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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea 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
(COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0637),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 137 alineatul (2) și articolul 141 
alineatul (3) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C6-0340/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe și avizul 
Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

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 

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 
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alăptează (AL) alăptează și măsuri menite să ajute 
lucrătorii să-și reconcilieze drepturile și 
obligațiile profesionale cu drepturile și 
obligațiile familiale 

Or. en

Justificare

Temeiul juridic combinat, care include articolul 1411, 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
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. Prin rezoluția Consiliului și a 
miniștrilor muncii și politicii sociale, 
reuniți în cadrul Consiliului din 29 iunie 
2000, privind participarea echilibrată a 
bărbaților și femeilor la viața profesională 
și la viața familială1 , 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 
concediu de paternitate, cu păstrarea 
drepturilor aferente postului lor.

__________
1 JO C 218, 31.7.2000, p. 6.

Or. pt

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. 
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Amendamentul 3

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

13b. În concluziile Consiliului referitoare 
la ocuparea forței de muncă, politica 
socială, sănătate și aspecte referitoare la 
consumatori (EPSCO) din decembrie 
2007, privind participarea echilibrată a 
femeilor și bărbaților la viața 
profesională, la creștere și la coeziune 
socială, Consiliul recunoaște că măsurile 
care vizează reconcilierea vieții 
profesionale cu viața de familie și viața 
privată sunt fundamentale pentru 
asigurarea egalității între bărbați și femei 
pe piața muncii.

Or. pt

Justificare

Nas Conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 2007 sobre "Participação equilibrada 
das mulheres e dos homens na vida profissional, no crescimento e na coesão social", o
Conselho reconhece a conciliação do trabalho com a vida familiar e privada como umas das 
áreas-chave para a promoção da igualdade de género no mercado de trabalho. Além disso, é 
referido no ponto 7 que "As mulheres são ainda por vezes forçadas a escolher entre os filhos 
e a carreira, em especial devido à persistência dos estereótipos sexistas e à desigual partilha 
das responsabilidades familiares e domésticas entre mulheres e homens, sendo sobretudo as 
mulheres responsáveis pela educação dos filhos e pelos cuidados a outros dependentes".

Amendamentul 4

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

13c. În vederea unei egalități veritabile 
între bărbați și femei, este foarte 
important ca bărbații să beneficieze de un 
concediu de paternitate obligatoriu, în 
conformitate cu modalitățile echivalente 
cu cele ale concediului de maternitate, cu 
excepția celor care se referă la durată, 
astfel încât să se poată crea progresiv 
condițiile necesare participării echilibrate 
a bărbaților și femeilor la activitatea 
profesională și la viața de familie.

Or. pt

Justificare

Trebuie acordat concediului de paternitate un caracter obligatoriu astfel încât bărbații să nu 
fie supuși unor presiuni sociale care să-i determine să renunțe la acesta. Este necesar să se 
transmită un semnal pentru piața muncii că și bărbații trebuie să lipsească obligatoriu de la 
locul de muncă când au copii și că, în consecință, activitatea economică trebuie organizată 
astfel încât să se țină seama de aspectul reproductiv, care nu reprezintă doar o foarte 
importantă valoare socială, ci și un drept și o responsabilitate atât a bărbaților, cât și a 
femeilor.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 92/85/CEE
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1) Cel de al paisprezecelea considerent 
se înlocuiește cu următorul considerent:
„întrucât vulnerabilitatea lucrătoarelor 
gravide, 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/sau 
după naștere și efectuarea unui concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puțin 
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opt săptămâni după [...] naștere;”

Or. fr

Justificare

Il est nécessaire de prévoir une durée  de congé maternité suffisamment longue pour 
permettre aux femmes qui le désirent de pouvoir allaiter leur enfant dans de bonnes 
conditions. Á cet égard, notons que l’Organisation mondiale de la santé recommande un 
allaitement exclusif pendant les six premiers mois de la vie de l’enfant (A55/15).

Vingt semaines sont favorables pour aider les femmes à se remettre de l'accouchement, 
encourager l'allaitement maternel et permettre à la mère d'établir une relation solide avec 
l'enfant. Un délai plus long pourrait affecter le retour des femmes sur le  marché du travail.

