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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 153 alineatul (1) litera (b) și
alineatul (2) litera (b),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 153 alineatul (1) litera (b),
alineatul (2) litera (b) și articolul 157,

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Referirea 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 153 alineatul (1) litera (b) și 
alineatul (2) litera (b),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 153 alineatul (1) litera (b) și 
alineatul (2) litera (b) și articolul 157 
alineatele (1) - (3),

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Principiul 2 din Pilonul european 
al drepturilor sociale reafirmă că 
egalitatea de tratament și de șanse între 
femei și bărbați trebuie asigurată și 
promovată în toate domeniile, inclusiv în 
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ceea ce privește participarea pe piața 
forței de muncă, condițiile de angajare și 
de carieră, dreptul la remunerare egală 
pentru muncă de valoare egală, în temeiul 
articolului 157 alineatele (1)-(3) din 
TFUE.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Recunoaște că instrumentele de 
negociere colectivă dintre asociațiile 
patronale și organizațiile care reprezintă 
lucrătorii sunt esențiale pentru a combate 
și a elimina denaturările de pe piața 
muncii, generate de apariția unor noi 
tipologii de raporturi de muncă ce tind să 
favorizeze precaritatea și legăturile de 
muncă nesigure, care afectează în special 
femeile; negocierea colectivă este, prin 
urmare, un instrument esențial în ceea ce 
privește depășirea inegalităților dintre 
bărbați și femei la locul de muncă.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Comisia a recunoscut, în 
comunicarea sa din 8 martie 2016 privind 
Pilonul european al drepturilor sociale, 
[COM(2016) 0127, anexa I] că piețele 
europene ale forței de muncă sunt, în 
continuare, discriminatorii pentru femei; 
acestea rămân subreprezentate în 
ocuparea forței de muncă și 
suprareprezentate în munca cu fracțiune 
de normă și în sectoarele cu salarii mici, 
primesc salarii pe oră mai mici, chiar și 
atunci când efectuează o muncă 
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echivalentă cu cea a bărbaților și la un 
nivel de educație echivalent sau superior.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Subliniază că statele membre 
trebuie să stabilească un cadru juridic 
care să permită luarea măsurilor necesare 
pentru a se asigura că, în orice raport de 
muncă, pentru o muncă egală se oferă o 
remunerație egală, indiferent de tipul și 
durata acestuia, ca modalitate de a 
garanta egalitatea de remunerare între 
bărbați și femei, contribuind la reducerea 
inegalităților persistente din cauza cărora 
femeile, pe lângă faptul că sunt plătite în 
mod semnificativ mai puțin decât bărbații, 
sunt vulnerabile, în special, în fața 
sărăciei și a excluziunii sociale.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Informațiile care trebuie furnizate 
cu privire la remunerație ar trebui să 
cuprindă toate elementele remunerației, 
inclusiv contribuțiile în bani sau în natură, 
primite direct sau indirect de lucrător în 
legătură cu munca sa. Furnizarea acestor 
informații nu ar trebui să aducă atingere 
libertății angajatorilor de a prevedea 
elemente suplimentare ale remunerației, 
precum plăți unice. Faptul că elemente ale 
remunerației datorate conform legii sau 
contractului colectiv de muncă nu au fost 
incluse în respectivele informații nu ar 
trebui să constituie un motiv pentru care să 
nu fie acordate lucrătorului.

