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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Comisia Europeană consideră că această propunere de directivă răspunde nevoii de a adopta o 

abordare mai extinsă în ceea ce privește echilibrul dintre viața profesională și cea privată, 

ținând cont de evoluția societății din ultimii ani. 

Ea își propune să contracareze subreprezentarea femeilor pe piața muncii și să le sprijine 

evoluția în carieră prin condiții mai bune care să le permită concilierea sarcinilor profesionale 

și familiale. În acest scop, directiva stabilește criterii minime pentru a asigura egalitatea 

necesară între bărbați și femei în ceea ce privește oportunitățile pe piața muncii și tratamentul 

la locul de muncă. În plus, textul promovează nediscriminarea și egalitatea de gen, adaptând și 

modernizând cadrul juridic al UE în acest domeniu. 

În cadrul UE, persoanele angajate cu contract cu fracțiune de normă sunt preponderent femei 

(32 % dintre femei, față de 8 % dintre bărbați), din motive care țin de dificultățile întâmpinate 

în echilibrarea vieții profesionale cu cea privată. Evident, în numeroase cazuri, acest lucru 

generează și diferențe de salarii și de pensii foarte mari între bărbați și femei. Actualul cadru 

juridic de la nivelul UE și al statelor membre conține un număr limitat de stimulente pentru ca 

bărbații să-și asume o parte egală a responsabilităților familiale. Este, așadar, necesar ca 

aceste deficiențe să fie remediate de urgență. Raportoarea este pe deplin de acord cu 

obiectivele specifice ale propunerii de directivă, care vizează, în special, îmbunătățirea 

accesului la mecanismele care permit atingerea unui echilibru între viața profesională și cea 

privată, precum și creșterea numărului bărbaților care recurg la concedii din motive familiale 

și la formulele de lucru flexibile. În ceea ce privește acest ultim punct, chestiunea 

cuantumului indemnizației pentru concediul pentru creșterea copilului este esențială pentru ca 

acest concediu să fie utilizat în mod echitabil de către bărbați și femei. În prezent însă 

lucrurile nu stau nici pe departe așa, din cauza indemnizațiilor derizorii alocate concediului 

pentru creșterea copilului. Propunerea Comisiei de a aduce această indemnizație la nivelul 

indemnizației pentru concediul medical este un pas înainte în acest sens. Ceea ce trebuie să nu 

pierdem din vedere și trebuie să constituie linia directoare a demersului nostru este protecția 

copilului. Nu există îndoială, în opinia raportoarei, că interesul superior al copilului este să fie 

crescut, îngrijit și înconjurat de cei doi părinți, în mod echilibrat. Raportoarea consideră, 

așadar, că este necesar ca bărbații și femeile să aibă posibilitatea să participe în mod egal la 

sprijinirea familiei. Acest lucru este posibil eliminând inegalitățile dintre femei și bărbați în 

ceea ce privește locurile de muncă remunerate sau nu și promovând o împărțire echitabilă a 

responsabilităților și a îngrijirii copiilor și rudelor care au nevoie de asistență. 

Nu trebuie însă să neglijăm exigențele și constrângerile care îi afectează pe angajatori, în 

special când este vorba de o întreprindere mică, cu doi sau trei angajați. Un concediu pentru 

creșterea copilului poate reprezenta o adevărată amenințare pentru o astfel de întreprindere. 

Raportoarea dorește, în acest sens, o mai bună reglementare a protecției angajatorilor, dar și 

evitarea abuzurilor legate de absențele de la locul de muncă din motive familiale urgente. Din 

acest punct de vedere, prezentarea de documente justificative și chiar necesitatea de a 

condiționa dreptul la concediul pentru creșterea copilului de finalizarea unei perioade de 

încadrare în muncă sau de vechime care să nu poată depăși nouă luni sunt esențiale. 

Concediile pentru îngrijitori trebuie și ele reglementate mai bine, pentru a proteja angajatorii 

de orice abuz de drept. În același timp, este esențial să li se permită lucrătorilor care doresc să 

aibă grijă de o rudă apropiată să atingă un echilibru mai bun între viața profesională și cea 

privată, evitând, în special, situațiile în care aceștia părăsesc definitiv piața forței de muncă. 



 

PE606.271v03-00 4/30 AD\1153958RO.docx 

RO 

Raportoarea dorește să precizeze, de asemenea, că situația părinților care au în îngrijire un 

copil cu handicap sau care suferă de o boală gravă și cazul nașterilor sau adopțiilor multiple 

nu sunt luate în considerare de Comisie. Raportoarea consideră că durata concediului pentru 

creșterea copilului ar trebui să poată fi dublată în aceste situații. 

