a asigura accesul 
egal al lucrătorilor la drepturile lor 
sociale și în materie de muncă.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În vederea îmbunătățirii în continuare 
a nivelului de protecție a drepturilor 
prevăzute în prezenta directivă, 
organismele naționale de promovare a 
egalității ar trebui să dețină competențe și 
în domeniile reglementate de prezenta 
directivă.

(27) În vederea îmbunătățirii în continuare 
a nivelului de protecție a drepturilor 
prevăzute în prezenta directivă, 
organismele naționale de promovare a 
egalității și organele care se ocupă de 
drepturile copilului ar trebui să dețină 
competențe și în domeniile reglementate de 
prezenta directivă.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Autoritățile locale și regionale, care 
joacă un rol esențial în elaborarea, 
punerea în aplicare și evaluarea 
politicilor în domeniile în care acestea au 
deseori competențe esențiale, cum ar fi 



PE637.675/ 26

RO

creșterea copiilor (inclusiv diversele tipuri 
de îngrijire a lor), îngrijirea persoanelor 
în vârstă și a persoanelor cu handicap, 
educația, serviciile sociale sau ocuparea 
forței de muncă, precum și integrarea 
socială și profesională, ar trebui să fie 
implicate în punerea în aplicare a 
măsurilor propuse. În plus, autoritățile 
locale și regionale ar trebui să promoveze 
cele mai bune practici și schimburile de 
informații privind măsurile de conciliere a 
vieții private cu cea profesională.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Considerentul 27 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27b) Societatea civilă, inclusiv 
organismele de promovare a egalității, ar 
trebui să aibă un rol în aplicarea eficientă 
a legislației privind egalitatea de gen și a 
dispozițiilor privind relațiile de muncă, cu 
scopul de a asigura egalitatea de 
tratament. Statele membre ar trebui să 
îmbunătățească dialogul social și 
schimburile de experiență și de bune 
practici în rândul tuturor părților 
interesate pertinente.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Considerentul 27 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27c) Pentru a spori adoptarea măsurilor 
privind echilibrul dintre viața 
profesională și viața privată, statele 
membre ar trebui să promoveze sisteme 
voluntare de certificare care să evalueze 
performanța organizațiilor publice și 
private. Punerea în aplicare a acestor 
sisteme de certificare ar trebui 
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îmbunătățită prin intermediul unor 
stimulente.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii 
unor dispoziții mai favorabile. Drepturile 
dobândite în temeiul cadrului juridic 
existent ar trebui să se aplice în continuare, 
cu excepția cazului în care prezenta 
directivă introduce dispoziții mai 
favorabile. Punerea în aplicare a prezentei 
directive nu poate fi utilizată pentru a 
reduce drepturile existente prevăzute de 
legislația existentă a Uniunii în acest 
domeniu și nu poate constitui un motiv 
valabil pentru reducerea nivelului general 
de protecție acordat lucrătorilor în 
domeniul reglementat de prezenta 
directivă.

(28) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce permite statelor membre 
să introducă sau să mențină dispoziții mai 
favorabile. Drepturile dobândite în temeiul 
cadrului juridic existent ar trebui să se 
aplice în continuare, cu excepția cazului în 
care prezenta directivă introduce dispoziții 
mai favorabile. Punerea în aplicare a 
prezentei directive nu poate fi utilizată 
pentru a reduce drepturile existente 
prevăzute de legislația existentă a Uniunii, 
de legislația națională și de convențiile 
colective de muncă din acest domeniu și 
nu poate constitui un motiv valabil pentru 
reducerea nivelului general de protecție 
acordat lucrătorilor în domeniul 
reglementat de prezenta directivă.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Prezenta directivă ar trebui să evite 
impunerea de constrângeri administrative, 
financiare și juridice susceptibile să frâneze 
crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici 
și mijlocii. Prin urmare, statele membre 
sunt invitate să evalueze impactul actelor 
lor de transpunere asupra IMM-urilor, 
pentru a se asigura că IMM-urile nu sunt 
afectate în mod disproporționat, acordând o 

(30) La punerea în aplicare a prezentei 
directive, statele membre ar trebui să evite 
impunerea de constrângeri administrative, 
financiare și juridice susceptibile să frâneze 
crearea și dezvoltarea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii sau să împovăreze 
angajatorii. Prin urmare, statele membre 
sunt invitate să evalueze în mod regulat și 
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atenție deosebită microîntreprinderilor și 
sarcinii administrative.