Le congé minimal post-natal doit également être élevé afin d’encourager les femmes à allaiter 
le plus longtemps possible.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul -1a (nou)
Directiva 92/85/CEE
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a) Al șaptesprezecelea considerent se 
înlocuiește cu textul următor:
„întrucât, pe lângă acestea, prevederile 
referitoare la concediul de maternitate 
nu ar avea efect dacă nu ar fi însoțite de 
menținerea tuturor drepturilor legate de 
contractul de muncă și de acordarea 
remunerației integrale și [...] a unei 
prestații echivalente;”

Or. fr

Justificare

Este necesar ca femeile să poată primi indemnizația integral, pentru a nu fi penalizate 
financiar pentru faptul că sunt mame.
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Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) La articolul 1 se adaugă următorul 
alineat (1a):
„(1a) prezenta directivă vizează în egală 
măsură să permită lucrătoarelor 
însărcinate sau care au născut să aibă o 
mai mare posibilitate de a rămâne pe 
piața muncii sau de a se reintegra și de a-
și reconcilia viața profesională cu viața 
privată și de familie.” 

Or. en

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 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1c. Articolul 2 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Articolul 2 
Definiții
În sensul prezentei directive se aplică 
următoarele definiții:
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a) «lucrătoare gravidă»: toate 
lucrătoarele gravide, inclusiv 
lucrătoarele casnice, care își informează 
angajatorul despre starea lor, în 
conformitate cu legislațiile și/sau 
practicile naționale;
b) «lucrătoare care a născut de curând»: 
toate lucrătoarele, inclusiv lucrătoarele 
casnice, care au născut de curând în 
sensul legislațiilor și/sau practicilor 
naționale, care își informează 
angajatorul despre starea lor, în 
conformitate aceste legislații și/sau 
practici;
c) «lucrătoare care alăptează»: toate 
lucrătoarele, inclusiv lucrătoarele 
casnice, care alăptează, în sensul 
legislațiilor și/sau practicilor naționale,
care își informează angajatorul despre 
starea lor, în conformitate aceste 
legislații și/sau practici;”

Or. en

Justificare

Directiva-cadru privind sănătatea și securitatea exclude lucrătoarele casnice.  Raportorul 
dumneavoastră consideră totuși că această categorie trebuie să fie inclusă în mod explicit în 
protecția maternității.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1d. Articolul 3 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Articolul 3
Linii directoare
1. Comisia, consultându-se cu statele 
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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.”

Or. en

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.



PR\760965RO.doc 13/32 PE418.151v01-00

RO

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1e. 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, 
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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 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 aria de 
aplicare a prezentei directive, se 
organizează în conformitate cu articolul 
11 din Directiva 89/391/CEE.”

Or. en

Justificare

Trebuie încurajat un demers pozitiv care să permită evaluarea corectă a riscurilor la locul de 
muncă unde angajații sunt femei și bărbați la vârsta reproducerii. Atât bărbații, cât și femeile 
pot fi expuși, înainte de fecundare, la factori care pot provoca mutații și anomalii genetice, 
care pot da sterilitate, malformații și anomalii cromozomice, efectele cele mai grave 
producându-se le nivelul embrionului. S-au introdus alineatele 4 și 5 pentru că toate celelalte 
directive privind sănătatea și securitatea conțin articole specifice referitoare la informarea și 
consultarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora.
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Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1f. Articolul 5 se modifică după cum 
urmează:
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 
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 [...], lucrătoarelor respective 
trebuie să li se acorde, în conformitate 
cu legislația și practica națională, o 
dispensă pentru întreaga perioadă 
necesară protecției securității sau 
sănătății lor.”

Or. en

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. 
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Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1g. Se introduce următorul articol 7a:
„Articolul 7a
Orele suplimentare
1. Lucrătoarele gravide și lucrătorii și 
lucrătoarele care au un copil în vârstă de 
cel puțin 12 luni nu sunt obligați să 
lucreze ore suplimentare. 
2. Lucrătoarele care alăptează nu au 
obligația de a lucra ore suplimentare pe 
perioada alăptării, dacă nu le permite 
sănătatea lor sau a copilului.”