În fine, același lucru trebuie să fie valabil și în cazul familiilor monoparentale, o realitate în 

continuă creștere și care nu trebuie ignorată. 

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri juridice 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 

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 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. Prezenta Directivă 

contribuie la îndeplinirea acestor 

obiective prin eliminarea disparităților, 

consolidarea egalității de gen, 

promovarea unui nivel ridicat de ocupare 

a forței de muncă în Uniune și 

consolidarea dimensiunii sociale a 

Uniunii, precum și prin amplificarea 

convergenței în sens ascendent a statelor 

membre în ceea ce privește prestațiile 

sociale. 

 

Amendamentul  2 



 

AD\1153958RO.docx 5/30 PE606.271v03-00 

 RO 

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 Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene (carta) 

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 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Persoanele cu handicap ar trebui 

să aibă dreptul la un sprijin pentru venit 

care să le asigure o viață demnă, la 

servicii care să le permită să participe pe 

piața muncii și în societate și la un mediu 

de lucru adaptat nevoilor lor. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4b) Ar trebui asigurată și promovată 

în toate domeniile egalitatea de tratament 

și de șanse între femei și bărbați, inclusiv 

participarea pe piața forței de muncă, 

condițiile de angajare și evoluția carierei. 

Femeile și bărbații au dreptul la 

remunerare egală pentru muncă de 

valoare egală. 

 



 

PE606.271v03-00 6/30 AD\1153958RO.docx 

RO 

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 

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. 

(5) Politicile privind echilibrul dintre 

viața profesională și cea privată ar trebui să 

contribuie la realizarea egalității de gen 

prin promovarea participării femeilor pe 

piața muncii și prin stimularea participării 

și a rolului bărbaților în viața de familie, 

în conformitate cu articolul 24 din cartă, 

care prevede că „orice copil are dreptul de 

a întreține cu regularitate relații personale 

și contacte directe cu ambii părinți, cu 

excepția cazului în care acestea sunt 

contrare interesului său”, pentru o 

repartizare echitabilă a responsabilităților 

de creștere și de îngrijire a copiilor, 

contribuind astfel la reducerea inegalității 

de gen la nivelul veniturilor, al salariilor și 

al pensiilor. Aceste politici ar trebui să ia 

în considerare schimbările demografice, 

inclusiv efectele îmbătrânirii populației. În 

acest context, promovarea unui echilibru 

mai bun între viața profesională și cea de 

familie ar putea reprezenta un stimulent 

important pentru creșterea natalității. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Potrivit datelor din octombrie 2017 

(statistici ale Comisiei), 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 pofida nivelului mai ridicat de 

educație al femeilor, 

 

Amendamentul  7 
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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) Apariția gospodăriilor în care 

ambii soți au venituri a dus la 

intensificarea muncii și la creșterea 

presiunii asupra echilibrului între viața 

profesională și cea privată și a cererii în 

ceea ce privește acest echilibru. Ca 

urmare, 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, persoane în vârstă aflate în 

întreținere sau rude directe ce suferă de 

boli cronice care provoacă handicap, 

femeile sunt obligate să lucreze mai puține 

ore în locuri de muncă remunerate și să 

petreacă mai mult timp îndeplinind 

responsabilități de îngrijire neremunerate. 

Acest lucru contribuie în mod substanțial 

la inegalitatea de gen la nivelul 

remunerării, care ajunge până la 28 % în 

unele state membre, se acumulează pe 

parcursul vieții profesionale sub forma 

unei inegalități de gen la nivelul pensiilor, 

care este de 40 % în medie în Uniune, și 

duce la creșterea riscului de sărăcie și 

excluziune socială în rândul femeilor. 
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 sau parțial de 

pe piața muncii. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Potrivit datelor Eurofound, peste 

trei milioane de persoane și-au părăsit 

locul de muncă cu normă întreagă 

deoarece nu au la dispoziție structuri de 

îngrijire pentru copii sau pentru rudele 

aflate în întreținere, 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7b) Copiii ar trebui să aibă dreptul la 

servicii de educație și de îngrijire a 

copiilor preșcolari de calitate și accesibile 

din punct de vedere financiar. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