amănunțit, cu anticipație, și să 
monitorizeze impactul actelor lor de 
transpunere asupra microîntreprinderilor, 
a IMM-urilor, pentru a se asigura că 
acestea nu sunt afectate în mod 
disproporționat, acordând o atenție 
deosebită microîntreprinderilor și sarcinii 
administrative, în special impactului 
formulelor de concediu pentru creșterea 
copilului și al modurilor de lucru flexibile 
asupra organizării muncii, și să publice 
rezultatele acestor evaluări. Statele 
membre sunt încurajate să ofere orientări 
și consiliere microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și mijlocii și pot 
decide, de asemenea, să reducă povara 
administrativă asupra acestor 
întreprinderi fără a aduce atingere 
drepturilor lucrătorilor prevăzute în 
prezenta directivă, menținând, în esență, 
egalitatea de tratament între lucrătorii 
angajați de aceste întreprinderi și 
lucrătorii angajați de alte întreprinderi.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Pentru a ajunge la un echilibru mai 
bun între viața profesională și cea privată 
și la egalitate de gen în domeniul 
concilierii vieții de familie cu viața 
profesională, și pentru a realiza pe deplin 
obiectivul urmărit de prezenta directivă, 
Comisia ar trebui, de asemenea, să aibă în 
vedere posibilitatea de a reexamina 
Directiva 92/85/CEE a Consiliului, ținând 
seama de drepturile și dispozițiile adoptate 
în prezenta directivă.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
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Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se aplică tuturor 
lucrătorilor, bărbați și femei, care au un 
contract de muncă sau un raport de muncă.

Prezenta directivă se aplică tuturor 
lucrătorilor, bărbați și femei, care au un 
contract de muncă sau un raport de muncă, 
astfel cum este definit prin lege, prin 
acordurile colective și/sau practicile în 
vigoare în fiecare stat membru, în 
conformitate cu criteriile de stabilire a 
statutului unui lucrător instituite de 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „concediu de paternitate” înseamnă 
un concediu pentru tați, care se efectuează 
cu ocazia nașterii unui copil;

(a) „concediu de paternitate” înseamnă 
un concediu plătit pentru tați sau un al 
doilea părinte echivalent, conform 
definiției din dreptul intern, care se 
efectuează în perioada nașterii, adopției 
unui copil, sau a nașterii unui făt mort;.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „concediu pentru creșterea copilului” 
înseamnă un concediu pe motiv de naștere 
sau de adopție a unui copil, pentru 
îngrijirea copilului respectiv;

(b) „concediu pentru creșterea copilului” 
înseamnă un concediu plătit acordat cu 
ocazia nașterii, adopției sau primirii 
custodiei asupra unui copil, pentru 
îngrijirea copilului respectiv;
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Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „îngrijitor” înseamnă un lucrător care 
oferă îngrijire sau sprijin personal în caz de 
boală gravă sau de dependență a unei 
rude;

(c) „îngrijitor” înseamnă un lucrător care 
oferă îngrijire sau sprijin personal fără 
scop lucrativ din motive medicale grave, 
inclusiv un handicap, o boală cronică sau 
o afecțiune mintală, precum și 
spitalizarea, intervenția chirurgicală fără 
spitalizare sau o deficiență legată de 
vârstă:
(i) unei rude; or
(ii) unei persoane din cercul imediat al 
lucrătorului, care nu este o rudă, în urma 
unei cereri scrise a persoanei respective.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „concediu de îngrijitor” înseamnă 
un concediu pentru îngrijitori, pentru a 
oferi asistență sau sprijin personal unei 
rude sau unei persoane din cercul 
apropiat al lucrătorului, în urma cererii 
în scris ale acesteia, ca urmare a unei 
afecțiuni medicale grave, inclusiv a unui 
handicap, a unei boli cronice sau a unei 
probleme de sănătate mintală, precum și a 
unei spitalizări, a unei intervenții 
chirurgicale fără spitalizare sau a unei 
deficiențe legate de vârstă;

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „rudă” înseamnă fiul, fiica, mama, 
tatăl, soțul (soția) sau partenerul 
(partenera) din cadrul unui parteneriat 
civil, atunci când legislația națională 
prevede astfel de parteneriate;

(d) „rudă” înseamnă rudele lucrătorului 
până la al doilea grad de rudenie sau de 
alianță, inclusiv copiii aflați în plasament 
familial și tutorii legali sau partenerul 
(partenera) din cadrul unui parteneriat 
civil, atunci când legislația națională 
prevede astfel de parteneriate;

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „dependență” înseamnă o situație în 
care o persoană are, temporar sau 
permanent, nevoie de îngrijire, ca urmare 
a unui handicap sau a unei afecțiuni 
grave, alta decât o boală gravă;

(e) „nevoi de îngrijire și sprijin” 
înseamnă asistență sau sprijin 
personalizate, care permit unei persoane 
cu un handicap, cu o problemă de 
sănătate mintală, cu o afecțiune de 
sănătate sau cu o deficiență legată de 
vârstă să participe pe deplin la viața 
societății.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „formule flexibile de lucru” 
înseamnă posibilitatea ca lucrătorii să-și 
adapteze modurile de lucru, inclusiv prin 
utilizarea formulelor de muncă la distanță, 
a programelor de muncă flexibile sau a 
unor reduceri ale timpului de lucru.