Or. pt

Justificare

Raportoarea consideră că femeile și bărbații trebuie să aibă dreptul la un tratament favorabil 
în ceea ce privește orele suplimentare și recomandă în consecință introducerea unei dispoziții 
noi care să prevadă posibilitatea lucrătorului de a refuza prestarea de ore suplimentare când 
copilul acestuia e mai mic de 12 luni.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1h. Se introduce următorul articol:
„Articolul 8a
Concediul de paternitate
1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru ca lucrătorii care au un 
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nou-născut să aibă dreptul la un concediu 
de paternitate plătit integral și 
netransferabil de cel puțin patru 
săptămâni consecutive, din care două 
obligatorii, după ce soția/partenera a 
născut”

Or. pt

Justificare

A licença de paternidade deve ser consagrada em moldes vinculativos, de modo a que não se 
exerça sobre os homens a pressão social para que a não gozem, a qual se exerceria – como 
actualmente se verifica relativamente à licença parental - se fosse uma mera possibilidade. O 
direito à licença de paternidade para o cônjuge ou companheiro da mulher que tenha dado à 
luz recentemente pode ser visto como sendo do interesse da mulher, para ajudar à sua 
recuperação através de um maior apoio nas primeiras semanas após o parto, mas também no 
interesse da criança e do parceiro, fomentando o vínculo parental logo nos primeiros dias de 
vida da criança, e no interesse de uma melhor conciliação da vida profissional e familiar, 
uma vez que irá permitir que os pais iniciem uma partilha mais equitativa do cuidado dos 
filhos desde o início.

Amendamentul 14

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.

Or. fr
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Justificare

Este necesară prevederea unui concediu de maternitate suficient de mare care să permită 
femeilor care doresc acest lucru să poată alăpta copilul în condiții bune. În acest sens, 
Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea exclusivă în primele șase luni ale 
copilului.

Douăzeci de săptămâni reprezintă o perioadă rezonabilă care să le permită femeilor să se 
refacă după naștere, care să încurajeze alăptarea și să permită mamei să stabilească o 
relație solidă cu copilul. O perioadă mai lungă ar putea afecta întoarcerea femeilor pe piața 
muncii.

Amendamentul 15

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, remunerat, de 
cel puțin opt 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. 
Concediul obligatoriu de opt săptămâni  
se aplică tuturor lucrătoarelor, angajate 
sau independente, soții colaboratoare, 
șomere, indiferent de numărul de zile 
prestate anterior.

Or. fr

Justificare

Este esențial ca toate femeile europene implicate direct în activitățile economice să 
beneficieze de același concediu de maternitate obligatoriu și remunerat. Această abordare ar 
permite reducerea discrepanței în ceea ce privește discriminarea femeilor care au un copil. 
Concediu obligatoriu remunerat de șase săptămâni ar trebui de asemenea extins și pentru 
femeile care nu sunt încă pe piața muncii dar urmează cursuri de formare profesională și 
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care sunt obligate să le întrerupă temporar pentru a naște.

Amendamentul 16

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 remunerat integral în caz de 
naștere prematură, spitalizarea copilului la 
naștere, copii cu handicap și nașteri 
multiple sau dacă mama suferă de un 
handicap. Durata concediului suplimentar 
trebuie să fie proporțională și să permită 
satisfacerea nevoilor speciale ale mamei și 
copilului/copiilor.

Or. fr

Justificare

Este necesar ca femeile să poată primi indemnizația integral, pentru a nu fi penalizate 
financiar pentru faptul că sunt mame. Datorită noilor probleme întâmpinate în societate de 
femeile cu handicap, multe mame cu handicap au nevoie de mai multe concedii pentru a se 
obișnui și adapta la noua lor situație și pentru a putea avea o viața familială bună.

Amendamentul 17

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 

5. Statele membre trebuie să se asigure că 
orice perioadă de concediu din cauza unei 
boli sau a unor complicații apărute ca 
urmare a sarcinii nu afectează durata 
concediului de maternitate.”
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maternitate.”