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 

(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. Cu excepția 

concediului de forță majoră, nu există 

nicio dispoziție normativă armonizată la 

nivelul Uniunii care să prevadă concediul 

de paternitate sau concediul pentru 

îngrijirea unor rude bolnave sau aflate în 

întreținere. 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 sau caracterul inadecvat de la 

nivelul concepției politicilor privind 

echilibrul dintre viața profesională și cea 
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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. 

privată încetinește creșterea economică, 

duce la îndepărtarea de obiectivele de 

incluziune socială, expune femeile la un 

risc crescut de sărăcie, în special la vârste 

înaintate, și 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, stimulente 

suficiente pentru a utiliza aceste concedii 
sau formulele flexibile de lucru, s-au 

dovedit a avea un impact pozitiv, reducând 

cuantumul relativ al muncii familiale 

neremunerate prestate de femei și lăsându-

le acestora mai mult timp pentru ocuparea 

unui loc de muncă remunerat și 

emanciparea lor socială, economică și 

profesională. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) 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 drept egal de acces la 

concedii speciale în vederea îndeplinirii 

responsabilităților de îngrijire și ar trebui 

încurajați să utilizeze aceste concedii în 

mod echilibrat. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Este important să se ajungă la un 

echilibru între viața profesională, viața 
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privată și cea de familie prin intermediul 

unei abordări ample, care să includă 

acțiuni legislative și nelegislative, cum ar 

fi stimulente și măsuri eficiente precum 

creditele fiscale pentru îngrijirea copiilor 

și a persoanelor care au nevoie de 

asistență. 

 

Amendamentul  13 

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  14 

Propunere de directivă 

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. 
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Amendamentul  15 

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 

flexibile de lucru pentru părinții și 

lucrătorii cu responsabilități de îngrijire, 

respectând, în același timp, normele 

naționale privind concediile și formulele 

flexibile de lucru care sunt conforme cu 

cerințele prezentei Directive și dându-le 

statelor membre și partenerilor sociali 

posibilitatea să stabilească prevederi 

specifice în acest sens. Prezenta directivă 

respectă pe deplin libertatea și preferințele 

lucrătorilor și ale familiilor de a-și 

organiza viețile și nu le impune acestora 

obligația de a utiliza dispozițiile sale. 

Dacă se atinge un nivel ridicat al marjei 

de manevră pentru decizii la nivel 

individual și național, 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, precum și a unui standard de 

viață decent pentru lucrători și familiile 

acestora. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 
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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 

nedeterminată sau ale persoanelor cu 

contract de muncă sau raport de muncă cu 

un agent de muncă temporară. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Prezenta directivă acordă 

prioritate stabilirii unui echilibru între 

viața profesională și cea privată fără a se 

recurge la introducerea unor condiții de 

muncă precare și atipice. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12b) Prezenta directivă este, de 

asemenea, menită să îmbunătățească și să 

consolideze dispozițiile privind 

admisibilitatea și securitatea juridică în 

ceea ce privește acordarea concediului 

pentru creșterea copilului persoanelor 

care au copii cu handicap sau cu o boală 

cronică gravă, în special pentru a se evita 

un tratament arbitrar în ceea ce privește 

acordarea concediului pentru grupele de 

vârstă care depășesc limitele stabilite de 
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dispozițiile actuale, precum și 

introducerea de bonuri sau contribuții 

speciale pentru a putea suporta costul 

serviciilor de îngrijire a copiilor. 

 

Amendamentul  19 

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 încuraja o repartizare mai 

echitabilă a responsabilităților de îngrijire 

între femei și bărbați, ar trebui să fie 

introdus dreptul celui de-al doilea părinte 

de a efectua un concediu de paternitate, 

dacă solicită acest lucru, cu ocazia nașterii 

sau adopției 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 și 

indiferent de vechimea în muncă sau de 

natura contractului de muncă. 

 

Amendamentul  20 

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 stimula o legătură strânsă 

timpurie cu copilul și 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 
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copilului care nu poate fi transferată de la 

un părinte la celălalt. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 
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. 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 latitudinea 

(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 

treisprezece 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. 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 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 

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 (părinți unici susținători ai 
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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. 

familiei monoparentale, copii cu 

handicap, boli grave). 

 

Amendamentul  22 

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 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. 

 

Amendamentul  23 

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 familiale urgente și neprevăzute, 

prevăzut în prezent de Directiva 

2010/18/UE, în condițiile stabilite de 

statele membre. 