(f) „formule adaptabile de lucru” 
înseamnă posibilitatea ca lucrătorii să-și 
adapteze modurile de lucru în mod 
voluntar, inclusiv prin utilizarea 
formulelor de muncă la distanță, atunci 
când este posibil, a programelor de muncă 
flexibile sau a unor reduceri ale timpului de 
lucru.
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Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că tații au dreptul de a 
efectua un concediu de paternitate de cel 
puțin zece zile lucrătoare, cu ocazia 
nașterii unui copil.

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că tații sau un al doilea 
părinte echivalent, conform definiției din 
dreptul intern, au dreptul la un concediu 
de paternitate de cel puțin zece zile 
lucrătoare, care să fie luat în perioada 
nașterii sau a adopției unui copil. Statele 
membre pot stabili dacă acest concediu 
poate fi luat parțial înainte sau numai 
direct după naștere, după adopție sau 
după nașterea copilului decedat.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul la concediu de paternitate se 
acordă indiferent de vechimea în muncă.

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre evaluează dacă este 
adecvat sau nu să se adapteze, în 
legislația națională, necesitatea unor 
condiții de acces și a unor formule 
detaliate de aplicare a concediului de 
paternitate la nevoile taților aflați în 
situații deosebite în care aceștia trebuie să 
fie prezenți într-o mai mare măsură. 
Astfel de situații speciale pot include tații 
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cu handicap, părinții copiilor cu 
handicap, inclusiv o afecțiune mintală 
sau o afecțiune medicală sau o boală 
gravă și tații singuri, conform definiției 
din legislația sau practica națională.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre evaluează 
necesitatea de formule necesare pentru a 
asigura că aplicarea concediului de 
paternitate este adaptată la nevoile pe 
care le implică nașterile multiple, 
nașterile premature, părinții adoptivi, 
părinții cu handicap, părinții cu probleme 
de sănătate mintală și părinții cu copii cu 
handicap sau cu probleme de sănătate 
mintală. Statele membre pot stabili alte 
cazuri care necesită formule speciale de 
aplicare a concediului de paternitate.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că lucrătorii au dreptul 
individual la un concediu pentru creșterea 
copilului de cel puțin patru luni, care 
trebuie efectuat anterior împlinirii de către 
copil a unei anumite vârste, stabilite la 
minimum doisprezece ani.

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că lucrătorii au dreptul 
individual la un concediu pentru creșterea 
copilului de cel puțin patru luni, care 
trebuie efectuat anterior împlinirii de către 
copil a unei anumite vârste, stabilite la 
minimum 10 ani. Statele membre pot 
ridica acest prag pentru copiii cu 
handicap sau boli cronice, pentru părinții 
adoptivi, părinții cu handicap și părinții 
cu o afecțiune mintală.
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Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre evaluează 
posibilitatea de a face în așa fel încât 
dispozițiile privind concediul pentru 
creșterea copilului prevăzute în prezenta 
directivă să se aplice în cazul părinților 
singuri. Părinții unici susținători ai 
familiei monoparentale beneficiază de 
același nivel de drepturi și de protecție 
care este garantat părinților în temeiul 
prezentei directive și pot beneficia de 
dispoziții specifice care iau în considerare 
situația lor specifică în conformitate cu 
legislația națională sau cu acordurile 
colective, ținând cont de situația lor 
specifică.

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre stabilesc perioada de 
preaviz pe care lucrătorul o are la 
dispoziție pentru a informa angajatorul 
atunci când își exercită dreptul la concediu 
pentru creșterea copilului. În acest sens, 
statele membre trebuie să țină seama atât 
de necesitățile angajatorilor, cât și de 
necesitățile lucrătorilor. Statele membre 
se asigură că solicitarea lucrătorului 
precizează începutul și sfârșitul 
preconizat al perioadei de concediu.

3. Statele membre stabilesc o perioadă 
de preaviz rezonabilă pe care lucrătorul o 
are la dispoziție pentru a informa 
angajatorul atunci când își exercită dreptul 
la concediu pentru creșterea copilului, 
precizând începutul și sfârșitul 
preconizate ale perioadei de concediu. În 
acest sens, statele membre țin seama atât 
de necesitățile angajatorilor, în special ale 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici, cât și de necesitățile lucrătorilor.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
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Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre adoptă măsuri 
specifice pentru a se asigura că toate 
avantajele prevăzute de prezenta directivă 
se aplică atunci când părinții pleacă în 
străinătate pentru o perioadă îndelungată 
pentru a finaliza o procedură de adopție 
internațională.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre pot să condiționeze 
dreptul la concediu pentru creșterea 
copilului de un criteriu al perioadei de 
muncă și/sau de un criteriu al vechimii în 
muncă care nu poate depăși un an. În cazul 
unor contracte succesive cu durată 
determinată în sensul Directivei 
1999/70/CE a Consiliului21, cu același 
angajator, pentru calcularea perioadei de 
vechime se ia în considerare suma acestor 
contracte.