Or. pt

Justificare

Raportoarea consideră că orice perioadă de concediu din cauza unei boli sau a unor 
complicații apărute ca urmare a sarcinii nu trebuie să afecteze durata concediului de 
maternitate.” Este necesar să se garanteze că nicio măsură discriminatorie nu este luată în 
cazul lucrătoarelor din motive de sarcină și că acestea se bucură de aceleași drepturi ca și 
celelalte lucrătoare.

Amendamentul 18

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 terminarea 
concediului de maternitate prevăzut la 
articolul 8 alineatul (1), cu excepția 
cazurilor speciale care nu au legătură cu 
starea lor, motivată în mod corespunzător 
în scris, admise de legislația și practica 
națională și, dacă este cazul, pentru care 
autoritatea competentă și-a dat acordul.

Or. fr

Justificare

Justificarea în scris a motivelor concedierii, independent de solicitarea lucrătoarei 
respective, trebuie să fie o practică curentă în toate contractele care încetează sau care au un 
termen anterior sfârșitului perioadei contractuale asupra căreia angajatorul și angajatei au 
convenit la început.
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Amendamentul 19

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. 
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.

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. 
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.

Or. fr

Justificare

Il est indispensable de déployer un maximum d’efforts pour que le retour au monde du travail 
se déroule sous les meilleurs auspices. Une période plus longue que six mois est nécessaire 
afin de permettre  à la travailleuse de s’adapter à un environnement professionnel en rapide 
mutation et/ou aux changements survenus sur le lieu de travail pendant son absence.

La justification des motifs de licenciement par écrit, indépendamment de la demande de la 
travailleuse concernée, devrait être une pratique courante dans tous les contrats qui prennent 
fin ou auxquels on met un terme avant la fin de la période contractuelle dont l’employeur et 
l’employée sont convenus au départ.

Amendamentul 20

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



PE418.151v01-00 22/32 PR\760965RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru ca lucrătorii să 
beneficieze pe perioada concediului de 
paternitate de protecție împotriva 
concedierii, care este asigurată 
lucrătoarelor prin prezentul articol, în 
sensul articolului 2.

Or. en

Justificare

Pe perioada concediului de paternitate, lucrătorul trebuie să beneficieze de protecția 
împotriva concedierii, de tipul celei de care beneficiază lucrătoarele gravide, cele care au 
născut de curând sau care alăptează.

Amendamentul 21

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 dreptul lucrătoarelor, în 
sensul articolului 2, de a beneficia de o 
prestație echivalentă;

Or. fr

Justificare

Este necesar ca femeile să poată primi indemnizația integral, pentru a nu fi penalizate 
financiar pentru faptul că sunt mame.
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Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La punctul 2, litera b) se înlocuiește 
cu următorul text:
„b) menținerea unei remunerații și 
dreptul lucrătoarelor, în sensul 
articolului 2, de a beneficia de o 
prestație echivalentă;”

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 23

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 
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.”

„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, în limita unui plafon stabilit 
de legislația națională. Acest plafon nu 
poate fi inferior sumei corespunzătoare a 
80% din ultimul salariu lunar sau din 
salariul mediu lunar al lucrătoarei în 
cauză. Statele membre pot prevede 
perioada pe parcursul căreia se calculează 
salariul mediu.”
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Or. fr

Justificare

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

80% din ultimul salariu lunar sau din salariul mediu lunar reprezintă un nivel corespunzător 
al plafonului de garantare a faptului că familiile nu vor fi expuse riscului sărăciei și 
excluderii sociale, mai ales în cazul familiilor monoparentale.

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 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, pentru a garanta o mai bună 
reconciliere a vieții profesionale cu viața 
privată și viața de familie.” 

