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Amendamentul 1 

Propunere de directivă – act de modificare 
Titlul directivei 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de Directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Directivei 92/85/CEE a Consiliului privind 
introducerea de măsuri pentru promovarea 
îmbunătățirii securității și a sănătății la 
locul de muncă în cazul lucrătoarelor 
gravide, care au născut de curând sau care 
alăptează 

Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Directivei 92/85/CEE a Consiliului privind 
introducerea de măsuri pentru promovarea 
îmbunătățirii securității și a sănătății la 
locul de muncă în cazul lucrătoarelor 
gravide, care au născut de curând sau care 
alăptează și măsuri menite să ajute 
lucrătoarele să-și reconcilieze viața 
profesională cu viața de familie; 

Justificare 

Temeiul juridic combinat, care include articolul 141 alineatul (3) din Tratatul CE permite 
extinderea ariei de aplicare a directivei. Această abordare globală permite trimiterea unui 
mesaj mai puternic întreprinderilor cu privire la faptul că reproducerea umană privește atât 
femeile cât și bărbații. 

Amendamentul 2 

Propunere de directivă – act de modificare 
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Considerentul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Egalitatea între bărbați și femei este un 
principiu fundamental al Uniunii Europene. 
Articolele 21 și 23 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene interzic 
orice formă de discriminare pe criterii de 
sex și impun asigurarea egalității între 
bărbați și femei în toate domeniile. 

(4) Egalitatea între bărbați și femei este un 
principiu fundamental al Uniunii Europene. 
Articolele 21 și 23 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene interzic 
orice formă de discriminare pe criterii de 
sex și impun asigurarea egalității între 
bărbați și femei în toate domeniile, inclusiv 
în ceea ce privește realizarea unui 
echilibru între viața profesională, cea de 
familie și cea privată. 

Amendamentul 3 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 5a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) În hotărârea Curții de Justiție a 
Comunităților Europene din 26 februarie 
2008 în cauza C-506/06 Mayr/Flöckner1, 
Curtea a considerat că are loc o 
discriminare directă pe criterii de sex 
dacă o angajată este dezavantajată pe 
motive de absență datorată tratamentului 
aferent fertilizării in vitro. 

 1 [2008] Culegere I-01017 

Amendamentul 4 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 5b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Dreptul unei femei aflate în concediu 
de maternitate de a reveni, la sfârșitul 
concediului, la locul ei de muncă sau la 
un loc echivalent este stabilit în articolul 
15 din Directiva 2006/54/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2006 (punerea în aplicare a 
principiului egalității de șanse și al 
egalității de tratament între bărbați și 
femei în materie de încadrare în muncă și 
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ocupare a forței de muncă(reformare)1. 

 1 JO L 204, 26.7.2006, p. 23 

Justificare 

Lista propunerilor din actul de modificare a Directivei 92/85/CEE nu conține nicio referință la 
articolul 15 din Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care 
reglementează prestațiile care se acordă femeii care se întoarce la muncă din concediul de 
maternitate. 

Amendamentul 5 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 6a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Acordul-cadru revizuit privind 
concediul pentru îngrijirea copilului, 
semnat la 18 iunie 2009 de către 
partenerii sociali europeni, nu acoperă în 
mod corespunzător chestiunile legate de 
remunerații și de diferitele tipuri de 
concediu pentru familie și, în consecință, 
nu își îndeplinește rolul de măsură 
importantă menită să îmbunătățească, în 
cazul părinților, echilibru dintre viața 
privată și activitatea profesională.  

Justificare 

Acordul-cadru privind concediul pentru îngrijirea copilului reprezintă un aspect important al 
politicii de șanse egale care să sprijine reconcilierea activității profesionale cu viața privată și 
viața de familie; cu toate acestea acordul prevede numai o serie de cerințe minime, astfel el nu 
poate fi considerat decât ca o măsură inițială. 

Amendamentul 6 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 6b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6b) Obiectivele prevăzute în cadrul 
concluziilor Președinției Consiliul 
European de la Barcelona din 15 și 16 
martie 2002 stipulează că statele membre 
ar trebui să elimine circumstanțele care 
descurajează implicarea femeilor pe piața 
muncii și să creeze, până în 2010, 
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structurile necesare pentru primirea a cel 
puțin 90% dintre copiii cu vârste cuprinse 
între 3 ani și vârsta de școlarizare 
obligatorie și a cel puțin 33% dintre copiii 
cu vârste de până la trei ani, structuri de 
care trebuie să beneficieze, în egală 
măsură, atât copiii din zonele urbane, cât 
și cei din zonele rurale. 

Amendamentul 7 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 6c (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6c) Comunicarea Comisiei din 4 iulie 
2006, intitulată „Către o strategie UE 
privind drepturile copilului”consideră că 
drepturile copilului ar trebui să constituie 
o prioritate a UE și precizează că statele 
membre ar trebui să respecte Convenția 
Națiunilor Unite privind drepturile 
copilului și protocoalele adiționale, 
precum și Obiectivele de dezvoltare ale 
mileniului. 

Justificare 

În comunicare se declară că drepturile copilului ar trebui să constituie o prioritate a UE și se 
precizează că statele membre ar trebui să respecte Convenția Națiunilor Unite privind 
drepturile copilului și protocoalele adiționale la aceasta, precum și Obiectivele de dezvoltare 
ale mileniului. În contextul prezentei directive, acest lucru înseamnă garantarea posibilității 
pentru toți copiii de a fi alăptați și de a primi îngrijirea adecvată, în funcție de necesitățile lor 
de dezvoltare, precum și accesul la îngrijire adecvată și de înaltă calitate. 

Amendamentul 8 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 6d (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6d) În strategia globală pentru 
alimentația sugarilor și a copiilor mici a 
Organizației Mondiale a Sănătății din 16 
aprilie 2002, însușită de cea de a 55-a 
Adunare Mondială a Sănătății în 
Rezoluția sa 55.25, se afirmă că hrănirea 
exclusiv prin alăptare, în primele șase 
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luni de viață ale unui copil, garantează 
creșterea și dezvoltarea optimă a acestuia. 
În baza acestei recomandări, statele 
membre ar trebui să încurajeze acordarea 
unui concediu destinat acestui scop. 

Amendamentul 9 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 8a (nou)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  

 (8a) Toți părinții au dreptul să își 
îngrijească copilul; 

Amendamentul 10 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 8b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8b) Dispozițiile prezentei directive privind 
concediul de maternitate nu ar trebui să 
contravină celorlalte dispoziții naționale 
privind concediul parental, iar directiva 
ar trebui să nu submineze dispozițiile 
respective. Concediul maternal, concediul 
paternal și concediul parental se 
completează reciproc și, în condițiile în 
care se utilizează combinat, pot contribui 
la un mai bun echilibru între viața privată 
și viața profesională.  

Justificare 

În justificarea sa, Comisia face o diferență artificială între protecția maternității și concediul 
parental. Ambele se completează reciproc și, în condițiile în care se utilizează combinat, pot 
contribui la un mai bun echilibru între viața privată și viața profesională. 

Amendamentul 11 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 8c (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (8c) Lucrătoarea care a adoptat un copil 
ar trebui să aibă aceleași drepturi ca 
părintele natural și să poată lua concediul 
de maternitate în aceleași condiții. 

Justificare 

Deși aria de aplicare a prezentei directiv se referă la maternitate anormală, a deveni mamă în 
urma adopției impune aceleași îndatoriri, responsabilități și dificultăți în echilibrarea vieții 
profesionale cu cea de familie. 

Amendamentul 12 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 9  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Vulnerabilitatea lucrătoarelor gravide și 
a celor care au născut de curând sau care 
alăptează face necesară acordarea dreptului 
la un concediu de maternitate de cel puțin 
18 săptămâni consecutive, repartizate 
înainte și după naștere și obligativitatea 
unui concediu de maternitate de cel puțin 
șase săptămâni repartizat după naștere. 

(9) Vulnerabilitatea lucrătoarelor gravide și 
a celor care au născut de curând sau care 
alăptează face necesară acordarea dreptului 
la un concediu de maternitate de cel puțin 
20 săptămâni consecutive, repartizate 
înainte și după naștere și obligativitatea 
unui concediu de maternitate de cel puțin 
șase săptămâni repartizat după naștere. 