(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 legate de situații familiale 

urgente și neprevăzute, prevăzut în prezent 

de Directiva 2010/18/UE, în condițiile 

stabilite de statele membre. 
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Amendamentul  24 

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 indemnizație adecvată pe 

durata concediului. Nivelul indemnizației 

ar trebui să fie adecvat și nu mai mic decât 

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. 

 

Amendamentul  25 

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 

reducerii timpului de lucru. În timp ce 

(21) Pentru a încuraja părinții care 

lucrează și îngrijitorii să rămână în câmpul 

muncii, angajatorii ar trebui să le ofere 

acestora posibilitatea să-și adapteze 

programul de muncă în funcție de 

necesitățile și preferințele personale. Fără 

a abuza de acest drept, părinții și 

îngrijitorii care lucrează ar trebui 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 și a asigura un echilibru 

adecvat al acestora, statele membre ar 

trebui să aibă posibilitatea de a limita 
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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. 

durata muncii cu fracțiune de normă, 

favorizând alte formule flexibile de lucru. 

Deși munca cu fracțiune de normă s-a 

dovedit a fi într-adevăr utilă prin faptul că 

permite unui anumit număr de femei să 

rămână pe piața muncii după nașterea 

copiilor sau când au alte responsabilități 

familiale, 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. 

 

Amendamentul  26 

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 flexibile de lucru ar 

trebui să fie protejați împotriva 

discriminării, a represaliilor sau a oricărui 

tratament mai puțin favorabil aplicat din 

acest motiv. Exercitarea dreptului la 

concediu sau la formule flexibile de lucru 

nu ar trebui să aibă efecte negative 

asupra nivelului de ocupare a forței de 

muncă sau asupra altor condiții de 

muncă. 
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Amendamentul  27 

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 

a solicita angajatorului furnizarea unor 

motive bine întemeiate ale concedierii. 

(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, a presiunilor și a acțiunilor de 

hărțuire în detrimentul lucrătorilor, 

precum 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 

a solicita angajatorului furnizarea unor 

motive bine întemeiate ale concedierii. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă stabilește cerințe minime 

concepute să realizeze egalitatea între 

femei și bărbați în ceea ce privește șansele 

pe piața muncii și tratamentul la locul de 

muncă, prin facilitarea concilierii vieții 

profesionale cu viața de familie în cazul 

părinților care lucrează și al îngrijitorilor. 

Prezenta directivă stabilește cerințe minime 

concepute să realizeze egalitatea între 

femei și bărbați în ceea ce privește șansele 

pe piața muncii și tratamentul la locul de 

muncă din punctul de vedere al 

drepturilor sociale și al remunerației, prin 

facilitarea concilierii vieții profesionale cu 

viața de familie în cazul părinților care 

lucrează și al îngrijitorilor. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 
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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 sau femei, care au un 

contract de muncă sau un raport de muncă, 

astfel cum este definit de legislația, 

contractele colective și/sau practica în 

vigoare în fiecare stat membru. 

 

Amendamentul  30 

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, care se 

efectuează de către cel de-al doilea părinte 

cu ocazia nașterii sau adopției unui copil; 

 

Amendamentul  31 

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 pe 

motiv de naștere sau de adopție a unui 

copil, pentru îngrijirea copilului respectiv; 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) „părinte unic susținător al familiei 

monoparentale” înseamnă o persoană 

care nu este nici căsătorită, nici nu se află 

într-un parteneriat conform definiției din 

legislația națională și care are singură 

răspunderea părintească pentru copil. 
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Amendamentul  33 

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 cel de-al 

doilea părinte are dreptul de a efectua un 

concediu de paternitate plătit obligatoriu 

de cel puțin 14 zile lucrătoare, cu ocazia 

nașterii sau adopției unui copil, sau de cel 

puțin 15 zile în cazul nașterilor sau 

adopțiilor multiple. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Dreptul la concediu de paternitate 

menționat la alineatul (1) se acordă 

indiferent de vechimea în muncă și de 

natura contractului celui de-al doilea 

părinte. 

 

Amendamentul  35 

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 șase luni, 

care trebuie efectuat anterior împlinirii de 

către copil a unei anumite vârste, stabilite 

la minimum treisprezece ani. 
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Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Concediul pentru creșterea copilului are o 

durată dublă pentru părinții unici 

susținători al familiei monoparentale. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Atunci când statele membre permit 

unui părinte să-și transfere dreptul la 

concediu de paternitate celuilalt părinte, 

acestea se asigură că cel puțin patru luni de 

concediu pentru creșterea copilului nu pot 

fi transferate. 