Or. fr

Justificare

Odată cu Strategia de la Lisabona au fost promovate noi principii politice în materie de 
angajare: este vorba de flexisecuritate, în cazul căreia au fost adoptate o serie de principii de 
către Consiliul de miniștri ai muncii, politicii sociale, sănătății și protecției consumatorilor, 
din decembrie 2007. Flexisecuritatea trebuie să promoveze mai ales egalitatea de gen și să 
înglobeze măsuri care să permită concilierea vieții profesionale cu viața de familie și viața 
privată. Ar trebui așadar ca noua propunere de directivă să facă referință la acest aspect.
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Amendamentul 25

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 adaugă punctul 5a după cum 
urmează: 
5a. Statele membre încurajează 
angajatorii să sprijine dacă este necesar 
reinserția și pregătirea profesională a 
lucrătoarelor care își reiau activitatea 
după concediul de maternitate.”

Or. en

Justificare

Pentru lucrătoarele aflate în concediu de maternitate este dificilă reluarea activității 
profesionale. Acestea trebuie sprijinite suplimentar în ceea ce privește formarea profesională 
și reinserția pe piața muncii. 

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 11a
Pauza de lucru pentru alăptarea naturală 
sau artificială
1. Mama care își alăptează copilul are 
dreptul la o pauză de lucru în acest scop, 
pe perioada alăptării.
2. Dacă alăptarea nu se face la sân, iar 
tatăl sau mama exercită o activitate 
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profesională, unul dintre aceștia sau 
amândoi au dreptul la o pauză de lucru 
pentru alăptare până când copilul 
împlinește un an.
3. Pauza de lucru zilnică pentru alăptarea 
naturală sau artificială se împarte în două 
perioade distincte, fiecare cu o durată 
maximă de o oră, fără să fie mai mică de 
30 de minute, dacă nu au fost stabilite alte 
condiții cu angajatorul.
4. În cazul nașterilor multiple, pauza de 
lucru menționată la alineatul precedent se 
mărește cu încă 30 de minute în plus 
pentru fiecare geamăn.
5. Dacă tatăl sau mama lucrează cu 
fracțiune de normă, pauza zilnică de 
lucru pentru alăptarea naturală sau 
artificială se reduce proporțional cu 
timpul de lucru, fără să poată fi mai mică 
de 30 de minute. 
6. În cazul menționat în alineatul 
precedent, pauza de muncă se acordă 
pentru o perioadă care nu depășește o oră 
și, dacă este cazul, pentru o a doua 
perioadă pentru timpul rămas, dacă nu au 
fost stabilite alte condiții de comun acord 
cu angajatorul.” 

Or. pt

Justificare

Deoarece OMS recomandă alăptarea exclusiv naturală în primele șase luni ale copilului 
(A55/15), și în baza articolului 10 al Convenției nr. 183 a OIT din 2000, care prevede că 
mama trebuie să beneficieze zilnic de mai multe pauze sau de o reducere a programului zilnic 
de lucru pentru alăptarea la sân, raportoarea consideră că trebuie prevăzut dreptul la o 
reducere a programului de lucru pentru alăptarea la sân, fără ca acest fapt să determine 
pierderea vreunui avantaj. 
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Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul - 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se adaugă articolul 12a după cum 
urmează:
„Articolul 12a
Prevenirea discriminărilor
Statele membre încurajează angajatorii, 
prin convenții colective sau prin practici, 
să adopte măsuri eficiente pentru a evita 
discriminările împotriva femeilor pe 
motive de sarcină, de maternitate sau de 
alăptare.
Abordarea integrată a dimensiunii de gen 
(gender mainstreaming)
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, a politicilor și acțiunilor în 
domeniile vizate de prezenta directivă.” 

Or. en

Amendamentul 28

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 

1. Statele membre și organismele naționale 
de promovare a egalității comunică 
Comisiei până la cel târziu [trei 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 
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Consiliului privind aplicarea Directivei 
92/85/CEE, astfel cum este modificată prin 
prezenta directivă.

Consiliului privind aplicarea Directivei 
92/85/CEE, astfel cum este modificată prin 
prezenta directivă.

Or. fr

Amendamentul 29

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. 
Include, de asemenea, un studiu de 
impact care analizează atât efectele 
sociale, cât și cele economice la nivelul 
Uniunii, a prelungirii suplimentare a 
concediului de maternitate. 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.