Amendamentul 13 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 9a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Îngrijirile acordate copiilor cu 
dizabilități reprezintă pentru mamele 
lucrătoare o grea încercare, care ar trebui 
să fie recunoscută de către societate. 
Vulnerabilitatea din ce în ce mai mare a 
mamelor lucrătoare care au copii cu 
dizabilități implică necesitatea acordării 
unui concediu de maternitate 
suplimentar; durată minimă a acestui 
concediu suplimentar ar trebui să fie 
stabilită în prezenta directivă. 

Amendamentul 14 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 10 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Organizația Internațională a Muncii 
recomandă o durată minimă a 
concediului de maternitate de 18 
săptămâni, cu o remunerație echivalentă 
salariului anterior integral al lucrătoarei. 
Convenția OIM privind protecția 
maternității din 2000 prevede o perioadă 
obligatorie de șase săptămâni după 
naștere. 

eliminat 

Amendamentul 15 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 10a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) pentru a fi considerat drept 
concediu de maternitate în sensul 
prezentei directive, concediul pentru 
familie, disponibil la nivel național, ar 
trebui prelungit dincolo de limitele 
stabilite în Directiva 96/34/CE; ar trebui 
remunerat astfel cum este prevăzut în 
prezenta directivă; și ar trebui să se aplice 
garanțiile din prezenta directivă 
referitoare la concediere, la dreptul de a 
reveni la același loc de muncă sau la un 
post echivalent și la discriminare.  

Justificare 

Este important ca statele membre care au deja dispoziții privind perioade mai lungi de 
concediu pentru creșterea copilului pentru ambii părinți să își poată menține condițiile 
avantajoase fără ca acest lucru să afecteze celelalte state membre sau să diminueze efectul 
acestei propuneri de directivă care prelungește concediul de maternitate la nivelul UE. 

Amendamentul 16 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 12a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Un loc de muncă „echivalent” în 
baza articolului 11 alineatul (2) litera (c) 
ar trebui să însemne un loc de muncă 
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identic celui anterior, atât în privința 
salariului plătit, cât și a sarcinilor de 
îndeplinit, sau, atunci când acest lucru nu 
este posibil, un loc de muncă similar care 
să corespundă calificărilor lucrătoarei și 
salariului existent. 

Justificare 

Angajatorul ar trebui să depună toate eforturile pentru a-i asigura lucrătoarei aceleași condiții 
de lucru, dar în cazul în care aceasta nu este posibil din punct de vedere obiectiv, ar trebui 
aplicat principiul flexibilității, respectându-se astfel dreptul muncii. 

Amendamentul 17 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 12b (nou)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12b) Având în vedere evoluțiile 
demografice din Uniunea Europeană, este 
necesară stimularea natalității prin 
intermediul unei legislații specifice și a 
unor măsuri menite să contribuie la o mai 
bună conciliere a vieții profesionale, vieții 
private și a celei de familie. 

Amendamentul 18 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 13  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Femeile ar trebui, prin urmare, să fie 
protejate împotriva discriminării pe motive 
de sarcină sau concediu de maternitate și ar 
trebui să dispună de mijloace adecvate de 
protecție juridică. 

(13) Femeile ar trebui, prin urmare, să fie 
protejate împotriva discriminării pe motive 
de sarcină sau concediu de maternitate și ar 
trebui să dispună de mijloace adecvate de 
protecție juridică, astfel încât să le fie 
garantate drepturile la condiții de muncă 
decente, precum și un mai bun echilibru 
între viața familială și cea profesională. 

Amendamentul 19 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 13a (nou)  
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) În rezoluția din 29 iunie 2000 a 
Consiliului și a miniștrilor muncii și 
politicii sociale reuniți în cadrul 
Consiliului privind participarea 
echilibrată a femeilor și bărbaților la viața 
de familie și la cea lucrativă1, statele 
membre sunt încurajate să studieze 
posibilitatea, pentru ordinea lor juridică 
respectivă, de a le recunoaște bărbaților 
care lucrează un drept individual și 
netransmisibil la concediul de paternitate, 
cu păstrarea drepturilor aferente postului 
lor. 

 1 JO C 218, 31.7.2000, p. 5. 

Justificare 

În rezoluția Consiliului și a miniștrilor muncii și politicii sociale din 29 iunie 2000, statele 
membre sunt încurajate să studieze posibilitatea, pentru ordinea lor juridică respectivă, de a le 
recunoaște bărbaților care lucrează un drept individual și netransmisibil la concediul de 
paternitate, cu păstrarea drepturilor aferente postului lor. Majoritatea statelor membre au 
exprimat o poziție favorabilă. 

Amendamentul 20 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 13b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13b) Pentru a ajuta lucrătorii să-și 
reconcilieze viața profesională cu cea 
familială, este esențial să se prevadă 
concedii de maternitate și paternitate mai 
lungi, inclusiv în cazul adoptării unor 
copii cu vârsta mai mică de 12 luni. 
Lucrătoarea/ul care a adoptat un copil cu 
vârsta mai mică de 12 luni ar trebui să 
aibă aceleași drepturi ca părintele natural 
și să-și poată lua un concediu de 
maternitate și paternitate în aceleași 
condiții. 

Amendamentul 21 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 13c (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13c) Pentru a ajuta lucrătoarele să-și 
reconcilieze viața profesională cu cea de 
familie și pentru a realiza o adevărată 
egalitate între genuri, este esențial ca 
bărbații să aibă dreptul la un concediu de 
paternitate plătit, acordat pe aceeași bază 
ca concediul de maternitate - cu excepția 
duratei -, astfel încât condițiile necesare 
să poată fi create treptat. De același drept 
ar trebui să beneficieze și cuplurile 
necăsătorite. Statele membre sunt 
încurajate să reflecteze dacă, în baza 
legislațiilor lor, lucrătorilor nu li s-ar 
putea acorda dreptul netransferabil, 
individual la un concediu de paternitate 
care să nu le afecteze drepturile 
decurgând din contractul lor de angajare. 

Amendamentul 22 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 13d (nou)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13d) Având în vedere fenomenul de 
îmbătrânire cu care se confruntă UE și 
Comunicarea Comisiei din 12 octombrie 
2006, intitulată „Viitorul demografic al 
Europei - transformarea unei provocări 
într-o oportunitate”, vor trebui depuse 
toate eforturile pentru a garanta o 
veritabilă protecție a maternității și 
paternității. 

Justificare 

Datorită schimbărilor demografice și importanței faptului de a avea mai mulți copii, trebuie să 
se asigure condițiile necesare pentru un veritabil concediu de maternitate și de paternitate. 

Amendamentul 23 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 13e (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13e) În Cartea verde a Comisiei intitulată 
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„În fața schimbărilor demografice: o 
nouă solidaritate între generații” se referă 
la faptul că statele membre se confruntă 
cu o rată a fertilității scăzută și 
insuficientă pentru reînnoirea populației. 
Sunt necesare, așadar,măsuri în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de locul de 
muncă al lucrătoarelor înainte, în timpul 
și după perioada de sarcină. Se 
recomandă preluarea celor mai bune 
practici ale statelor membre care prezintă 
o rată ridicată a fertilității și care 
garantează participarea neîntreruptă a 
femeilor pe piața muncii. 

Amendamentul 24 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 13f (nou)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13f) În concluziile din decembrie 2007 
ale Consiliului Ocuparea Forței De 
Muncă, Politică Socială, Sănătate și 
Consumatori (EPSCO), intitulate 
„Echilibrul dintre rolul femeilor și al 
bărbaților în materie de ocupare a forței 
de muncă, creștere economică și coeziune 
socială”, Consiliul recunoaște concilierea 
muncii cu viața privată și cea de familie 
ca fiind un domeniu esențial în ceea ce 
privește promovarea egalității de gen pe 
piața muncii. 

Justificare 

În concluziile din decembrie 2007 ale Consiliului Ocuparea Forței De Muncă, Politică Socială, 
Sănătate și Consumatori (EPSCO), intitulate „Echilibrul dintre rolul femeilor și al bărbaților 
în materie de ocupare a forței de muncă, creștere economică și coeziune socială”, Consiliul 
recunoaște concilierea muncii cu viața privată și cea de familie ca fiind un domeniu esențial în 
ceea ce privește promovarea egalității de gen pe piața muncii. 

