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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere se bazează pe articolele 137 alineatul (2) și 141 alineatul (3) din Tratatul 
CE. Cu toate că Directiva 92/85/CEE se bazează pe articolul 118a din Tratatul CE (în prezent 
articolul 137) și este o directivă specială în contextul Directivei privind sănătatea și 
securitatea (Directiva 89/391/CEE), articolul 141 CE este adăugat la temeiul juridic al 
prezentei propuneri. Concediul de maternitate este esențial pentru protecția sănătății și 
securității lucrătoarelor gravide sau a lucrătoarelor care au născut de curând. Protecția 
împotriva concedierii sau discriminării ca urmare a sarcinii sau a maternității, precum și 
remunerația acordată pe durata concediului de maternitate, au un rol decisiv în protejarea 
sănătății și securității femeilor. Însă normele referitoare la concediul de maternitate, la durata 
acestuia, remunerarea și drepturile și obligațiile femeilor care intră în concediu de maternitate 
sau se întorc din acest concediu sunt, de asemenea, legate intrinsec de aplicarea principiului 
egalității de șanse și egalității de tratament între femei și bărbați, astfel cum este prevăzut la 
articolul 141 alineatul (3). Prin urmare, temeiul juridic care stă la baza prezentei propuneri 
coroborează dispozițiile celor două articole.

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, în limitele domeniilor sale de 
competență, a acordat o atenție deosebită următoarelor puncte:

Împărțirea responsabilităților

Este extrem de important ca femeia și bărbatul să împartă responsabilitatea pentru copil încă 
de la naștere, fiind, de asemenea, important ca bărbatului să i se dea ocazia să își asume 
această responsabilitate. Deoarece directiva actuală nu permite includerea aici a concediului 
de paternitate, Parlamentul European ar dori să sublinieze necesitatea unei directive în acest 
sens care să poată garanta egalitatea de șanse și împărțirea responsabilităților.

În plus, pentru a asigura împărțirea responsabilităților, această propunere de directivă ar trebui 
considerată ca făcând parte din discuțiile viitoare referitoare la directiva privind concediul 
pentru îngrijirea copilului și la directiva privind egalitatea de tratament între bărbați și femei 
în calitate de lucrători independenți.

Drepturile lucrătoarelor gravide în materie de ocupare

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale este convinsă că propunerea de 
modificare a Directivei 92/85/CEE va sprijini drepturile femeilor gravide în materie de 
ocupare.

Totuși, fără amendamentele propuse aici de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale și măsurile complementare adoptate de partenerii sociali la nivel european, 
suntem convinși că textul modificat nu va contribui pe deplin la o mai bună conciliere a vieții 
profesionale cu viața privată și de familie și nici nu va ajuta femeia să se reintegreze pe piața 
muncii.

Extinderea duratei minime a concediului de maternitate și includerea unei perioade 
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obligatorii

Comisia propune extinderea perioadei minime a concediului de maternitate de la 14 la 18 
săptămâni, incluzând o perioadă obligatorie de șase săptămâni de concediu postnatal. 
Obiectivul este să permită lucrătoarelor să se recupereze după naștere.

Evaluarea de impact arată că extinderea concediului de maternitate și includerea acestei 
perioade obligatorii după naștere nu va avea în sine la un efect ideal în ceea ce privește poziția 
pe piața muncii a lucrătoarelor gravide. Conjugarea cu alte măsuri, cum ar fi concediul pentru 
îngrijirea copilului efectiv sau alte acțiuni (de exemplu facilitățile în materie de îngrijire a 
copilului în conformitate cu angajamentul asumat prin obiectivele de la Barcelona) este 
necesară. Astfel, modificarea Directivei 92/85/CEE nu poate fi considerată decât prima etapă 
în direcția bună.

Protejarea perspectivelor de carieră

Modificările aduse Directivei 92/85/CEE precizează că lucrătoarele, în sensul articolului 2, au 
dreptul să revină la locul de muncă sau la posturi echivalente în termeni și condiții care să nu 
le fie mai puțin favorabile și să beneficieze de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la 
care ar fi avut dreptul în timpul absenței [articolul 2 alineatul (3) litera (b)].

Această poziție este susținută de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. 
Cu toate acestea, trebuie, de asemenea, să se ia măsuri pentru protejarea lucrătoarelor, 
garantându-se că acestea primesc educația și formarea necesare pentru a-și proteja 
perspectivele de carieră. 