(13) Informațiile care trebuie furnizate 
cu privire la remunerație ar trebui să 
cuprindă, fără a se limita la acestea, toate 
elementele remunerației, precum și metoda 
de calcul și informațiile privind nivelurile 
de remunerare, defalcate pe gen, a 
categoriilor de angajați care prestează 
aceeași muncă sau o muncă de valoare 
egală, inclusiv contribuțiile în bani sau în 
natură, primite direct sau indirect de 
lucrător în legătură cu munca sa, plata 
orelor suplimentare, bonusurile și alte 
drepturi, cum ar fi prestația de boală sau 
concediile medicale. Furnizarea acestor 
informații nu ar trebui să aducă atingere 
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libertății angajatorilor de a prevedea 
elemente suplimentare ale remunerației, 
precum plăți unice. Faptul că elemente ale 
remunerației datorate conform legii sau 
contractului colectiv de muncă nu au fost 
incluse în respectivele informații nu ar 
trebui să constituie un motiv pentru care să 
nu fie acordate lucrătorului.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Perioadele de probă permit 
angajatorilor să verifice că lucrătorii sunt 
potriviți pentru postul pe care au fost 
angajați, oferindu-le în același timp 
sprijinul și formarea corespunzătoare. Este 
posibil ca aceste perioade să fie însoțite de 
o protecție redusă împotriva concedierii. 
Nicio intrare pe piața muncii sau trecere la 
un nou post nu ar trebui să facă obiectul 
unei perioade prelungite de nesiguranță. 
Prin urmare, după cum s-a stabilit în 
cadrul Pilonului european al drepturilor 
sociale, perioadele de probă ar trebui să 
aibă o durată rezonabilă. Un număr mare
de state membre au stabilit o durată 
maximă generală între trei și șase luni 
pentru perioada de probă, care ar trebui 
considerată rezonabilă. Perioadele de 
probă pot fi mai lungi de șase luni atunci 
când acest lucru este justificat de natura 
locului de muncă, precum în cazul 
posturilor de conducere, și atunci când 
este în interesul lucrătorului, precum în 
cazul unei boli de durată sau în contextul 
unor măsuri specifice de promovare a 
locurilor de muncă permanente, în special 
pentru tinerii lucrători.

(19) Perioadele de probă permit 
angajatorilor să verifice că lucrătorii sunt 
potriviți pentru postul pe care au fost 
angajați, oferindu-le în același timp 
sprijinul și formarea corespunzătoare. Este 
posibil ca aceste perioade să fie însoțite de 
o protecție redusă împotriva concedierii. 
Nicio intrare pe piața muncii sau trecere la 
un nou post nu ar trebui să facă obiectul 
unei perioade prelungite de nesiguranță. 
Perioadele de probă nu trebuie să se 
transforme în mecanisme de exploatare a 
lucrătorilor prin faptul că acestora li se 
garantează angajarea pentru perioade 
lungi de timp cu salarii mici, fiind apoi 
concediați la sfârșitul perioadei de probă. 
Aceasta ar fi o modalitate de a înlocui 
contractele de muncă pe durată 
determinată cu contracte mai precare, 
femeile fiind, din nou, cele mai afectate de 
această situație. Perioadele de probă nu ar 
trebui să depășească trei luni și, în mod 
ideal, ar trebui să fie mai scurte. 
Perioadele de probă pot depăși trei luni în 
cazuri justificate, cum ar fi atunci când 
complexitatea tehnică a activității sau 
gradul ridicat de responsabilitate a 
postului lucrătorului justifică acest lucru 
sau atunci când lucrătorul este numit într-
un post de conducere. Statele membre ar 
trebui să adopte o legislație care să 
definească excepțiile în cazul cărora este 



AD\1164233RO.docx 7/15 PE623.821v03-00

RO

probabil să se depășească perioada de 
probă de trei luni și perioadele 
corespunzătoare adecvate.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În cazul în care angajatorii sunt 
obligați de lege sau de contractele colective 
de muncă să ofere formare lucrătorilor 
pentru ca aceștia să presteze munca pentru 
care sunt angajați, este important să se 
asigure că această formare este oferită în 
condiții de egalitate, inclusiv celor care 
sunt angajați în forme de muncă atipice. 
Costurile acestei formări nu ar trebui 
imputate lucrătorului, nici reținute sau 
deduse din remunerația lucrătorului.

(26) În cazul în care angajatorii sunt 
obligați de lege sau de contractele colective 
de muncă să ofere formare lucrătorilor 
pentru ca aceștia să presteze munca pentru 
care sunt angajați, este important să se 
asigure că această formare este oferită în 
condiții de egalitate, și fără nicio 
discriminare din niciun motiv, cum ar fi 
sexul, inclusiv celor care sunt angajați în 
forme de muncă atipice. Costurile acestei 
formări nu ar trebui imputate lucrătorului, 
nici reținute sau deduse din remunerația 
lucrătorului. Formarea ar trebui să se 
desfășoare în timpul programului de 
lucru.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Statele membre ar trebui să 
asigure eliminarea oricărui tip de 
discriminare în ceea ce privește toate 
aspectele remunerării, respectând 
principiul remunerării egale pentru 
muncă egală și muncă de valoare egală, 
în termenii și condițiile de încadrare în 
muncă, indiferent de tipul de contract al 
lucrătorului, astfel cum este definit de 
prezenta directivă.