Amendamentul 25 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 16a (nou)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (16a) prevederile referitoare la concediul 
de maternitate nu ar avea efect dacă nu ar 
fi însoțite de menținerea tuturor 
drepturilor legate de contractul de muncă, 
inclusiv a remunerației integrale și 
acordarea unei prestații echivalente;  

Justificare 

Este necesar ca femeile să poată primi indemnizația integral, pentru a nu fi penalizate 
financiar pentru faptul că sunt mame. 

Amendamentul 26 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 18a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) Statele membre sunt îndemnate să 
introducă în sistemele lor juridice 
naționale măsurile necesare pentru a se 
asigura că prejudiciul suferit de o 
lucrătoare prin încălcări ale obligațiilor 
prevăzute în prezenta directivă este efectiv 
reparat sau despăgubit, în modul pe care 
acestea îl consideră adecvat, astfel încât 
să fie descurajante, eficiente și 
proporționale cu prejudiciul suferit. 

Amendamentul 27 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 19a (nou)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19a) Persoanele care au făcut obiectul 
unei discriminări ar trebui să dispună de 
mijloace adecvate de protecție juridică. 
Pentru a asigura un nivel mai eficient de 
protecție pentru asociații, organizații și 
alte persoane juridice ar trebui, de 
asemenea, să li se permită să inițieze o 
procedură, în modul pe care statele 
membre îl consideră adecvat, în numele 
sau în sprijinul oricărei victime, fără a 
aduce atingere normelor interne de 
procedură privind reprezentarea și 
apărarea în fața instanțelor. 
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Amendamentul 28 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 19b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19b) Statele membre vor trebui să 
încurajeze și să promoveze participarea 
activă a partenerilor sociali pentru o mai 
bună informare a celor în cauză și pentru 
regimuri mai eficace. Încurajând dialogul 
cu organele menționate anterior, statele 
membre ar primi mai multe opinii și 
dobândi o înțelegere mai bună în privința 
implementării prezentei directivei și a 
problemelor care se pot ivi, în vederea 
eliminării discriminării. 

Justificare 

Participarea partenerilor sociali este extrem de importantă în vederea eliminării discriminării. 
Rețelele de date ale acestora ar putea constitui surse de informații suplimentare pentru 
lucrătoare, referitoare la drepturile acestora și o sursă de pentru statele membre, ținând seama 
de faptul că partenerii sociali dispun de o experiență mai amplă cu privire la diferitele 
probleme care se pot ivi. Prin urmare, considerăm că este important să se asigure participarea 
activă a acestora și să se inițieze un dialog deschis. 

Amendamentul 29 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 20  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
dispoziții mai favorabile. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu poate 
justifica un regres în raport cu situația 
existentă în fiecare stat membru. 

(20) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
dispoziții mai favorabile. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu poate 
justifica un regres în raport cu situația 
existentă în fiecare stat membru, în special 
în ceea ce privește legislațiile naționale 
care, prin combinarea concediului 
parental cu concediul de maternitate, 
prevăd dreptul mamei la un concediu de 
maternitate de cel puțin 20 săptămâni, 
repartizat înainte și/sau după naștere și 
remunerat cel puțin la nivelul prevăzut în 
prezenta directivă.  
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Justificare 

În conformitate cu recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății din 16 aprilie 2002 
privind o strategie globală pentru alimentația sugarilor și a copiilor mici se stipulează că 
hrănirea exclusiv prin alăptare în primele șase luni de viață ale unui copil garantează o 
creștere și o dezvoltare optime ale acestuia. Având în vederea acestea, se fixează ca cerință 
minimă o perioadă de 20 de săptămâni. 

Amendamentul 30 

Propunere de directivă – act de modificare 
Considerentul 20a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Statele membre ar trebui să 
încurajeze dialogul între partenerii sociali 
și cu ONG-urile, pentru a lua cunoștință 
de diversele forme de discriminare și a le 
combate. 

Amendamentul 31 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul -1 (nou) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 1 – alineatul 1a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. La articolul 1, se adaugă următorul 
alineat (1a): 

 „1a. Prezenta directivă este, de asemenea, 
menită să îmbunătățească condițiile 
lucrătoarelor gravide și ale celor care au 
născut de curând și care rămân sau revin 
pe piața forței de muncă și să realizeze o 
mai bună reconciliere între viața 
profesională și cea privată și familială. 

Justificare 

Având în vedere includerea articolului 41 din Tratatul CE la bazele juridice ale propunerii 
examinate, alineatul adăugat are menirea de a lărgi aria de acoperire a directivei și de a 
permite includerea unor aspecte de tipul condițiilor flexibile de muncă și concediul de 
paternitate. 

Amendamentul 32 
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Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 1a (nou) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1a. Articolul 2 se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „Articolul 2 

 Definiții 

 În înțelesul prezentei directive: 

 (a) prin lucrătoare gravidă se înțelege 
orice lucrătoare gravidă care este 
angajată pe baza oricărui tip de contract, 
inclusiv în munca la domiciliu, care își 
informează angajatorul despre starea sa, 
în conformitate cu legislația și practica 
națională; 

 (b) prin lucrătoare care a născut de 
curând se înțelege orice lucrătoare care 
a născut de curând și care este angajată 
pe baza oricărui tip de contract, inclusiv 
în munca la domiciliu, în sensul 
legislației și/sau practicii naționale, și 
care își informează angajatorul asupra 
stării sale, în conformitate cu această 
legislație și/sau practică; în sensul 
prezentei directive, înseamnă și lucrătoare 
care a adoptat de curând un copil; 

 (c) prin lucrătoare care alăptează se 
înțelege orice lucrătoare care este 
angajată pe baza oricărui tip de contract, 
inclusiv în munca la domiciliu, care 
alăptează și , inclusiv în munca la 
domiciliu, în sensul legislației și/sau 
practicii naționale, și care își informează 
angajatorul asupra stării sale, în 
conformitate cu această legislație și/sau 
practică;”  

Amendamentul 33 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul -1b (nou) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1b. Articolul 3 se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „Articolul 3 

 Linii directoare 

 1. Comisia, consultându-se cu statele 
membre și fiind sprijinită de 
Comitetului consultativ pentru 
securitate, igienă și protecția sănătății la 
locul de muncă, stabilește liniile 
directoare privind evaluarea agenților 
chimici, fizici și biologici și a proceselor 
industriale considerate periculoase 
pentru sănătatea reproductivă a 
bărbaților și femeilor care sunt angajați și 
pentru securitatea sau sănătatea 
lucrătoarelor, în sensul articolului 2. 
Aceste linii directoare sunt reexaminate 
și, începând cu 2012, vor fi actualizate cel 
puțin o dată la cinci ani. 

 Liniile directoare menționate la primul 
paragraf trebuie să aibă în vedere, de 
asemenea, mișcările și pozițiile de lucru, 
oboseala fizică și mintală și alte tipuri de 
efort fizic și psihic legate de activitatea 
desfășurată de lucrătoare, în sensul 
articolului 2. 

 2. Scopul liniilor directoare menționate 
la alineatul (1) este de a servi ca bază 
pentru evaluarea menționată la articolul 
4 alineatul (1). 

 În acest scop, statele membre trebuie să 
aducă la cunoștință aceste linii 
directoare tuturor angajatorilor și 
lucrătorilor, bărbați și femei, și/sau 
reprezentanților acestora, precum și 
partenerilor sociali din statul membru 
respectiv.” 

Justificare 

Este importantă actualizarea liniilor directoare în funcție de evoluția situației și a 
cunoștințelor. În plus, există riscuri în ceea ce privește sănătatea și securitatea atât a 
bărbaților, cât și a femeilor, de aceea este necesar ca acestea să fie luate în considerație într-o 
manieră mai generală, fiind factori importanți chiar înainte de conceperea copilului. 
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Amendamentul 34 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 - punctul 1c (nou) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1c. Articolul 4 se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „Articolul 4 

 Evaluarea, informarea și consultarea 

 1. În vederea evaluării riscurilor, 
efectuată în conformitate cu Directiva 
89/391/CE, angajatorul include o 
evaluare a riscurilor reproductive pentru 
lucrători, bărbați și femei. 