2. Atunci când statele membre permit 

unui părinte să-și transfere dreptul la 

concediu de paternitate celuilalt părinte, 

acestea se asigură că cel puțin patru luni de 

concediu pentru creșterea copilului nu pot 

fi transferate. Concediul pentru creșterea 

copilului are o durată dublă pentru 

părinții care îngrijesc un copil cu 

handicap sau cu o boală gravă. 

 

Amendamentul  38 

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/CE21 a Consiliului, 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 nouă luni. În 

cazul unor contracte succesive cu durată 

determinată în sensul Directivei 

1999/70/CE21 a Consiliului, cu același 

angajator, pentru calcularea perioadei de 

vechime se ia în considerare în mod 

obligatoriu suma acestor contracte. 
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__________________ __________________ 

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  39 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Lucrătorii sunt informați în scris 

la angajare în legătură cu drepturile și 

obligațiile lor care decurg din raportul de 

muncă, inclusiv pe durata perioadei de 

probă. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 7 

 
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 extinderii condițiilor de acces 

și a formulelor detaliate de aplicare a 

concediului pentru creșterea copilului 

pentru a răspunde nevoilor părinților 

adoptivi, ale părinților cu handicap, ale 

părinților singuri (familii monoparentale) 
și ale părinților ai căror copii suferă de un 

handicap sau de o boală cronică gravă. În 

special, în cazul părinților copiilor care 

suferă de un handicap sau de o boală 

gravă, potrivit certificatelor emise de 

autoritățile naționale în domeniul 

sănătății, se interzice respingerea 

cererilor de concediu pentru creșterea 

copilului. 

 

Amendamentul  41 
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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 plătit de îngrijitor de cel 

puțin șapte zile lucrătoare pe an, pentru 

fiecare lucrător. Acest drept este 

condiționat de dovedirea în mod adecvat a 

afecțiunii de care suferă ruda lucrătorului. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 6a 

 Concediul pentru mame și cel de-al doilea 

părinte atunci când au un handicap 

 Statele membre garantează că durata 

diferitelor concedii descrise în prezenta 

directivă poate fi prelungită cu cel puțin 

50 %, în cazul mamelor și celui de-al 

doilea părinte care au un handicap. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că lucrătorii au dreptul 

la absența de la locul de muncă din motive 

de forță majoră în situații de urgență 

familială, în cazuri de boală sau de 

accident care fac indispensabilă prezența 

imediată a lucrătorului. Statele membre pot 

limita dreptul la absența de la locul de 

muncă din motive de forță majoră la o 

anumită perioadă de timp per an sau per 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că lucrătorii au dreptul 

la absența de la locul de muncă din motive 

de forță majoră în situații de urgență 

familială, în cazuri de boală sau de 

accident care fac indispensabilă prezența 

imediată a lucrătorului. Statele membre pot 

condiționa dreptul la absența de la locul de 

muncă din motive de forță majoră de 

prezentarea unor documente justificative 
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caz sau ambele. pe care le consideră adecvate. 

 

Amendamentul  44 

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 

sau o indemnizație corespunzătoare cel 

puțin echivalentă cu cea pe care lucrătorul 

respectiv ar primi-o în caz de concediu 

medical. 

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, 

un credit fiscal sau o indemnizație 

adecvată care nu este mai mică decât 

indemnizația pe care lucrătorul respectiv ar 

primi-o în caz de concediu medical. 

 

Amendamentul  45 

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 rezonabile. 

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 treisprezece 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 rezonabile. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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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 

al unei astfel de solicitări. 

2. Angajatorii iau în considerare 

solicitările de formule flexibile de lucru 

menționate la alineatul (1) și răspund în 

scris acestor solicitări ținând cont 

deopotrivă de nevoile angajatorilor și ale 

lucrătorilor. Angajatorii trebuie să justifice 

în scris orice refuz al unei astfel de 

solicitări. 

 

Amendamentul  47 

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 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. Se prevede, 

de asemenea, o perioadă de protecție 

tranzitorie în urma revenirii la muncă a 

lucrătorului, pentru a-i permite acestuia 

reintegrarea mai ușoară și mai eficace în 

viața profesională, avându-se în vedere 

faptul că în această perioadă de protecție, 

utilizarea noilor tehnologii i-ar putea 

ajuta pe lucrători să reia lucrul mai 

repede într-un mod durabil și mai flexibil, 

actualizându-și totodată competențele. 
Lucrătorul are dreptul de a solicita 

revenirea la programul de muncă inițial la 

același nivel al locului de muncă. 