Amendamentul 11
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Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Lucrătorii care își exercită 
drepturile prevăzute în prezenta directivă ar 
trebui să beneficieze de protecție împotriva 
concedierii sau a prejudiciilor echivalente 
(precum cazul în care un lucrător la cerere 
nu mai primește de lucru) sau împotriva 
oricăror pregătiri privind o posibilă 
concediere pe motiv că au încercat să își 
exercite aceste drepturi. În cazul în care 
lucrătorii consideră că au fost concediați 
sau că au suferit prejudicii echivalente din 
acest motiv, lucrătorii și autoritățile 
competente ar trebui să aibă posibilitatea 
de a impune angajatorului să prezinte 
motive bine întemeiate pentru concediere 
sau pentru măsurile echivalente.

(32) Lucrătorii care își exercită 
drepturile prevăzute în prezenta directivă ar 
trebui să beneficieze de protecție împotriva 
concedierii sau a prejudiciilor echivalente 
(precum cazul în care un lucrător la cerere 
nu mai primește de lucru) sau împotriva 
oricăror pregătiri privind o posibilă 
concediere pe motiv că au încercat să își 
exercite aceste drepturi. În cazul în care 
lucrătorii consideră că au fost concediați 
sau că au suferit prejudicii echivalente din 
acest motiv, lucrătorii și autoritățile 
competente ar trebui să îi impună
angajatorului să prezinte motive bine 
întemeiate pentru concediere sau pentru 
măsurile echivalente și să asigure 
reintegrarea în muncă a lucrătorului în 
cazul în care presupusele motive sunt 
nefondate. Autoritățile competente se 
asigură că lucrătorul este despăgubit 
pentru prejudiciul cauzat și sunt 
autorizate să impună sancțiuni 
întreprinderilor care promovează astfel de 
practici. O atenție deosebită trebuie 
acordată situațiilor care afectează în mod 
specific femeile și situațiilor care rezultă 
din discriminarea pe motive de 
maternitate; aceste situații vor fi 
considerate circumstanțe agravante.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre pot decide să nu 
aplice obligațiile stabilite la articolele 10 
și 11 și la articolul 14 litera (a) 
persoanelor fizice care aparțin de o 
gospodărie în care se desfășoară o 
activitate profesională.

eliminat
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Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în cazul unui raport de muncă 
temporar, data la care se încheie sau durata 
preconizată a acestuia;

(e) în cazul unui raport de muncă 
temporar, data la care se încheie sau durata 
preconizată a acestuia; denumirea 
întreprinderii utilizatoare în cazul 
lucrătorilor temporari, precum și 
baremele de remunerare ale întreprinderii 
utilizatoare pentru a garanta egalitatea de 
remunerare;

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) metoda de calcul a remunerației și 
informațiile privind nivelurile de 
remunerare, defalcate pe gen, a 
categoriilor de angajați care prestează 
aceeași muncă sau o muncă de valoare 
egală;

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) durata concediului cu plată la care 
are dreptul lucrătorul sau, dacă durata 
acestuia nu poate fi indicată atunci când 
sunt furnizate informațiile, procedura de 
acordare și de stabilire a acestui concediu;

(h) durata concediului cu plată și 
diferitele forme în care este luat concediul 
la care are dreptul lucrătorul sau, dacă 
durata acestuia nu poate fi indicată atunci 
când sunt furnizate informațiile, procedura 
de acordare și de stabilire a acestui 
concediu;
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) toate prerogativele și drepturile 
lucrătorilor, precum, prestațiile în caz de 
boală, de maternitate și asimilate, de 
îngrijire a copilului, de paternitate, de 
îngrijire, pentru limită de vârstă, de 
invaliditate, de urmaș, de șomaj, de 
pensionare anticipată, de pensie sau 
prestațiile familiale;