 2. Pentru toate activitățile care pot 
prezenta un risc specific de expunere la 
agenți, procese sau condiții de muncă, a 
căror listă neexhaustivă este prezentată 
în anexa 1, angajatorul trebuie să 
evalueze natura, gradul și durata 
expunerii lucrătoarelor în 
întreprinderea sau unitatea respectivă, 
în sensul articolului 2 și a lucrătoarelor 
care s-ar putea afla într-una dintre 
situațiile menționate la articolul 2 , fie 
direct, fie prin intermediul serviciilor de 
protecție și prevenire menționate la 
articolul 7 din Directiva 89/391/CEE, cu 
scopul de: 

 a evalua orice risc la adresa securității 
sau sănătății, precum și orice 
repercusiune asupra sarcinii sau 
alăptării pentru lucrătoare în sensul 
articolului 2 și pentru lucrătoarele care s-
ar putea afla într-una dintre situațiile 
menționate la articolul 2, 

 - a hotărî asupra măsurilor care 
urmează să fie adoptate. 

 3. Fără a aduce atingere articolului 10 
din Directiva 89/391/CEE, în 
întreprinderea sau unitatea respectivă, 
lucrătoarele, în sensul articolului 2, și 
lucrătoarele care s-ar putea afla într-una 
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dintre situațiile menționate la articolul 2 
și/sau reprezentanții lor, precum și 
partenerii sociali implicați, sunt informați 
cu privire la rezultatele evaluării 
menționate la alineatul (1) și la toate 
măsurile referitoare la sănătatea și 
securitatea la locul de muncă. 

 4. Se adoptă măsurile adecvate pentru a 
garanta lucrătorilor și lucrătoarelor 
și/sau reprezentanților acestora în 
întreprinderea sau organizația respectivă, 
că au posibilitatea să supravegheze 
aplicarea prezentei directive sau să 
intervină în aplicarea acesteia, mai ales în 
ceea ce privește măsurile hotărâte de 
angajator, prevăzute la alineatul (2), fără 
a aduce atingere responsabilității ce îi 
revine angajatorului în adoptarea acestei 
măsuri. 

 5. Consultarea și participarea lucrătorilor 
si/sau a reprezentanților acestora în ceea 
ce privește elementele care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
se organizează în conformitate cu 
articolul 11 din Directiva 89/391/CEE.” 

Justificare 

Este important să promovăm o abordare preventivă, care să asigure realizarea unei evaluări 
adecvate a riscurilor la locul de muncă, în cazul în care angajații sunt femei și bărbați de 
vârstă fertilă. Agenții care cauzează modificări și anomalii genetice ce provoacă infertilitate, 
malformații și aberații cromozomiale, pot afecta atât bărbații cât și femeile înainte de 
fertilizare; cele mai grave efecte se produc însă asupra embrionului. Au fost introduse 
alineatele (4) și (5) întrucât toate celelalte directive privind sănătatea și securitatea conțin 
articole specifice referitoare la informarea și consultarea lucrătorilor și a reprezentanților 
acestora. 

Amendamentul 35 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul -1d (nou) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1d. Articolul 5 se modifică după cum 
urmează: 
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 (a) Alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text: 

 “2. Dacă modificarea condițiilor de 
muncă și/sau a programului de lucru nu 
este posibilă din punct de vedere tehnic 
și/sau obiectiv [...], angajatorul va lua 
măsuri pentru a schimba locul de muncă 
al lucrătoarei respective.” 

 (b) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text: 

 “3. Dacă schimbarea locului de muncă 
nu este posibilă din punct de vedere 
tehnic și/sau obiectiv [...], lucrătoarelor 
respective trebuie să li se acorde, în 
conformitate cu legislația și/sau practica 
națională, o dispensă pentru întreaga 
perioadă necesară protecției securității 
sau sănătății lor.” 

Justificare 

Formularea actuală a alineatelor 2 și 3 lasă o prea mare libertate angajatorilor în a nu adapta 
locul de muncă sau a oferi un alt post. Eliminarea pasajului „nu poate fi solicitată în mod 
rezonabil, din motive bine întemeiate” permite consolidarea protecției angajării femeilor, fiind 
acum mai dificil pentru angajatori să susțină că tehnic și obiectiv nu pot oferi un alt loc de 
muncă. 

Amendamentul 36 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul -1e (nou) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 6 – punctul 2a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1e. La articolul 6, se adaugă următorul 
punct: 

 „2a. În afară de aceasta, lucrătoarelor 
însărcinate nu li se solicită să desfășoare 
activități de transport sau ridicare a unor 
greutăți și nici munci periculoase, 
obositoare sau care implică riscuri pentru 
sănătate.” 

Justificare 

Lucrătoarele însărcinate ar trebui scutite nu numai de activitățile care le expun la riscuri 
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ridicate, ci și de la sarcinile care presupun un efort fizic mare sau care implică riscuri pentru 
sănătate. 

Amendamentul 37 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul -1f (nou) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 7 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1f. Articolul 7 se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „Articolul 7 

 Munca de noapte și orele suplimentare 

 1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele menționate la 
articolul 2 să nu fie obligate să 
desfășoare muncă de noapte și ore 
suplimentare: 

 (a) în decursul celor 10 săptămâni 
premergătoare datei la care urmează să 
nască; 

 (b) pe durata restului perioadei de 
sarcină, în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru sănătatea mamei sau a 
fătului; 

 (c) în timpul întregii perioade de alăptare. 

 2. Măsurile menționate la alineatul (1) 
trebuie să includă, în conformitate cu 
legislația și practica națională, 
posibilitatea: 

 (a) transferului la o muncă de zi 
compatibilă  sau 

 (b) o dispensă ori prelungirea 
concediului de maternitate, în cazul în 
care o astfel de schimbare nu este 
posibilă din punct de vedere tehnic 
și/sau obiectiv [...]. 

 3. Lucrătorii care doresc să fie scutiți de 
munca de noapte informează angajatorul, 
în conformitate cu normele în vigoare în 
statele membre, și, în cazul specificat la 
alineatul (1) litera (b), prezintă acestuia 
un certificat medical. 

 4. Pentru părinții singuri și cei care au 
copii cu dizabilități grave, perioadele 
menționate la alineatul (1) pot fi extinse 
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în conformitate cu procedurile stabilite de 
statele membre.” 

Amendamentul 38 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 8 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele, în sensul 
articolului 2, să beneficieze de un concediu 
de maternitate de cel puțin 18 săptămâni 
consecutive, repartizat înainte și/sau după 
naștere. 

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele, în sensul 
articolului 2, să beneficieze de un concediu 
de maternitate de cel puțin 20 săptămâni 
consecutive, repartizat înainte și/sau după 
naștere. 

Justificare 

Un concediu de 20 de săptămâni reprezintă o perioadă rezonabilă care să le permită femeilor 
să se refacă după naștere, care să încurajeze alăptarea - care ar trebui să constituie singura 
metodă de hrană, conform recomandărilor OMS - și să permită mamei să stabilească o relație 
solidă cu copilul. 

Este important ca statele membre care au deja dispoziții privind perioade mai lungi de 
concediu pentru creșterea copilului pentru ambii părinți să își poată menține condițiile 
avantajoase fără ca acest lucru să afecteze celelalte state membre sau să diminueze efectul 
acestei propuneri de directivă care prelungește concediul de maternitate la nivelul UE. 

Amendamentul 39 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 8 – alineatul 1a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. În ceea ce privește ultimele șase 
săptămâni din perioada menționată la 
alineatul (1), un sistem existent de 
concediu din motive familiale prevăzut la 
nivel național se poate considera ca fiind 
concediu de maternitate în sensul 
prezentei directive cu condiția să ofere 
protecție generală lucrătoarelor în sensul 
articolului 2, echivalentă cu nivelul 
stabilit în prezenta directivă. În acest caz, 
perioada totală de concediu trebuie să fie 
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mai mare decât concediul parental 
prevăzut în Directiva 96/34/CE.  