4. Statele membre pot să condiționeze 
dreptul la concediu pentru creșterea 
copilului de un criteriu al perioadei de 
muncă și/sau de un criteriu al vechimii în 
muncă care nu poate depăși șase luni. În 
cazul unor contracte succesive cu durată 
determinată în sensul Directivei 
1999/70/CE a Consiliului21, cu același 
angajator, pentru calcularea perioadei de 
vechime se ia în considerare suma acestor 
contracte.

__________________ __________________
21 Directiva Consiliului din 28 iunie 1999 
privind acordul-cadru cu privire la munca 
pe durată determinată, încheiat de CES, 
UCIPE și CEIP (JO L 175, 10.7.1999, p. 
43).

21 Directiva Consiliului din 28 iunie 1999 
privind acordul-cadru cu privire la munca 
pe durată determinată, încheiat de CES, 
UCIPE și CEIP (JO L 175, 10.7.1999, p. 
43).

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre pot să definească 5. Statele membre pot să definească 
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circumstanțele în care, în urma unor 
consultări desfășurate conform legislației, 
convențiilor colective și/sau practicilor 
naționale, unui angajator i se poate permite 
să amâne acordarea concediului pentru 
creșterea copilului cu o perioadă de timp 
rezonabilă, pe motiv că acesta ar perturba 
grav buna funcționare a unității. 
Angajatorii justifică în scris orice amânare 
a concediului pentru creșterea copilului.

circumstanțele în care, în urma unor 
consultări desfășurate conform legislației, 
convențiilor colective și/sau practicilor 
naționale, unui angajator i se poate permite 
să amâne acordarea concediului pentru 
creșterea copilului cu o perioadă de timp 
rezonabilă, pe motiv că acesta ar perturba 
grav funcționarea corectă a unității sau ar 
avea un impact negativ major asupra 
activității angajatorului. Angajatorii 
justifică în scris orice amânare a 
concediului pentru creșterea copilului. În 
cazul amânării justificate a concediului 
pentru creșterea copilului, angajatorul 
oferă, atunci când este posibil, forme 
flexibile de concediu pentru creșterea 
copilului în temeiul alineatului (6).

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că lucrătorii au dreptul 
de a solicita concediul pentru creșterea 
copilului și pe baza de fracțiune de normă, 
în blocuri separate prin perioade de muncă 
sau în alte forme flexibile. Angajatorii 
examinează aceste solicitări și le răspund, 
ținând seama atât de propriile lor necesități, 
cât și de necesitățile lucrătorilor. 
Angajatorii justifică în scris orice refuz al 
unei astfel de solicitări.

6. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că lucrătorii au dreptul 
de a solicita concediul pentru creșterea 
copilului și pe baza de fracțiune de normă, 
în blocuri separate prin perioade de muncă 
sau în alte forme flexibile. Angajatorii 
examinează aceste solicitări și le răspund, 
ținând seama atât de propriile lor necesități, 
cât și de necesitățile lucrătorilor, mai ales 
în microîntreprinderi și în întreprinderile 
mici. Angajatorii justifică în scris orice 
refuz al unei astfel de solicitări, într-un 
termen rezonabil după prezentarea 
cererii.

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Statele membre evaluează necesitatea 
adaptării condițiilor de acces și a 
formulelor detaliate de aplicare a 
concediului pentru creșterea copilului la 
nevoile părinților adoptivi, ale părinților cu 
handicap și ale părinților ai căror copii 
suferă de un handicap sau de o boală pe 
termen lung.

7. Statele membre evaluează necesitatea 
adaptării condițiilor de acces și a 
formulelor detaliate de aplicare a 
concediului pentru creșterea copilului la 
nevoile părinților adoptivi, ale părinților cu 
handicap și ale părinților ai căror copii 
suferă de un handicap sau de o boală pe 
termen lung, în special prin măsuri 
precum extinderea limitei de vârstă 
stabilite pentru copil în scopul acordării 
concediului pentru creșterea copilului, 
înlesnirea accesului la munca cu 
fracțiune de normă la revenirea 
angajatului la locul de muncă sau 
extinderea duratei concediului pentru 
creșterea copilului.

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că lucrătorii au dreptul 
la un concediu de îngrijitor de cel puțin 
cinci zile lucrătoare pe an, pentru fiecare 
lucrător. Acest drept poate fi condiționat de 
dovedirea în mod adecvat a afecțiunii de 
care suferă ruda lucrătorului.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că lucrătorii au dreptul 
la un concediu de îngrijitor de cel puțin 
cinci zile lucrătoare pe an, pentru fiecare 
lucrător. Acest drept poate fi condiționat de 
dovedirea medicală, în mod adecvat, a 
nevoilor în materie de îngrijire și sprijin 
ale rudei lucrătorului sau ale persoanei 
căreia îngrijitorul îi acordă îngrijiri în 
concordanță cu articolul 3 litera (ca). 
Informațiile privind afecțiunea medicală 
sunt confidențiale și sunt comunicate 
numai unui număr limitat de servicii 
implicate, pentru a proteja dreptul 
ambilor, al lucrătorului și al persoanei 
care are nevoie de îngrijire, la protecția 
datelor.
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Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile statelor membre care garantează 
lucrătorilor dreptul la îngrijire personală 
sau la sprijin pentru rudele sau 
persoanele din cercul imediat al 
lucrătorului pot fi recunoscute drept 
concediu de îngrijitor în conformitate cu 
alineatul (1), dacă sistemul național oferă 
un nivel de protecție echivalent sau 
superior celui prevăzut în prezenta 
directivă.