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) suma inițială de bază, orice alte 
elemente componente și frecvența și 
metoda de plată aferente remunerației pe 
care are dreptul să o primească lucrătorul;

(j) suma inițială de bază, orice alte 
elemente componente și frecvența și 
metoda de plată aferente remunerației pe 
care are dreptul să o primească lucrătorul, 
precum și alte beneficii regulate și 
periodice la care au dreptul lucrătorii 
pentru o muncă egală sau cu valoare 
egală;

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) din motive de transparență și 
pentru a combate discriminarea salarială 
cu care se confruntă femeile pe piața 
muncii, grila de salarizare aplicabilă 
lucrătorilor, în conformitate cu funcția 
efectiv atribuită în întreprindere, ca 
urmare a raportului de muncă cu 
angajatorul;
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera mb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(mb) ansamblul prerogativelor la care 
au dreptul lucrătorii și care rezultă din 
raportul lor de muncă cu angajatorul, 
precum și toate drepturile sociale 
dobândite în temeiul statutului lor de 
lucrător în sensul articolului 2 alineatul 
(1) litera (a) din prezenta directivă, cum 
ar fi drepturile la concediul de 
maternitate, de paternitate, concediul 
pentru creșterea copilului și accesul la 
formările la care au dreptul și modul în 
care sunt aplicate acestea;

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) mecanismele prin care lucrătorii 
pot depune reclamații, inclusiv informații 
legate de mecanismele specifice pentru 
reclamațiile privind hărțuirea psihologică 
și sexuală.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a

Egalitatea de tratament și 
nediscriminarea

Statele membre asigură respectarea 
principiului remunerării egale pentru 
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muncă egală și muncă de valoare egală și 
instituie măsuri care să asigure că 
angajatorii din întreprinderi și organizații 
furnizează în mod periodic informații cu 
privire la remunerația medie pe categorie 
de angajați sau de funcții, defalcată pe 
gen.

Statele membre asigură eliminarea 
tuturor formelor de discriminare în ceea 
ce privește toate aspectele și condițiile de 
remunerare, egalitatea de tratament și 
oportunitățile de acces și condițiile de 
încadrare în muncă, indiferent de statutul 
încadrării în muncă.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele colective de muncă ar trebui, 
printre altele, să contribuie la asigurarea 
principiului remunerației egale pentru 
muncă egală, eliminând raporturile de 
muncă precare și protejând drepturile 
legate de maternitate, și servesc drept 
instrumente care contribuie la reducerea 
inegalităților dintre bărbați și femei în 
raporturile de muncă.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a

Egalitatea de tratament

Statele membre asigură respectarea 
principiului remunerării egale și a 
termenilor și condițiilor aplicabile tuturor 
lucrătorilor, indiferent de statutul 
încadrării lor în muncă. Statele membre 
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asigură eliminarea discriminării în ceea 
ce privește toate aspectele și condițiile de 
remunerare și termenii și condițiile de 
încadrare în muncă; statutul încadrării în 
muncă nu este relevant.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre introduc măsuri de 
prevenire a hărțuirii psihologice și 
sexuale la locul de muncă, prin politici 
care stabilesc măsuri de prevenire, 
proceduri eficiente, transparente și 
confidențiale de tratare a reclamațiilor, 
sancțiuni pentru cei vinovați, informarea 
și formarea lucrătorilor și a angajatorilor 
și sprijinul acordat întreprinderilor, 
pentru a elabora planuri de acțiuni în 
vederea punerii în aplicare a tuturor 
măsurilor respective.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a

Facilitarea procesului de adresare a 
reclamațiilor

Statele membre asigură proceduri 
specifice și confidențiale pentru a trata 
reclamațiile privind hărțuirea psihologică 
și sexuală.
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Marek Plura, Damiano Zoffoli
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VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

17 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD Daniela Aiuto

GUE/NGL Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, 
Damiano Zoffoli

VERTS/ALE Jordi Solé, Ernest Urtasun

2 -

ENF André Elissen

PPE Anna Maria Corazza Bildt

3 0

ECR Jadwiga Wiśniewska

PPE Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri
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