Justificare 

Un concediu de 20 de săptămâni reprezintă o perioadă rezonabilă care să le permită femeilor 
să se refacă după naștere, care să încurajeze alăptarea - care ar trebui să constituie singura 
metodă de hrană, conform recomandărilor OMS - și să permită mamei să stabilească o relație 
solidă cu copilul. 

Este important ca statele membre care au deja dispoziții privind perioade mai lungi de 
concediu pentru creșterea copilului pentru ambii părinți să își poată menține condițiile 
avantajoase fără ca acest lucru să afecteze celelalte state membre sau să diminueze efectul 
acestei propuneri de directivă care prelungește concediul de maternitate la nivelul UE. 

Amendamentul 40 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 8 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puțin șase 
săptămâni după nașterea copilului. Statele 
membre iau măsurile necesare pentru ca 
lucrătoarele, în sensul articolului 2, să 
poată alege liber momentul în care să poată 
beneficia de partea neobligatorie din 
concediu de maternitate, înainte sau după 
nașterea copilului. 

2. Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate obligatoriu, plătit integral, 
de cel puțin șase săptămâni după nașterea 
copilului, fără a aduce atingere legislației 
naționale existente care prevede un 
concediu de maternitate obligatoriu 
înainte de naștere. Statele membre iau 
măsurile necesare pentru ca lucrătoarele, în 
sensul articolului 2, să poată alege liber 
momentul în care să poată beneficia de 
partea neobligatorie din concediu de 
maternitate, înainte sau după nașterea 
copilului. Perioada de șase săptămâni de 
concediu de maternitate obligatoriu se 
aplică tuturor femeilor care lucrează, 
indiferent de numărul de zile lucrate 
înainte de naștere. 

Amendamentul 41 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou) 
 



 

 
 PE441.989/ 23 

 RO 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Perioada poate fi distribuită între 
mamă și tată, în conformitate cu legislația 
statului membru în cauză, dacă cuplul 
este de acord și solicită acest lucru. 

Amendamentul 42 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 8 – alineatul 2b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Pentru a proteja atât sănătatea 
mamei, cât și pe cea a copilului, statele 
membre adoptă măsurile necesare pentru 
a garanta că lucrătoarele pot decide liber 
și fără nicio constrângere dacă să recurgă 
sau nu la perioada de concediu de 
maternitate neobligatoriu înainte de 
nașterea copilului. 

Amendamentul 43 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 8 – alineatul 2c (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2c. Lucrătoarea trebuie să indice perioada 
aleasă pentru partea neobligatorie din 
concediul de maternitate cu cel puțin o 
lună înainte de începutul acesteia. 

Amendamentul 44 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 8 – alineatul 2d (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2d. În cazul nașterilor multiple, perioada 
de concediu de maternitate obligatoriu 
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menționată la alineatul (2) se prelungește 
cu încă o lună pentru fiecare geamăn, în 
conformitate cu legislația națională. 

Amendamentul 45 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 8 – alineatul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că se acordă concediu 
suplimentar în caz de naștere prematură, 
spitalizarea copilului la naștere, copii cu 
handicap și nașteri multiple. Durata 
concediului suplimentar trebuie să fie 
proporțională și să permită satisfacerea 
nevoilor speciale ale mamei și 
copilului/copiilor. 

4. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că se acordă concediu 
de maternitate suplimentar, plătit integral, 
în situații speciale, motivate medical, cum 
ar fi nașterea prematură, copiii cu 
handicap, mamele cu handicap, mamele 
adolescente, nașterile multiple sau 
nașterile survenite la mai puțin de 18 luni 
de la nașterea anterioară. Durata 
concediului de maternitate suplimentar 
după naștere trebuie să fie proporțională și 
să permită satisfacerea nevoilor speciale 
ale mamei și copilului/copiilor. În cazul în 
care legislația și/sau practica națională 
prevede un concediu de maternitate ce 
depășește 20 săptămâni, perioada 
excedentară poate fi calculată prin 
raportare la orice perioadă suplimentară 
de concediu de maternitate prevăzut la 
alineatele (3) și (4). 

Amendamentul 46 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 8 – alineatul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Statele membre trebuie să se asigure că 
orice perioadă de concediu medical luat 
cu patru săptămâni sau mai mult înainte 
de naștere din cauza unei boli sau a unor 
complicații apărute ca urmare a sarcinii 
nu afectează durata concediului de 

eliminat 



 

 
 PE441.989/ 25 

 RO 

maternitate. 

Amendamentul 47 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Statele membre protejează drepturile 
mamelor și taților, asigurându-se că 
există condiții speciale de muncă, astfel 
încât să ajute părinții copiilor cu 
dizabilități. 

Amendamentul 48 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 8 – alineatul 5b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5b. Prezenta directivă se aplică, de 
asemenea, lucrătoarelor independente, 
statelor membre revenindu-le sarcina de a 
face ajustările necesare în legislațiile lor, 
astfel încât să protejeze egalitatea de 
drepturi pe piața muncii, în ceea ce 
privește concediul de maternitate. 

Justificare 

Lucrătoarele independente nu ar trebui tratate diferit și nici nu ar trebui să beneficieze de mai 
puține drepturi față de lucrătoarele salariate. 

Amendamentul 49 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 8 – alineatul 5c (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5c. Statele membre adoptă măsuri 
adecvate în vederea recunoașterii 
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depresiei postnatale drept boală gravă și 
sprijină campaniile de responsabilizare 
menite să disemineze informații corecte 
cu privire la boală și să combată 
prejudecățile și posibila stigmatizare ce 
continuă să fie asociate acestei boli. 

Justificare 

Amendamentul vizează creșterea gradului de sensibilizare a statelor membre cu privire la 
necesitatea recunoașterii oficiale a depresiei postnatale ca patologie care afectează 10%-15% 
dintre femei și care are un impact considerabil asupra vieții profesionale și de familie. 

Amendamentul 50 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 1a (nou) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 8a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Se introduce următorul articol 8a: 

 „Articolul 8a 

 Concediul de paternitate 

 1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că lucrătorii 
ale căror partenere de viață au născut 
recent au dreptul la un concediu de 
paternitate continuu, netransferabil, plătit 
integral, de cel puțin două săptămâni, 
efectuat după ce soția/partenera a născut, 
în cursul concediului de maternitate. 

 Statele membre care nu au introdus încă 
un concediu de paternitate obligatoriu, 
netransferabil, plătit integral, cu o durată 
continuă de cel puțin două săptămâni, 
efectuat după ce soția sau partenera 
lucrătorului a născut, sunt încurajate 
călduros să îl implementeze, pentru a 
promova participarea deopotrivă a 
ambilor părinți la echilibrarea drepturilor 
și responsabilităților familiale; 

 2. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că lucrătorilor 
ale căror partenere au născut recent li se 
acordă a perioadă de concediu special 
care să includă partea nefolosită din 
concediul de maternitate în cazul 



 

 
 PE441.989/ 27 

 RO 

decesului sau al incapacității fizice a 
mamei.” 

Amendamentul 51 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 1b (nou) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 8b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Articolul 8b se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „Articolul 8b 

 Concediul de adopție 

 Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a garanta că dispozițiile prezentei 
directive referitoare la concediul de 
maternitate și paternitate se aplică și în 
caz de adopție a unui copil cu vârsta de 
până la 12 luni.” 

Amendamentul 52 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 2 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 10 – punctul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice concedierea lucrătoarelor 
și orice acțiune pregătitoare acesteia, în 
sensul articolului 2, în perioada de la 
începutul sarcinii până la terminarea 
concediului de maternitate prevăzut la 
articolul 8 alineatul (1), cu excepția 
cazurilor speciale care nu au legătură cu 
starea lor, admise de legislația și practica 
națională și, dacă este cazul, pentru care 
autoritatea competentă și-a dat acordul. 

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice concedierea lucrătoarelor 
și orice acțiune pregătitoare în acest scop, 
în sensul articolului 2, în perioada 
decurgând de la începutul sarcinii până la 
cel puțin șase luni după terminarea 
concediului de maternitate prevăzut la 
articolul 8 alineatul (1). Concedierea în 
această perioadă se justifică 
corespunzător în scris, cu excepția 
cazurilor speciale care nu au legătură cu 
starea lor, admise de legislația și/sau 
practica națională și, dacă este cazul, 
pentru care autoritatea competentă și-a dat 
acordul. 