Aceste lucrătoare se află în afara pieței muncii timp de 18 săptămâni, ceea ce poate conduce la 
o ruptură semnificativă în perspectivele lor de carieră. Va trebui să se depună eforturi 
suplimentare în materie de formare și educație pentru a garanta că perspectivele profesionale 
legitime ale acestor lucrătoare nu sunt afectate negativ.

Drepturile lucrătoarelor independente

Deși propunerea de directivă aflată în dezbatere protejează doar drepturile lucrătoarelor 
salariate pentru a combate discriminarea și a asigura egalitatea de șanse, statele membre vor 
trebui să se asigure că femeile lucrătoare independente au posibilitatea de a beneficia de 
aceleași drepturi prevăzute în prezenta directivă.

Rolul partenerilor sociali

Partenerii sociali de la nivel european [BusinessEurope (UNICE), CEEP și CES] au ajuns la 
un acord la 14 decembrie 1995 în ceea ce privește concediul pentru îngrijirea copilului, care a 
fost pus în practică prin Directiva 96/34/CE a Consiliului din 3 iunie 1996. Această directivă 
stabilește norme minime privind concediul pentru îngrijirea copilului, ca măsură importantă 
pentru concilierea vieții profesionale cu viața de familie și pentru a promova egalitatea de 
șanse și de tratament între bărbați și femei.

Deoarece propunerile de modificare a Directivei 92/85/CEE precizează dreptul lucrătoarelor 
de a reveni la locul de muncă [articolul 2 alineatele (2), (3), (4) și (5)], este în egală măsură 
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important să se acorde atenție circumstanțelor care fac efectiv posibilă reîntoarcerea acestor 
lucrătoare pe piața muncii. Acest aspect se leagă de exemplu de necesitatea asigurării efective 
a unor structuri pentru îngrijirea copilului astfel încât lucrătoarele să poată într-adevăr reveni 
la locul de muncă.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Directiva 96/34/CE a Consiliului din 
3 iunie 1996 privind acordul-cadru 
referitor la concediul pentru creșterea 
copilului încheiat de UNICE, CEEP și 
CES1 prevede o serie de cerințe minime 
pentru a facilita reconcilierea 
responsabilităților profesionale și 
parentale ale părinților lucrători.
___________________
1JO L 145, 19.6.1996, p. 4.

Justificare

Directiva 96/34/CE a Consiliului este un acord-cadru între BusinessEurope (UNICE), CEEP 
și CES privind concediul pentru îngrijirea copilului și o completare importantă la propunerea 
de modificare a Directivei 92/85/CEE, deoarece prevede cerințe minime pentru a facilita 
reconcilierea responsabilităților profesionale și parentale ale părinților lucrători.
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Amendamentul 2

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 indică faptul că statele 
membre ar trebui să elimine obstacolele 
din calea participării femeilor la piața 
muncii și creeze, până în 2010, structurile 
necesare pentru primirea a cel puțin 90% 
din copii cu vârste cuprinse între 3 ani și 
vârsta de școlarizare obligatorie și a cel 
puțin 33% din copii cu vârste de până la 
trei ani, structuri de care trebuie să 
beneficieze în egală măsură zonele 
urbane și cele rurale.

Justificare

Consiliul European de la Barcelona din martie 2002 a concluzionat că statele membre ar 
trebui să elimine obstacolele din calea participării femeilor la piața muncii și să prevadă, 
până în 2010, structurile necesare pentru primirea a cel puțin 90% din copii cu vârste 
cuprinse între 3 ani și vârsta de școlarizare obligatorie și a cel puțin 33% din copii cu vârste 
de până la trei ani, structuri de care trebuie să beneficieze în egală măsură zonele urbane și 
cele rurale.

Amendamentul 3

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 
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mileniului.

Justificare

Comunicarea 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. În contextul prezentei directive, acest lucru înseamnă garantarea posibilității 
pentru toți copii de a fi alăptați și de a primi îngrijirea adecvată în funcție de necesitățile lor 
de dezvoltare, precum și acces la îngrijire adecvată și de înaltă calitate.

Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6d) În cadrul recomandării 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. 

Justificare

Potrivit OMS, hrănirea exclusiv prin alăptare în primele șase luni de viață ale copilului 
garantează o creștere și o dezvoltare optime ale acestuia.

Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Concediul de maternitate, în 
contextul prezentei directive, nu ar trebui 
să contravină celorlalte dispoziții 
naționale privind concediul parental și nu 
vizează, în niciun caz, eludarea acestora. 
Concediul maternal și concediul parental 
se completează reciproc și, în condițiile în 
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care se utilizează combinat, pot contribui 
la un mai bun echilibru între viața privată 
și viața profesională. 

Justificare

În justificarea sa, Comisia introduce o antinomie 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 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Un post numit „echivalent” 
conform articolului 11 alineatul (2) litera 
(c) ar trebui să însemne că un astfel de 
post menține efectiv același conținut 
funcțional ca și postul precedent, atât în 
ceea ce privește salariul acordat, cât și 
funcțiile exercitate.

Amendamentul 7

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.
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Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) 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.

Justificare

Date fiind schimbările demografice și importanța faptului de a avea mai mulți copii, trebuie 
să se asigure condițiile necesare pentru un veritabil concediu de maternitate.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre ar trebui 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 se descurajeze o astfel de discriminare 
și proporțional cu prejudiciul suferit. 
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Amendamentul 10

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, asociațiilor, organizațiilor și 
celorlalte 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.

Amendamentul 11

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 
punct:
„1a. Prezenta directivă este, de asemenea, 
menită să îmbunătățească condițiile de 
muncă ale 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, privată și 
familială.”

Justificare

Paragraful suplimentar servește la extinderea domeniului de aplicare a directivei și face 
posibilă includerea unor aspecte precum timpul de lucru flexibil și concediul de paternitate.
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Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. La articolul 2, litera (a) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(a) prin lucrătoare gravidă se înțelege 
orice lucrătoare gravidă, inclusiv 
lucrătoarele la domiciliu, care își 
informează angajatorul despre starea 
lor, în conformitate cu legislațiile și/sau 
practicile naționale;”

Justificare

Directiva-cadru privind sănătatea și securitatea în muncă exclude lucrătoarele la domiciliu. 
Totuși, acestea ar trebui incluse în mod explicit în protecția maternității. 

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. La articolul 2, litera (b) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(b) prin lucrătoare care a născut de 
curând se înțelege orice lucrătoare care 
a născut de curând, inclusiv lucrătoarele 
la domiciliu, în sensul legislației și/sau al 
practicilor naționale, și care își 
informează angajatorul asupra stării lor, 
în conformitate cu aceste legislații și/sau 
practici;

Justificare

Directiva-cadru privind sănătatea și securitatea în muncă exclude lucrătoarele la domiciliu. 
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Totuși, acestea ar trebui incluse în mod explicit în protecția maternității. 

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1c. La articolul 2, litera (c) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(c) prin lucrătoare care alăptează se 
înțelege orice lucrătoare care alăptează, 
inclusiv lucrătoarele la domiciliu, în 
sensul legislației și practicii naționale, și 
care își informează angajatorul asupra 
stării lor, în conformitate cu aceste 
legislații și/sau practici;”

Justificare

Directiva-cadru privind sănătatea și securitatea în muncă exclude lucrătoarele la domiciliu. 
Totuși, acestea ar trebui incluse în mod explicit în protecția maternității. 

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1d. La articolul 3 alineatul (1) se 
inserează următorul paragraf:
„Orientările menționate la primul 
paragraf sunt evaluate periodic în vederea 
revizuirii, cel puțin o dată la cinci ani, 
începând cu 2012.”

Justificare

Explicație: este important ca orientările să fie actualizate în funcție de ultimele evoluții și 
cunoștințe.
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Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1e. Titlul articolului 4 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Evaluarea, informarea și consultarea”

Justificare

Riscurile aferente reproducerii există atât pentru bărbați, cât și pentru femei și ar trebui luate 
în considerare în mod mai general, întrucât sunt importante chiar înainte de momentul 
conceperii.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1f. La articolul 4, se adaugă următorul 
alineat:
„-1. La evaluarea riscurilor, efectuată în 
conformitate cu Directiva 89/391/CEE, 
angajatorul include riscurile aferente 
reproducerii pentru lucrători și 
lucrătoare.”

Justificare

Riscurile aferente reproducerii există atât pentru bărbați, cât și pentru femei și ar trebui luate 
în considerare în mod mai general, întrucât sunt importante chiar înainte de momentul 
conceperii.