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre evaluează necesitatea de a 
adapta sau de a lărgi definiția termenului 
„îngrijitor”, pentru a face posibilă 
solicitarea concediului corespunzător, 
astfel încât să poată fi luate în 
considerare situațiile deosebit de dificile.

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu circumstanțele 
naționale, cum ar fi legislația, convențiile 
colective și/sau practicile naționale, și 
ținând seama de competențele delegate 
partenerilor sociali, statele membre se 
asigură că lucrătorii care își exercită 
drepturile la concediu menționate la 
articolul 4, 5 sau 6 vor primi o remunerație 

În conformitate cu circumstanțele 
naționale, cum ar fi legislația, convențiile 
colective și/sau practicile naționale, și 
ținând seama de competențele delegate 
partenerilor sociali, statele membre se 
asigură că lucrătorii care își exercită 
drepturile la concediu menționate la 
articolele 4, 5 sau 6 vor primi o 
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sau o indemnizație corespunzătoare cel 
puțin echivalentă cu cea pe care lucrătorul 
respectiv ar primi-o în caz de concediu 
medical.

remunerație sau o indemnizație adecvată 
după cum urmează:

(a) pentru concediul pentru creșterea 
copilului, menționat la articolul 4 
alineatul (1), o remunerație sau 
indemnizație de cel puțin 80 % din 
salariul brut al lucrătorului;
(b) pentru concediul pentru creșterea 
copilului, menționat la articolul 5 
alineatul (1), o remunerație sau 
indemnizație cel puțin echivalentă cu 
78 % din salariul brut al lucrătorului;
(c) pentru concediul pentru îngrijitor, 
menționat la articolul 6, o remunerație 
sau indemnizație cel puțin echivalentă cu 
78 % din salariul brut al lucrătorului;

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formule flexibile de lucru Formule adaptabile de lucru

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că lucrătorii cu copii de 
până la o anumită vârstă, care trebuie să fie 
de cel puțin doisprezece ani, precum și 
îngrijitorii, au dreptul de a solicita formule 
flexibile de lucru în scopuri de îngrijire. 
Durata unor astfel de formule flexibile de 
lucru poate fi supusă unor limitări 

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că lucrătorii cu copii de 
până la o anumită vârstă, care trebuie să fie 
de cel puțin 10 ani, precum și îngrijitorii, 
au dreptul de a solicita formule adaptabile 
de lucru în scopuri de îngrijire. Durata unor 
astfel de formule adaptabile de lucru poate 
fi supusă unor limitări rezonabile.
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rezonabile.

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre stabilesc orientări-
cadru privind perioada de preaviz pe care 
lucrătorul o are la dispoziție pentru a 
informa angajatorul atunci când își 
exercită dreptul la formule de lucru 
adaptabile, precizând începutul și sfârșitul 
perioadei de exercitare a acestui drept. În 
acest sens, statele membre trebuie să țină 
seama atât de necesitățile angajatorilor, 
în special ale microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și mijlocii, cât și de 
necesitățile lucrătorilor. De asemenea, 
statele membre iau în calcul și situațiile 
de forță majoră, precum și posibilitatea 
unui acord comun cu privire la 
modificarea perioadei de preaviz între 
lucrător și angajator.

Justificare

Acest amendament contribuie la sporirea transparenței juridice pentru toate întreprinderile, 
în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, specificând o perioadă 
de preaviz rezonabilă în cazul exercitării dreptului la formule de lucru adaptabile.

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Angajatorii iau în considerare 
solicitările de formule flexibile de lucru 
menționate la alineatul (1) și răspund 
acestor solicitări ținând cont deopotrivă de 
nevoile angajatorilor și ale lucrătorilor. 
Angajatorii trebuie să justifice orice refuz 

2. Angajatorii iau în considerare 
solicitările de formule adaptabile de lucru 
menționate la alineatul (1) și răspund în 
scris acestor solicitări, ținând cont 
deopotrivă de nevoile angajatorilor, în 
special în cazul microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și mijlocii (MIMM), 
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al unei astfel de solicitări. precum și de cele ale lucrătorilor. 
Angajatorii justifică în scris orice refuz 
sau amânare ale unei astfel de solicitări 
într-o perioadă rezonabilă de timp în 
urma depunerii solicitării pe motivul că ar 
perturba grav funcționarea corectă a 
întreprinderii sau ar avea un impact grav 
sau negativ asupra activității de afaceri a 
angajatorului.