Amendamentul 53 
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Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 2 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 10 – punctul 3a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru interzicerea discriminării 
pe piața muncii în cazul femeilor 
însărcinate, creând șanse egale în ceea ce 
privește recrutarea, în cazul în care 
acestea îndeplinesc toate cerințele pentru 
postul pe care îl solicită. 

Justificare 

Statele membre ar trebui să garanteze accesul egal la piața muncii pentru femeile însărcinate, 
astfel încât sarcina să nu le pericliteze cariera și oportunitățile de evoluție profesională din 
simplul motiv că angajarea unei lucrătoare însărcinate comportă o greutate în plus pentru 
angajator. 

Amendamentul 54 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 2 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 10 – punctul 4 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a.) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru ca lucrătorii să 
beneficieze pe perioada concediului de 
paternitate/co-maternitate de aceeași 
protecție împotriva concedierii care este 
asigurată lucrătoarelor la articolul 1, în 
sensul articolului 2. 

Amendamentul 55 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 2 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 10 – punctul 4b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4b. Statele membre sunt încurajate să 
adopte măsuri care să garanteze că 
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lucrătorii pot opta pentru a lucra cu 
fracțiune de normă pe o durată care să nu 
depășească un an, fiind protejați în 
totalitate în caz de concediere și 
beneficiind de drepturi depline de a reveni 
la sfârșitul acestei perioade la poziția cu 
normă întreagă și la salariul avut 
anterior. 

Justificare 

Această măsură poate contribui la o mai bună reconciliere a vieții private și a vieții de familie 
cu viața profesională, permițându-i lucrătoarei să se adapteze mai bine și mai ușor la noua ei 
situație. 

Amendamentul 56 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3 – litera -a (nouă) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11 – punctul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a) Punctul 1 se înlocuiește cu următorul 
text: 

 „1. în cazurile menționate la articolele 5, 
6 și 7, trebuie asigurate, în conformitate 
cu legislația și practica națională, 
drepturile legate de contractul de 
muncă, inclusiv menținerea unei 
remunerații și/sau dreptul lucrătoarelor, 
în sensul articolului 2, de a beneficia de o 
prestație echivalentă;” 

Justificare 

Indemnizațiile ar trebui să se bazeze pe remunerația integrală, pentru ca femeile să nu fie 
penalizate financiar pentru faptul că sunt mame. 

Amendamentul 57 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3 – litera a 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11 – punctul 1a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1a. lucrătoarele, definite în sensul 1a. lucrătoarea, în sensul articolului 2, pe 
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articolului 2, pe care angajatorul le exclude 
de la lucru, considerând, în absența unui 
certificat medical furnizat de lucrătoare, că 
acestea nu sunt apte de muncă, primesc, 
până la începutul concediului de 
maternitate, în sensul articolului 8 alineatul 
(2), o remunerație echivalentă salariului 
întreg al acestora.” 

care angajatorul o exclude de la lucru, 
considerând, în absența unui certificat 
medical furnizat de lucrătoare, că aceasta 
nu este aptă de muncă, poate consulta un 
medic, din proprie inițiativă. În cazul în 
care medicul certifică faptul că 
lucrătoarea este aptă de muncă, fie 
angajatorul trebuie să o reprimească la 
muncă, fie aceasta primește, până la 
începutul concediului de maternitate, în 
sensul articolului 8 alineatul (2), o 
remunerație echivalentă salariului întreg al 
acesteia. 

Justificare 

Prin consultarea unui medic ales de lucrătoare, se clarifică dacă aceasta este, de fapt, bolnavă 
sau nu. Alte măsuri ar trebui luate numai după clarificarea acestui lucru.  

Amendamentul 58 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3 – litera aa (nouă) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11 – punctul 1b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) Se introduce următorul punct 1b: 

 1b. Statele membre iau toate măsurile 
adecvate pentru a garanta sănătatea și  
siguranța lucrătoarelor gravide, inclusiv 
în ceea ce privește spațiile ergonomice, 
timpul de lucru (inclusiv munca pe timp 
de noapte și schimbarea locului de 
muncă), intensitatea muncii, precum și 
creșterea protecției împotriva agenților 
infecțioși specifici și a radiației ionizante.  

Justificare 

Protecția siguranței și a sănătății lucrătoarelor gravide trebuie să constituie o preocupare 
importantă a prezentei directive. 

Amendamentul 59 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3 – litera ab (nouă) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11 – punctul 2 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ab) La punctul 2, litera (b) se înlocuiește 
cu următorul text: 

 “(b) menținerea unei remunerații și/sau 
dreptul lucrătoarelor, în sensul 
articolului 2, de a beneficia de o 
prestație echivalentă;” 

Justificare 

Indemnizațiile ar trebui să se bazeze pe remunerația integrală, pentru ca femeile să nu fie 
penalizate financiar pentru faptul că sunt mame. 

Amendamentul 60 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3 – litera ac (nouă) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11 – punctul 2 – litera ba (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ac) La punctul 2, se adaugă următoarea 
literă (ba): 

 "(ba) dreptul lucrătoarelor aflate în 
concediu de maternitate de a beneficia 
automat de orice mărire de salariu, dacă 
este aplicabilă, fără a fi nevoite să își 
întrerupă temporar concediul de 
maternitate pentru a putea beneficia de 
creșterea salarială.” 

Justificare 

Dacă se produce o mărire salarială pentru poziția deținută de lucrătoarele aflate în concediu 
de maternitate, aceasta trebuie să fie aplicată automat, astfel încât acestea să nu fie nevoite să 
își întrerupă concediul de maternitate numai pentru a obține un salariu mai mare și apoi să se 
reîntoarcă în concediu. De asemenea, și procedurile administrative ale angajatorului în 
această privință vor fi reduse și simplificate. 

Amendamentul 61 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3 – litera b 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11 – punctul 2 – litera c 
 



 

 
 PE441.989/ 32 

 RO 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„c) dreptul lucrătoarelor, în sensul 
articolului 2, de a reveni la locurile lor de 
muncă sau la unele echivalente în condiții 
care nu le sunt mai puțin favorabile și de a 
beneficia de orice îmbunătățire a 
condițiilor de muncă la care ar fi avut 
dreptul în timpul absenței;” 

„c) dreptul lucrătoarelor, în sensul 
articolului 2, de a reveni la locurile lor de 
muncă sau la unele echivalente în condiții 
care nu le sunt mai puțin favorabile, 
păstrându-și același salariu, aceeași 
categorie profesională și aceleași 
îndatoriri pe care le-au avut înaintea 
concediului de maternitate și de a 
beneficia de orice îmbunătățire a 
condițiilor de muncă la care ar fi avut 
dreptul în timpul absenței; și, în situații 
excepționale de restructurare sau de 
reorganizare substanțială a procesului de 
producție, lucrătoarei trebuie să i se 
garanteze întotdeauna posibilitatea de a 
discuta cu angajatorul despre impactul 
acestor schimbări asupra situației sale 
profesionale și, indirect, a situației sale 
personale;” 

Justificare 

Un loc de muncă echivalent trebuie să ofere aceeași remunerație, categorie profesională și 
aceleași îndatoriri ca cel anterior. 

Acest punct este pertinent deoarece pot să apară circumstanțe speciale (ca de exemplu situații 
de criză financiară) care pot prejudicia situația femeii care se află în concediu de maternitate 
și pot conduce la pierderea drepturilor, prejudiciind astfel situația sa profesională în cadrul 
întreprinderii, dacă nu se analizează împreună cu angajatorul consecințele restructurării. 

Amendamentul 62 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11 – punctul 2 – litera ca (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) La punctul 2, se adaugă următoarea 
literă (ca): 

 „(ca) menținerea, pentru lucrătoare, în 
sensul articolului 2, a oportunităților de 
dezvoltare a carierei prin intermediul 
educației, precum și al formării 
suplimentare și profesionale continue, 
astfel încât acestea să își consolideze 
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perspectivele de carieră;” 

Justificare 

Prin aceasta se garantează că, prin faptul că devin mame, nu sunt afectate perspectivele de 
carieră ale femeilor. Angajatorii trebuie ca, în dialog cu lucrătoarea în cauză, să ia măsurile 
necesare în materie de educație și formare pentru a se asigura că lucrătoarele își păstrează 
perspectivele de carieră. 