Angajatorii justifică în scris orice refuz al 

unei astfel de solicitări. 

 

Amendamentul  48 

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 

Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a interzice discriminarea și 

tratamentul mai puțin favorabil al 
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au solicitat sau au efectuat un concediu 

conform articolului 4, 5 sau 6, sau pe motiv 

că aceștia și-au exercitat dreptul la formule 

flexibile de lucru, menționat la articolul 9. 

lucrătorilor pe motiv că aceștia au solicitat 

sau au efectuat un concediu conform 

articolului 4, 5 sau 6, sau pe motiv că 

aceștia și-au exercitat dreptul la formule 

flexibile de lucru, menționat la articolul 9. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 2 

 
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, sau că și-au exercitat dreptul de a 

solicita formule flexibile de lucru, 

menționat la articolul 9, au dreptul de a 

solicita angajatorului să furnizeze motive 

bine întemeiate pentru concediere. 

Angajatorul are obligația de a furniza în 

timp util aceste motive în scris. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre stabilesc norme privind 

sancțiunile aplicabile în cazul acelor 

încălcări ale dispozițiilor naționale 

adoptate în temeiul prezentei directive sau 

ale dispozițiilor relevante aflate deja în 

vigoare care vizează drepturi incluse în 

domeniul de aplicare al prezentei directive. 

Statele membre iau toate măsurile necesare 

pentru a asigura aplicarea sancțiunilor 

respective. Sancțiunile trebuie să fie 
eficace, proporționale și disuasive. Ele pot 

îmbrăca forma unei amenzi. De 

asemenea, ele pot include plata unei 

compensații. 

Statele membre stabilesc norme privind 

sancțiunile aplicabile în cazul încălcărilor 

dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 

prezentei directive sau ale dispozițiilor 

relevante aflate deja în vigoare care 

vizează drepturi incluse în domeniul de 

aplicare al prezentei directive. Statele 

membre iau toate măsurile necesare pentru 

a asigura aplicarea unor sancțiuni eficace, 

proporționale și disuasive. 

 



 

AD\1153958RO.docx 27/30 PE606.271v03-00 

 RO 

Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Articolul 14 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre introduc măsurile necesare 

pentru protecția lucrătorilor, inclusiv a 

lucrătorilor care sunt reprezentanți ai 

angajaților, împotriva oricărui tratament 

nefavorabil din partea angajatorului sau 

împotriva oricăror consecințe nefavorabile 

rezultând în urma unei plângeri depuse în 

cadrul întreprinderii sau în urma oricărei 

proceduri judiciare inițiate cu scopul de a 

asigura respectarea drepturilor prevăzute în 

prezenta directivă. 

Statele membre introduc măsurile necesare 

pentru protecția lucrătorilor împotriva 

oricărui tratament nefavorabil din partea 

angajatorului sau împotriva oricăror 

consecințe nefavorabile rezultând în urma 

unei plângeri depuse în cadrul 

întreprinderii sau în urma oricărei 

proceduri judiciare inițiate cu scopul de a 

asigura respectarea drepturilor prevăzute în 

prezenta directivă. 

 

Amendamentul  52 

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. 

Fără a aduce atingere competențelor 

inspectoratelor de muncă sau ale altor 

organisme, inclusiv ale serviciilor sociale, 

responsabile cu monitorizarea drepturilor 

lucrătorilor, 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. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Articolul 16 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

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 

pentru creșterea copilului rămân 

netransferabile în conformitate cu 

articolul 5 alineatul (2). 

Statele membre pot introduce sau menține 

dispoziții care sunt mai favorabile 

lucrătorilor decât cele prevăzute în 

prezenta directivă, însă nu reduc 

standardele stabilite în legislația lor 

națională. Cu toate acestea, ele se asigură 

că cel puțin patru luni de concediu pentru 

creșterea copilului rămân netransferabile în 

conformitate cu articolul 5 alineatul (2) și 

că protecția concediilor este obligatorie 

pentru părinții copiilor cu handicap și 

boli grave, potrivit certificatelor emise de 

autoritățile naționale în domeniul 

sănătății. 

 

Amendamentul  54 

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 intrarea în 

vigoare a prezentei directive], statele 

membre comunică Comisiei toate 

informațiile relevante referitoare la 

aplicarea prezentei directive și o evaluare 

aprofundată a efectelor directivei asupra 

statisticilor privind ocuparea forței de 

muncă în rândul femeilor, însoțită, dacă 

este cazul, de o propunere legislativă. 
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