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Atunci când formulele flexibile de 
lucru menționate la alineatul (1) au o 
durată limitată, lucrătorul are dreptul de a 
reveni la programul de muncă inițial la 
sfârșitul perioadei convenite. Lucrătorul 
are, de asemenea, dreptul de a solicita 
revenirea la programul de muncă inițial în 
momentul în care o schimbare a 
circumstanțelor justifică acest lucru. 
Angajatorii sunt obligați să examineze 
aceste cereri și să le răspundă, ținând 
seama deopotrivă de nevoile angajatorilor 
și ale lucrătorilor.

3. Atunci când formulele adaptabile de 
lucru menționate la alineatul (1) au o 
durată limitată, lucrătorul are dreptul de a 
reveni la programul de muncă inițial la 
sfârșitul perioadei convenite. Lucrătorul 
are, de asemenea, dreptul de a solicita 
revenirea la programul de muncă inițial în 
momentul în care o schimbare a 
circumstanțelor justifică acest lucru. 
Angajatorii sunt obligați să examineze 
aceste cereri și să le răspundă în scris, 
ținând seama deopotrivă de nevoile 
angajatorilor și ale lucrătorilor.

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre evaluează 
necesitatea unor măsuri care să asigure 
faptul că aplicarea unui program de lucru 
flexibil este adaptată la nevoile specifice 
ale părinților aflați în situații deosebite, în 
care aceștia sunt nevoiți să fie prezenți în 
mai mare măsură, în special în cazul 
părinților cu handicap și al părinților care 
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au copii cu handicap, inclusiv probleme 
de sănătate mintală sau alte afecțiuni 
medicale sau boli grave, precum și al 
părinților unici susținători ai familiei 
monoparentale, astfel cum sunt definiți de 
dreptul intern și practicile naționale. .

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Drepturile dobândite sau în curs de a 
fi dobândite de către lucrători la data la 
care începe concediul menționat la 
articolul 4, 5 sau 6 se mențin până la 
sfârșitul respectivului concediu. La 
sfârșitul respectivului concediu, acele 
drepturi, inclusiv orice modificare rezultată 
din legislația, din convențiile colective sau 
din practica la nivel național, se aplică.

1. Drepturile dobândite sau în curs de a 
fi dobândite de către lucrători la data la 
care începe concediul menționat la 
articolul 4, 5, 6, 7 sau 9 se mențin până la 
sfârșitul respectivului concediu sau al 
intervalului de timp respectiv al 
formulelor flexibile de lucru. La sfârșitul 
respectivului concediu, acele drepturi, 
inclusiv orice modificare rezultată din 
legislația, din convențiile colective sau din 
practica la nivel național, se aplică.

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că la 
sfârșitul concediului menționat la articolul 
4, 5 sau 6, lucrătorii au dreptul de a reveni 
la locul de muncă sau la un loc de muncă 
echivalent în condiții care nu sunt mai 
puțin favorabile pentru aceștia și că au 
dreptul de a beneficia de orice îmbunătățire 
a condițiilor de muncă la care ar fi avut 
dreptul în timpul absenței lor.

2. Statele membre se asigură că la 
sfârșitul concediului menționat la articolul 
4, 5 sau 6, lucrătorii au dreptul de a reveni 
la locul de muncă sau de a obține un loc de 
muncă echivalent în condiții care nu sunt 
mai puțin favorabile pentru aceștia și care 
corespund contractului de muncă, precum 
și că au dreptul de a beneficia de orice 
îmbunătățire a condițiilor de muncă la care 
ar fi avut dreptul în timpul absenței lor.
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Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre se asigură că, la 
sfârșitul concediului menționat la 
articolul 5, lucrătorii pot beneficia, dacă 
este necesar, de un plan de reintegrare 
pentru a sprijini reintegrarea acestora în 
întreprinderea angajatorului.

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre definesc statutul 
contractului sau al raportului de muncă pe 
perioada concediului menționat la 
articolul 4, 5 sau 6, inclusiv în ceea ce 
privește drepturile de securitate socială, 
garantând în același timp menținerea 
raportului de muncă pe parcursul acestei 
perioade.

3. Statele membre definesc statutul 
contractului sau al raportului de muncă pe 
perioada concediului sau a perioadei de 
timp respective pentru formulele 
adaptabile de lucru menționate la 
articolele 4, 5, 6, 7 sau 9, garantând în 
același timp menținerea raportului de 
muncă pe parcursul acestei perioade, și 
fără a aduce atingere drepturilor la 
prestații de asigurări sociale, inclusiv la 
contribuția la pensie pe care lucrătorul o 
datorează pe întreaga perioadă a 
concediului.

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice tratamentul mai puțin 
favorabil al lucrătorilor pe motiv că aceștia 
au solicitat sau au efectuat un concediu 

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice discriminarea și 
tratamentul mai puțin favorabil al 
lucrătorilor pe motiv că aceștia au solicitat 
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conform articolului 4, 5 sau 6, sau pe 
motiv că aceștia și-au exercitat dreptul la 
formule flexibile de lucru, menționat la 
articolul 9.

sau au efectuat un concediu conform 
articolelor 4, 5, 6 sau 7, sau pe motiv că 
aceștia și-au exercitat dreptul la formule 
adaptabile de lucru, menționat la 
articolul 9.