Amendamentul 63 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3 – litera bb (nouă) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11 – punctul 2 – litera cb (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) La punctul 2, se adaugă următoarea 
literă (cb): 

 "(cb) perioada de concediu de maternitate 
nu trebuie să aducă prejudicii drepturilor 
lucrătoarei la pensie, această perioadă 
trebuind să fie luată în considerare drept 
perioadă lucrătoare, iar lucrătoarele nu 
trebuie să sufere o reducere a drepturilor 
la pensie prin luarea concediului de 
maternitate.” 

Justificare 

Este important să se garanteze că alocațiile acordate lucrătoarelor în timpul concediului de 
maternitate nu atrag după sine dezavantaje în materie de drepturi la pensie. Statele membre 
trebuie să prevină această situație și să asigure compensații pentru pierderi posibile ale 
drepturilor la pensie. 

Amendamentul 64 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3 – litera c 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11 – punctul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. prestația menționată la punctul 2 litera 
(b) este considerată ca fiind adecvată dacă 
garantează un venit echivalent ultimului 
salariu lunar sau unui salariu mediu lunar, 
în limita unui plafon stabilit de legislația 

3. prestația menționată la punctul 2 litera 
(b) este considerată ca fiind echivalentă 
dacă garantează un venit echivalent 
ultimului salariu lunar sau unui salariu 
mediu lunar. Lucrătoarelor aflate în 
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națională. Acest plafon nu poate fi 
inferior prestației primite de lucrătoare în 
sensul articolului 2 în cazul unei 
întreruperi a activității din motive legate 
de starea lor de sănătate. Statele membre 
pot prevede perioada pe parcursul căreia se 
calculează salariul mediu. 

concediu de maternitate li se plătește 
salariul integral, iar indemnizația de 
maternitate este de 100% din ultimul 
salariu lunar sau din salariul lunar 
mediu. Statele membre pot prevede 
perioada pe parcursul căreia se calculează 
salariul mediu. 

Amendamentul 65 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3 – litera ca (nouă) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11 – punctul 3a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) Se introduce următorul punct 3a:  

 „3a. prestația primită de lucrătoare în 
sensul articolului 2, nu este în niciun caz 
mai mică decât prestația primită de 
lucrătoare în sensul articolului 2 în cazul 
unei întreruperi a activității din motive 
legate de starea lor de sănătate.” 

Justificare 

Precizând că prestația nu poate fi mai mică decât alocația pentru sănătate garantează faptul că 
directiva ia în considerație acele mame care au salarii foarte mici, după cum este cazul, mai 
ales, în noile state membre. 

Amendamentul 66 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3 – litera cb (nouă) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11 – punctul 3b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) Se introduce punctul 3b, cu 
următorul text: 

 „(3b) statele membre garantează dreptul 
lucrătoarelor aflate în concediu de 
maternitate de a beneficia automat de 
orice mărire de salariu, dacă este 
aplicabilă, fără a fi nevoite să își 
întrerupă temporar concediul de 
maternitate pentru a putea beneficia de 
creșterea salarială.” 
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Justificare 

Dacă se produce o mărire salarială pentru poziția deținută de lucrătoarele aflate în concediu 
de maternitate, aceasta trebuie să fie aplicată automat, astfel încât acestea să nu fie nevoite să 
își întrerupă concediul de maternitate numai pentru a obține un salariu mai mare și apoi să se 
reîntoarcă în concediu. De asemenea, și procedurile administrative ale angajatorului în 
această privință vor fi reduse și simplificate. 

Amendamentul 67 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3 – litera cc (nouă) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11 – punctul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cc) Punctul 4 se abrogă. 

Justificare 

Este esențială eliminarea criteriului de eligibilitate de la articolul 1 alineatul (4) din Directiva 
92/85/CCE dacă toate femeile urmează să beneficieze de același drept la concediu de 
maternitate plătit, astfel încât să se respecte mobilitatea lucrătorilor și principiile comune de 
„flexisecuritate” ale UE.  

Nu are niciun sens ca propunerea Comisiei să recunoască dreptul la concediu de maternitate și 
totuși să permită ca femeile să renunțe la locurile de muncă și să își piardă veniturile dacă nu 
îndeplinesc condițiile impuse de legislația națională pentru concediul de maternitate plătit. 

Amendamentul  68 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3 – litera da (nouă) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11 – punctul 5 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) Se introduce următorul punct 5a: 

 „5a. Statele membre adoptă măsurile 
corespunzătoare pentru încurajarea 
angajatorilor și promovarea dialogului 
între partenerii sociali, astfel încât să 
asigure sprijinul necesar pentru 
reintegrarea și formarea profesională a 
lucrătoarelor care revin la locul de muncă 
după concediul de maternitate, dacă este 
necesar și/sau la cererea lucrătorilor și în 
conformitate cu legislația națională.” 
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Amendamentul 69 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3 – litera db (nouă) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11 – punctul 5 b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (db). Se introduce următorul punct 5b: 

 „5b. Angajatorul se asigură că programul 
de lucru al lucrătoarelor însărcinate ia în 
considerare necesitatea acestora de a se 
prezenta la controale medicale regulate 
sau excepționale.” 

Justificare 

Controalele medicale sunt obligatorii pentru femeile însărcinate și sunt extrem de importante 
pentru dezvoltarea normală a fătului, în consecință, angajatorul trebuie să țină cont de acest 
fapt și să asigure flexibilitatea programului de lucru pentru lucrătoarele însărcinate. 

Amendamentul 70 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3 – litera dc (nouă) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11 – punctul 5c (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (dc) Se introduce următorul punct 5c: 

 „5c. Statele membre încurajează 
angajatorii să creeze facilități de îngrijire 
a copiilor, pentru angajații care au copii 
mai mici de trei ani.” 

Justificare 

Nu se poate contesta lipsa facilităților pentru îngrijirea copiilor în UE. Această prevedere este 
esențială pentru a preveni fenomenul renunțării la locul de muncă pentru femeile care au în 
îngrijire copii mici. 

Amendamentul 71 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3a (nou) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Se inserează articolul 11a după cum 
urmează: 

 „Articolul 11a 

 Pauza de lucru pentru alăptarea copilului 

 1. Mama care își alăptează copilul are 
dreptul la o pauză de lucru în acest scop, 
care se împarte în două perioade distincte, 
fiecare cu o durată de o oră, dacă nu au 
fost stabilite alte condiții mai favorabile 
de comun acord cu angajatorul. 

 2. În cazul nașterilor multiple, pauza de 
lucru menționată la alineatul (1) se 
mărește cu câte 30 de minute pentru 
fiecare copil suplimentar. 

 3. În cazul fracțiunii de normă, pauza 
zilnică de lucru menționată la alineatul 
(1) se reduce proporțional cu timpul de 
lucru obișnuit, fără să fie mai mică de 30 
de minute. 

 4. În cazul menționat la alineatul (3), 
pauza de lucru se acordă pentru o 
perioadă care nu depășește o oră și, dacă 
este cazul, pentru o a doua perioadă 
corespunzătoare timpului rămas, dacă nu 
au fost stabilite alte condiții de comun 
acord cu angajatorul.” 

Amendamentul 72 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 3 b (nou) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 11b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  3b. Articolul 11 b se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „Articolul 11b 

 Prevenirea discriminării și integrarea 
dimensiunii de gen 

 Statele membre încurajează angajatorii, 
prin convenții colective sau prin practici, 
să adopte măsuri eficiente pentru a evita 
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discriminările împotriva femeilor pe 
motive de sarcină, de maternitate sau de 
alăptare. 

  

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

Amendamentul 73 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 4 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 12a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Se inserează articolul 12a după cum 
urmează: 

Articolul 12a 

Sarcina probei 

(1) Statele membre iau măsurile pe care le 
consideră necesare, în conformitate cu 
sistemele lor juridice naționale, pentru a 
se asigura că, atunci când o persoană 
care consideră că i-au fost încălcate 
drepturile prevăzute de prezenta directivă 
dovedește, unei instanțe sau altei 
autorități competente, fapte pe baza 
cărora se poate presupune existența unei 
astfel de încălcări, sarcina de a proba că 
nu a fost vorba despre încălcarea 
directivei îi revine pârâtului.  

eliminat 

(2) Alineatul (1) nu împiedică statele 
membre să impună un probatoriu mai 
favorabil reclamanților. 