Amendamentul 18
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1g (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1g. La articolul 4 alineatul (1), partea 
introductivă se înlocuiește cu următorul 
text:
„(1) 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 și/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:”

Justificare

Riscurile aferente reproducerii există atât pentru bărbați, cât și pentru femei și ar trebui luate 
în considerare în mod mai general, întrucât sunt importante chiar înainte de momentul 
conceperii.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1h. La articolul 4 alineatul (1), prima 
liniuță se înlocuiește cu următorul text.
„- a evalua orice risc pentru securitatea 
sau sănătatea lucrătoarelor și orice efect 
posibil asupra sarcinii sau alăptării, în 
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sensul articolului 2, precum și în cazul 
lucrătoarelor care s-ar putea afla într-una 
dintre situațiile menționate la articolul 2;”

Justificare

Riscurile aferente reproducerii există atât pentru bărbați, cât și pentru femei și ar trebui luate 
în considerare în mod mai general, întrucât sunt importante chiar înainte de momentul 
conceperii.

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1i (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1i. La articolul 4, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Fără a aduce atingere articolului 10 
din Directiva 89/391/CEE, în 
întreprinderea și/sau unitatea 
respectivă, lucrătoarele, în sensul 
articolului 2, și lucrătoarele care s-ar 
putea afla într-una dintre situațiile 
menționate la articolul 2 și/sau 
reprezentanții lor, precum și partenerii 
sociali relevanți sunt informați cu privire 
la rezultatele evaluării menționate la 
alineatul (1) și la toate măsurile 
referitoare la sănătatea și securitatea la 
locul de muncă.”

Justificare

Riscurile aferente reproducerii există atât pentru bărbați, cât și pentru femei și ar trebui luate 
în considerare în mod mai general, întrucât sunt importante chiar înainte de momentul 
conceperii.

Amendamentul 21
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1j (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1j. La articolul 5, 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 
sau obiectiv [...], angajatorul va lua 
măsuri pentru a schimba locul de muncă 
al lucrătoarei respective.”

Justificare

Explicație: Actualul text al diferitelor paragrafe oferă angajatorilor oportunitatea mult prea 
facilă de a pretinde că nu pot adapta locul de muncă sau nu pot oferi un alt loc de muncă. 
Prin eliminarea acestui text foarte vag, angajatorului îi rămâne o suficientă marjă de a 
argumenta că astfel de alternative nu sunt posibile tehnic sau obiectiv. 

Amendamentul 22

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1k (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1k. La articolul 5, 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 legislațiile și/sau 
practicile naționale, o dispensă pentru 
întreaga perioadă necesară protecției 
securității sau sănătății lor.”

Justificare

Explicație: Actualul text al diferitelor paragrafe oferă angajatorilor oportunitatea mult prea 
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facilă de a pretinde că nu pot adapta locul de muncă sau nu pot oferi un alt loc de muncă. 
Prin eliminarea acestui text foarte vag, angajatorului îi rămâne o suficientă marjă de a 
argumenta că astfel de alternative nu sunt posibile tehnic sau obiectiv. 

Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1l (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1l. La articolul 7, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(b) o dispensă ori prelungirea 
concediului de maternitate, în cazul în 
care un astfel de transfer nu este posibil 
din punct de vedere tehnic și/sau
obiectiv [...].”

Amendamentul 24

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 18 săptămâni 
consecutive, cu posibilitatea de a 
beneficia, la cerere, de până la două 
săptămâni suplimentare înainte de 
naștere. 

Justificare

Lucrătoarele trebuie protejate de eventualele presiuni exercitate de angajatori în legătură cu 
opțiunea privind concediul de maternitate neobligatoriu înainte de naștere.
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Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul în care lucrătoarea își 
alăptează copilul, perioada maximă de 18 
săptămâni a concediului de maternitate 
poate fi majorată cu încă șase săptămâni.

Justificare

În conformitate cu Recomandarea OMS A55/15, copilul trebuie să fie hrănit exclusiv prin 
alăptare în primele șase luni de viață. Pentru ca acest lucru să fie posibil, la prezentul articol 
au fost adăugate șase săptămâni.

Amendamentul 26

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 de cel puțin șase 
săptămâni după nașterea copilului. Statele 
membre pot prelungi partea obligatorie din 
concediul de maternitate, conform 
prezentei directive, cu o perioadă de 
maximum opt săptămâni după naștere 
și/sau maximum șase săptămâni înainte 
de naștere.