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, împreună cu partenerii 
sociali, iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că organismele de promovare a 
egalității sau intermediarii lor 
corespunzători furnizează asistența și 
consilierea juridică rezonabilă, 
disponibilă și accesibilă persoanelor care 
au nevoie de ele, inclusiv consiliere 
confidențială și personalizată.

Amendamentul 82

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice concedierea și orice 
pregătiri în vederea concedierii lucrătorilor 
pe motiv că aceștia au solicitat sau au 
efectuat un concediu conform articolului 4, 
5 sau 6, sau că și-au exercitat dreptul de a 
solicita formule flexibile de lucru, 
menționat la articolul 9.

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice concedierea și orice 
pregătiri în vederea concedierii lucrătorilor 
pe motiv că aceștia au solicitat sau au 
efectuat un concediu conform articolului 4, 
5 sau 6, sau că și-au exercitat dreptul de a 
solicita formule adaptabile de lucru, 
menționat la articolul 9.

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Lucrătorii care consideră că au fost 
concediați pe motiv că au solicitat sau au 
efectuat un concediu conform articolului 4, 
5 sau 6, sau că și-au exercitat dreptul de a 
solicita formule flexibile de lucru, 
menționat la articolul 9, pot solicita 
angajatorului să furnizeze motive bine 
întemeiate pentru concediere. Angajatorul 
furnizează aceste motive în scris.

2. Lucrătorii care consideră că au fost 
concediați pe motiv că au solicitat sau au 
efectuat un concediu conform articolului 4, 
5 sau 6, pot solicita angajatorului să 
furnizeze motive bine întemeiate pentru 
concediere. Angajatorul furnizează aceste 
motive în scris.

Amendamentul 84

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că – atunci când 
lucrătorii menționați la alineatul (2) 
stabilesc, în fața unei instanțe judecătorești 
sau a unei alte autorități competente, fapte 
pe baza cărora se poate presupune că a avut 
loc o astfel de concediere – sarcina de a 
dovedi că respectiva concediere a fost 
întemeiată pe alte motive decât cele 
menționate la alineatul (1) revine 
pârâtului.

3. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că – atunci când 
lucrătorii care consideră că au fost 
concediați deoarece au solicitat sau și-au 
luat concediul menționat la articolul 4, 5 
sau 6, stabilesc, în fața unei instanțe 
judecătorești sau a unei alte autorități 
competente, fapte pe baza cărora se poate 
presupune că a avut loc o astfel de 
concediere – sarcina de a dovedi că 
respectiva concediere a fost întemeiată pe 
alte motive decât cele care țin de 
solicitarea sau de luarea concediului 
menționat la articolul 4, 5 sau 6 revine 
pârâtului.

Amendamentul 85

Propunere de directivă
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Microîntreprinderi și întreprinderi mici și 
mijlocii
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Statele membre pot asigura facilități 
fiscale sau stimulente pentru a ajuta 
microîntreprinderile și întreprinderile 
mici și mijlocii să respecte condițiile 
prezentei directive.

Amendamentul 86

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismul 
sau organismele desemnate în temeiul 
articolului 20 din Directiva 2006/54/CE 
pentru promovarea, analizarea, 
monitorizarea și sprijinirea egalității de 
tratament a părinților și îngrijitorilor fără 
discriminare pe criterii de sex sunt 
competente și în ceea ce privește aspectele 
care intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

Statele membre se asigură că organismul 
sau organismele desemnate în temeiul 
articolului 20 din Directiva 2006/54/CE 
pentru promovarea, analizarea, 
monitorizarea și sprijinirea egalității de 
tratament a părinților și îngrijitorilor, fără 
discriminare pe criterii de gen sunt 
competente și în ceea ce privește aspectele 
care intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive. Aceste organisme 
naționale sunt competente și pentru 
monitorizarea implementării prezentei 
directive la nivel național și furnizează 
EIGE date defalcate în funcție de gen 
pentru a permite monitorizarea și 
evaluarea adecvate ale implementării 
prezentei directive.

Amendamentul 87

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 Articolul 16

Nivelul de protecție Nivelul de protecție

Statele membre pot introduce sau menține 
dispoziții care sunt mai favorabile 
lucrătorilor decât cele prevăzute în 
prezenta directivă. Cu toate acestea, ele se 
asigură că cel puțin patru luni de concediu 

1. Statele membre pot introduce sau 
mențin dispoziții mai favorabile pentru 
lucrători decât cele prevăzute în prezenta 
directivă. Cu toate acestea, ele se asigură 
că cel puțin patru luni de concediu pentru 
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pentru creșterea copilului rămân 
netransferabile în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (2).

creșterea copilului rămân netransferabile în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2).