 

(3) Alineatul (1) nu se aplică în cazul 
procedurilor penale. 

 

(4) Statele membre pot să nu aplice 
alineatul (1) la procedurile în cadrul 
cărora investigarea faptelor în cazul 
respectiv revine instanței sau 
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organismului competent. 

(5) Alineatele (1)-(4) se aplică, de 
asemenea, tuturor acțiunilor în justiție 
inițiate în conformitate cu articolul 12. 

 

Justificare 

Discriminarea pe motive de sarcină se încadrează deja în categoria discriminării de gen.  În 
consecință, se poate aplica principiul răsturnării sarcinii probei conținut în Directiva 
2006/54/CEE. 

Amendamentul 74 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 4 a (nou) 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 12aa (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Se adaugă articolul 12aa după cum 
urmează: 

 „Articolul 12 aa 

 Prevenirea discriminării 

 Statele membre, în conformitate cu 
tradițiile și practicile naționale, adoptă 
măsurile corespunzătoare pentru 
promovarea dialogului între partenerii 
sociali la nivelurile corespunzătoare, 
pentru a pune în practică măsuri eficiente 
de prevenire a discriminării împotriva 
femeilor pe motive de concediu de 
sarcină, de maternitate sau pentru 
adopție.”  

Amendamentul 75 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 12b 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre introduc în sistemele lor 
juridice naționale măsurile pe care le 
consideră necesare pentru protecția 
persoanelor față de orice tratament 

Statele membre introduc în sistemele lor 
juridice naționale măsurile pe care le 
consideră necesare pentru protecția 
persoanelor, inclusiv a martorilor, față de 
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nefavorabil sau consecință nefavorabilă 
care rezultă în urma unei plângeri pe care 
au depus-o sau a unei acțiuni în justiție pe 
care au inițiat-o, cu scopul de a asigura 
respectarea drepturilor acordate de 
prezenta directivă.” 

orice tratament nefavorabil sau consecință 
nefavorabilă care rezultă în urma unei 
plângeri pe care au depus-o sau a unei 
acțiuni în justiție pe care au inițiat-o, cu 
scopul de a asigura respectarea drepturilor 
acordate de prezenta directivă. 

Justificare 

Prin includerea martorilor în protecția împotriva represaliilor se asigură libertatea acestora 
de a depune mărturie de încredere în cadrul procedurii de depunere a plângerilor, fără a se 
teme de o posibilă discriminare. 

Amendamentul 76 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 6 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 12c 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcărilor 
dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive și iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura aplicarea 
acestora. Sancțiunile pot include plata unor 
compensații, care pot să nu fie limitate 
prin stabilirea, în prealabil, a unei limite 
superioare și trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive. 

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcărilor 
dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive și iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura aplicarea 
acestora. Sancțiunile pot include plata unor 
compensații și trebuie să fie eficace și 
proporționale și disuasive. 

Justificare 

Interzicerea le nivelul UE a limitării cererilor de compensație restricționează libertatea 
statelor membre de a adopta propriile reglementări și le forțează să adopte dispoziții detaliate 
care nu sunt conforme cu propriul drept procedural.  

Amendamentul 77 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 7 
Directiva 92/85/CEE 
Articolul 12d 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că organismul 
sau organismele desemnate la articolul 20 

Statele membre se asigură că organismul 
sau organismele desemnate la articolul 20 
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din Directiva 2002/73/CE, astfel cum a fost 
reformată prin Directiva 2006/54/CE, 
pentru a promova, analiza, monitoriza și 
susține egalitatea de tratament între toate 
persoanele, fără discriminare pe criterii de 
sex, sunt competente, în plus, pentru 
aspecte care fac obiectul prezentei 
directive, atunci când aceste aspecte țin în 
principal de egalitatea de tratament și nu de 
sănătatea și securitatea lucrătorului. 

din Directiva 2002/73/CE, astfel cum a fost 
reformată prin Directiva 2006/54/CE, 
pentru a promova, analiza, monitoriza și 
susține egalitatea de tratament între toate 
persoanele, fără discriminare pe criterii de 
gen, sunt competente, în plus, pentru 
aspecte care fac obiectul prezentei 
directive, atunci când aceste aspecte țin în 
principal de egalitatea de tratament și nu 
numai de sănătatea și securitatea 
lucrătorului. 

Amendamentul 78 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 2 – alineatul 1a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Statele membre pot adopta măsuri 
preventive și de monitorizare privind 
protecția și securitatea la locul de muncă 
pentru lucrătoarele însărcinate și mamele 
care au născut recent. 

Justificare 

Stresul la locul de muncă poate avea efecte psihologice negative asupra femeilor însărcinate 
sau care au născut de curând și repercusiuni asupra fătului sau nou-născutului. 

Amendamentul 79 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 2 – alineatul 2b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Dispozițiile prevăzute în prezenta directivă 
se incorporează în contractele de muncă 
individuale și colective din statele 
membre.  

Justificare 

Deseori, lucrătoarele nu fac uz de drepturile lor din cauza necunoașterii legislației care le 
protejează. Prin această referire în contract devine mai clar ce dispoziție legală se aplică în 
situația respectivă. 

Amendamentul 80 
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Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 4 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre și organismele naționale 
de promovare a egalității comunică 
Comisiei până la cel târziu [cinci ani de la 
adoptare] și, ulterior, din cinci în cinci ani, 
toate informațiile necesare pentru 
întocmirea de către Comisie a unui raport 
adresat Parlamentului European și 
Consiliului privind aplicarea Directivei 
92/85/CEE, astfel cum este modificată prin 
prezenta directivă. 

1. Statele membre și organismele naționale 
de promovare a egalității comunică 
Comisiei până la cel târziu [trei ani de la 
adoptare] și, ulterior, din trei în trei ani, 
toate informațiile necesare pentru 
întocmirea de către Comisie a unui raport 
adresat Parlamentului European și 
Consiliului privind aplicarea Directivei 
92/85/CEE, astfel cum este modificată prin 
prezenta directivă. 

Amendamentul 81 

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 4 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Raportul Comisiei ține seama, după caz, 
de punctul de vedere al partenerilor sociali 
și al organizațiilor neguvernamentale 
respective. Conform principiului abordării 
integratoare a egalității de șanse pentru 
femei și bărbați, raportul oferă, între altele, 
o evaluare a impactului pe care măsurile 
luate îl au asupra bărbaților și femeilor. În 
funcție de informațiile primite, raportul 
include, după caz, propuneri de revizuire și 
de actualizare a directivei 92/85/CEE, 
astfel cum este modificată prin prezenta 
directivă. 

2. Raportul Comisiei ține seama, după caz, 
de punctul de vedere al partenerilor sociali 
și al organizațiilor neguvernamentale 
respective. Conform principiului abordării 
integratoare a egalității de șanse pentru 
femei și bărbați, raportul oferă, între altele, 
o evaluare a impactului pe care măsurile 
luate îl au asupra bărbaților și femeilor. 
Raportul include, de asemenea, un studiu 
de impact care analizează atât efectele 
sociale, cât și cele economice la nivelul 
Uniunii Europene, a prelungirii 
suplimentare a concediului de maternitate 
și a punerii în aplicare a concediului de 
paternitate. În funcție de informațiile 
primite, raportul include, după caz, 
propuneri de revizuire și de actualizare a 
directivei 92/85/CEE, astfel cum este 
modificată prin prezenta directivă. 

Justificare 

Este necesară evaluarea exactă a costurilor și beneficiilor, atât pentru femei cât și pentru 
societate, a prelungirii semnificative a duratei concediului de maternitate. Oferind facilități în 
vederea alăptării naturale, poate contribui mai ales la realizarea de economii în cheltuielile de 
sănătate și poate avea un impact pozitiv asupra mediului și a puterii de cumpărare a 
gospodăriilor. 
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