Justificare

Without a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
Directive (p.9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
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whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
on working before the birth, with an optional opt-out. 

Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Lucrătoarea trebuie să indice 
perioada aleasă pentru concediul de 
maternitate cu cel puțin două luni înainte 
de începutul acesteia. 

Justificare

Introducerea unei obligații de declarare a perioadei de concediu de maternitate conferă 
întreprinderilor o siguranță a planificării. Altfel, întreprinderile și, în special, IMM-urile s-ar 
confrunta cu probleme mari.

Amendamentul 28

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 
suplimentar în caz de naștere prematură, 
spitalizarea copilului la naștere, copii cu 
handicap, mame cu handicap și nașteri 
multiple. Durata concediului suplimentar 
trebuie să fie proporțională și să permită 
satisfacerea nevoilor speciale ale mamei și 
copilului/copiilor. 

Justificare

Date fiind provocările suplimentare cu care se confruntă în societate mamele cu handicap, 
multe mame cu handicap necesită un concediu de maternitate suplimentar pentru a se adapta 
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la noua situație și a avea o viață de familie normală.

Amendamentul 29

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 
maternitate.

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

Justificare

Amendamentul vizează includerea printre tipurile de măsuri de protecție în caz de boală și a 
patologiei specifice a depresiei postnatale, care afectează 10%-15% dintre femei și care are 
un impact considerabil asupra vieții profesionale și de familie.

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Prezenta directivă se aplică, de 
asemenea, lucrătoarelor independente, 
statelor membre revenindu-le sarcina de a 
face ajustările necesare ale legislațiilor 
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 
drepturi mai puține față de lucrătoarele salariate.



AD\777844RO.doc 21/29 PE418.277v02-00

RO

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

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

Amendamentul 32

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – alineatul 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 acesteia, în 
sensul articolului 2, în perioada de la 
începutul sarcinii până la cel puțin patru 
luni după naștere, 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.
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Justificare

Interzicerea concedierii până la 4 luni după naștere pare preferabilă. Perioada în care 
mamele au nevoie de protecție este exact perioada de după concediul de maternitate, în 
primele săptămâni de la reluarea activității profesionale. În perioada respectivă acestea se 
confruntă în mod concret cu primele provocări legate de reconcilierea vieții profesionale și a 
celei de familie. De aceea, îndemnăm ca termenul de încetare a interzicerii concedierii să nu 
fie legat obligatoriu de finalul concediului de maternitate.  

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Protecția siguranței și a sănătății lucrătoarelor gravide trebuie să fie una dintre principalele 
preocupări ale prezentei directive.

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care o lucrătoare, în sensul 
articolului 2, este concediată în timpul 
perioadei menționate la punctul 1, 
angajatorul trebuie să prezinte în scris 
motive bine întemeiate pentru concediere. 

2. În cazul în care o lucrătoare, în sensul 
articolului 2, este concediată în timpul 
perioadei menționate la punctul 1, 
angajatorul trebuie să prezinte în scris 
motive bine întemeiate pentru concediere. 
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În cazul în care concedierea are loc la mai 
puțin de șase luni după concediul de 
maternitate prevăzut la articolul 8 alineatul 
(1), angajatorul trebuie să prezinte în scris 
motive bine întemeiate pentru concediere, 
la solicitarea lucrătoarei în cauză.

În cazul în care concedierea are loc la mai 
puțin de douăsprezece luni după concediul 
de maternitate prevăzut la articolul 8 
alineatul (1), angajatorul trebuie să prezinte 
în scris motive bine întemeiate pentru 
concediere.

Justificare

Angajatorul trebuie să prezinte întotdeauna în scris motive bine întemeiate pentru 
concedierea în perioada respectivă, indiferent de solicitarea specifică a lucrătoarei. 

Amendamentul 35

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

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 și de a 
beneficia de orice îmbunătățire a 
condițiilor de muncă la care ar fi avut 
dreptul în timpul absenței; în situații 
excepționale de restructurare sau de 
reorganizare substanțială a procesului 
productiv, 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

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, prejudiciindu-se astfel situația sa 
profesională în cadrul întreprinderii, dacă nu se analizează împreună cu angajatorul 
consecințele restructurării.
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Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(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 
perspectivele de carieră;”

Justificare

Prin aceasta se garantează că, prin faptul că devin mame, nu se afectează 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 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

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

Amendamentul 38

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 –punctul 3 – litera d
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că lucrătoarele, în 
sensul articolului 2, pot cere, în timpul 
concediului de maternitate sau la 
întoarcerea din concediul de maternitate 
prevăzut la articolul 8, modificarea 
programului și a formulelor de lucru, 
precum și că angajatorii sunt obligați să ia 
în considerare aceste cereri, ținând seama 
de propriile nevoi și de cele ale 
lucrătoarelor.

5. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că lucrătoarele, în 
sensul articolului 2, pot cere, în timpul 
concediului de maternitate sau la 
întoarcerea din concediul de maternitate 
prevăzut la articolul 8, modificarea 
programului și a formulelor de lucru, 
precum și că angajatorii sunt obligați să ia 
în considerare aceste cereri, ținând seama 
de propriile nevoi și de cele ale 
lucrătoarelor. Această solicitare se poate 
face, de asemenea, de către tatăl, soțul 
sau partenerul (partenera) lucrătoarei 
care a beneficiat de concediul de 
maternitate și va trebui să se bucure de un 
tratament identic.

Justificare

Pentru împărțirea responsabilităților este important ca și tatăl, soțul sau partenerul 
(partenera), după ce lucrătoarea își termină concediul de maternitate, să aibă posibilitatea 
de a solicita aceste măsuri de ajustare a programului și a formelor de lucru.

Amendamentul 39

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera d
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – punctul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta faptul că angajatorii 
asigură un număr suficient de pauze și 
amenajările adecvate pentru lucrătoarele 
care se întorc din concediul de 
maternitate și doresc să continue 
alăptarea.

Justificare

Potrivit recomandării A55/15 a OMS, hrănirea exclusiv prin alăptare în primele șase luni de 
viață garantează o creștere, precum și o dezvoltare și sănătate optime ale copilului. După 
aceea, sugarii primesc alimente complementare potrivite și sigure în vederea satisfacerii 
nevoilor lor nutriționale în curs de dezvoltare, alăptatul putând fi continuat până la vârsta de 
doi ani sau mai departe. Prezentul articol a fost adăugat pentru a garanta posibilitatea ca 
femeile să alăpteze și după concediul lor de maternitate de șase luni.

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre se asigură că 
asociațiile, organizațiile sau celelalte 
persoane juridice care, în conformitate cu 
criteriile stabilite în legislațiile lor interne, 
au un interes legitim în asigurarea 
respectării dispozițiilor prezentei directive, 
pot iniția, în numele sau în sprijinul 
reclamanților, cu acordul acestora, orice 
procedură judiciară sau administrativă 
prevăzută pentru a obliga la respectarea 
obligațiilor care rezultă din prezenta 
directivă. 
(În cazul adoptării prezentului 
amendament, alineatul (5) se modifică în 
consecință, astfel încât se citește: 
„Alineatele (1)-(4) se aplică, de asemenea, 
tuturor acțiunilor în justiție inițiate în 
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conformitate cu articolul 12.”)

Amendamentul 41

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 
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.

Statele membre se asigură că organismul 
sau organismele desemnate la articolul 20 
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 
numai de sănătatea și securitatea 
lucrătorului.

Amendamentul 42

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre pot adopta măsuri 
preventive privind protecția și securitatea 
la locul de muncă a lucrătoarelor 
însărcinate sau care au născut recent.

Justificare

Condițiile de stres la locul de muncă pot avea influențe asupra psihicului femeii însărcinate 
sau care a născut de curând și care se pot repercuta asupra fătului sau nou-născutului.
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Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Partenerii sociali de la nivel european 
sunt invitați să dezbată acordul-cadru 
privind concediul pentru îngrijirea 
copilului, astfel încât să le permită 
ambilor părinți să contribuie la 
ameliorarea echilibrului dintre viața 
privată și cea profesională atunci când au 
un copil.

Justificare

Propunerea de modificare a Directivei 92/85/CEE nu precizează măsurile necesare pentru a 
garanta utilizarea cu eficacitate a concediului de maternitate și pentru a asigura o tranziție 
clară între sfârșitul concediului de maternitate și revenirea pe piața muncii, cum ar fi 
existența unor structuri pentru îngrijirea copilului, concediul de paternitate sau concediul 
pentru îngrijirea copilului.

Amendamentul 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Se recomandă ca dispozițiile ce rezultă 
din prezenta directivă să fie preluate 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.
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