2. Prezenta directivă nu constituie un 
motiv valabil pentru reducerea drepturilor 
acordate lucrătorilor sau a nivelului de 
protecție deja conferit acestora în statele 
membre sub orice formă.
3. Prezenta directivă nu aduce atingere 
prerogativei statelor membre de a aplica 
sau de a introduce legi, regulamente sau 
acte administrative mai favorabile 
lucrătorilor ori de a încuraja sau de a 
permite aplicarea unor contracte colective 
de muncă mai favorabile lucrătorilor.
4. Prezenta directivă nu aduce atingere 
niciunui alt drept conferit lucrătorilor de 
alte acte juridice ale Uniunii.

Amendamentul 88

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că dispozițiile 
adoptate în temeiul prezentei directive, 
împreună cu dispozițiile relevante care sunt 
deja în vigoare, referitoare la obiectul 
stabilit la articolul 1 din prezenta directivă, 
sunt aduse prin toate mijloacele adecvate în 
atenția persoanelor în cauză de pe întreg 
teritoriul lor.

Statele membre se asigură că dispozițiile 
adoptate în temeiul prezentei directive, 
împreună cu dispozițiile relevante care sunt 
deja în vigoare, referitoare la obiectul 
stabilit la articolul 1 din prezenta directivă, 
sunt aduse prin toate mijloacele adecvate în 
atenția lucrătorilor și angajatorilor, în 
special a microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii în cauză 
de pe întreg teritoriul lor.

Amendamentul 89

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre evaluează posibilitatea de 
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a promova sisteme voluntare de 
certificare. În vederea promovării 
adoptării pe scară mai largă a măsurilor 
pentru echilibrul dintre viața profesională 
și cea privată, autoritățile publice și 
organizațiile private ar putea să instituie 
măsuri de încurajare în favoarea 
organizațiilor certificate.

Amendamentul 90

Propunere de directivă
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Dialogul cu părțile interesate pertinente

În vederea promovării obiectivelor 
prezentei directive, Uniunea și statele sale 
membre încurajează dialogul cu părțile 
interesate pertinente, în special cu 
asociațiile de părinți și de familii, cu 
patronatele și cu sindicatele.

Amendamentul 91

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu la cinci ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive, statele 
membre comunică Comisiei toate 
informațiile relevante referitoare la 
aplicarea prezentei directive, necesare 
pentru redactarea de către Comisie a unui 
raport către Parlamentul European și 
Consiliu privind aplicarea prezentei 
directive.

1. Până la... [trei ani de la data intrării 
în vigoare a prezentei directive], statele 
membre evaluează punerea în aplicare a 
obiectivelor prezentei directive, în special 
a egalității de gen și a impactului acesteia 
asupra dezvoltării microîntreprinderilor și 
a întreprinderilor mici și mijlocii și 
comunică Comisiei toate informațiile 
relevante referitoare la aplicarea prezentei 
directive, necesare pentru redactarea de 
către Comisie a unui raport către 
Parlamentul European și Consiliu privind 
aplicarea prezentei directive.
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Amendamentul 92

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre în temeiul alineatului (1), 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport în care examinează 
aplicarea prezentei directive, însoțit, dacă 
este cazul, de o propunere legislativă.

2. Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre în temeiul alineatului (1), 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport în care examinează 
aplicarea prezentei directive, cuprinzând 
date defalcate în funcție de sex referitoare 
la utilizarea diferitelor forme de concediu 
prevăzute de prezenta directivă și impactul 
lor asupra microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii, însoțit, 
dacă este cazul, de o propunere legislativă 
și evaluează posibilitatea de a face în așa 
fel încât drepturile prevăzute de prezenta 
directivă să se aplice lucrătorilor care 
desfășoară activități independente.

Amendamentul 93

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Raportul menționat la alineatul (2) 
include evaluări ale impactului, printre 
altele, în ceea ce privește următoarele 
puncte:
(a) posibilitățile de prelungire a duratei 
concediului îngrijitorilor;
(b) posibilitățile de lărgire a definiției 
îngrijitorilor;
(c) efectul prezentei directive asupra 
persoanelor care îngrijesc membri ai 
familiei care utilizează posibilitatea 
concediului de îngrijitor, care au utilizat 
posibilitatea de a solicita formule 
adaptabile de lucru și care nu au folosit 
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niciuna dintre formulele reglementate 
prin prezenta directivă.

Amendamentul 94

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Până la ...[.. după data intrării în 
vigoare a prezentei directive], Comisia 
evaluează gradul în care aceasta respectă 
principiul egalității de tratament al 
diferitelor niveluri de substituire a 
venitului pentru diferitele tipuri de 
concediu și introduce imediat măsurile 
legislative necesare în cazul în care 
identifică astfel de discriminări.

Amendamentul 95

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de 
cel mult doi ani de la intrarea în vigoare. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textul respectivelor dispoziții.

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la ... 
[doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive]. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul 
respectivelor dispoziții. 

Statele membre se asigură că măsurile 
menționate la primul paragraf fac 
obiectul unei proceduri de consultare care 
implică partenerii sociali, în conformitate 
cu anumite circumstanțe naționale 
specifice.