Or. fr

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 la nivelul 
cheltuielilor de sănătate și poate avea un impact pozitiv asupra mediului și a puterii de 
cumpărare a gospodăriilor.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Introducere

Propunerea Comisiei Europene (CE) de modificare a Directivei 92/85/CEE vizează 
îmbunătățirea securității și sănătății lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care 
alăptează. Această inițiativă legislativă care face parte din „Pachetul de conciliere” al 
Comisiei constituie una din inițiativele de promovare a egalității de gen pe piața muncii. 

Se susține revizuirea Directivei 92/85/CEE, deși reformularea propusă de către Comisie nu 
este cea dorită nici din punctul de vedere al reducerii diferențelor dintre bărbați și femei pe 
piața muncii, nici din cel al promovării unei concilieri active și echilibrate a vieții profesionale 
cu viața familială și privată, mai ales pentru că aceasta nu promovează împărțirea 
responsabilităților parentale.

Adăugarea articolului 141 din Tratatul CE, la temeiul juridic al prezentei propuneri, făcând, 
astfel, ca aceasta să aibă un temei juridic combinat – care include articolul 137 alineatul (2), 
referitor la protecția sănătății și a siguranței lucrătorilor, și articolul 141 alineatul (3) din TCE, 
referitor la promovarea egalității de șanse între femei și bărbați – conferă Directivei un mai 
bun echilibru conceptual. Pe de altă parte, lărgirea temeiului juridic oferă posibilitatea 
includerii dispozițiilor privind protecția maternității și paternității, ca valori sociale deosebite.

Modificările introduse de prezenta propunere au ca obiect, în special, prelungirea duratei 
minime a concediului de maternitate de la 14 la 18 săptămâni; cu respectarea principiului 
remunerării echivalente a unui salariu complet; a stabilirii de condiții de securitate și sănătate 
la locul de muncă și interzicerea concedierii.

2. Împărțirea responsabilităților parentale

Una din prioritățile menționate în agenda socială a UE este reprezentată de nevoia de a 
promova politici destinate să faciliteze concilierea între viața profesională, familială și privată, 
atât pentru femei cât și pentru bărbați. Consolidarea concilierii muncii cu viața familială și 
privată este de asemenea una din cele șase arii prioritare de acțiune stabilite în „Foaia de 
parcurs pentru egalitatea între bărbați și femei” pentru perioada 2006-2010.

UE se confruntă în prezent cu dificultăți demografice, determinate de scăderea ratei de 
natalitate și creșterea numărului persoanelor în vârstă. Îmbunătățirea dispozițiilor care 
favorizează un echilibru între viața profesională și cea familială reprezintă, de asemenea, o 
metodă de a răspunde acestui declin demografic.

Totuși, s-a constatat că stereotipurile de gen persistă în societate, reprezentând un obstacol 
pentru accesul femeilor la locuri de muncă, și, mai ales, la locuri de muncă de calitate. 
Femeile, spre deosebire de bărbați, continuă să fie văzute ca fiind principalele persoane 
responsabile pentru îngrijirea copiilor și a altor persoane aflate în întreținerea lor, de multe ori 
confruntându-se cu necesitatea de a opta între maternitate și realizarea profesională. Femeile 
sunt frecvent percepute ca lucrătoare cu „risc ridicat”, „de categoria a doua” sau „nepotrivite”, 
având în vedere probabilitatea ridicată de a rămâne însărcinate și de a apela la dreptul la 
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concediu de maternitate. Astfel, este fundamental ca noile forme de concediu să nu reflecte 
sau să consolideze stereotipurile existente în societate.

Maternitatea și paternitatea sunt drepturi fundamentale, esențiale pentru echilibrul social. 
Astfel, ar trebui ca Directiva 92/85/CEE să fie revizuită în beneficiul femeile lucrătoare, 
protejând maternitatea și paternitatea, în special prin măsuri care să încurajeze bărbații să-și 
asume responsabilități familiale.

Implicarea părinților în viața copilului, încă din primele luni de viață ale acestuia, este foarte 
importantă pentru dezvoltarea sănătoasă din punct de vedere fizic, emoțional și psihologic a 
copilului. De aceea, este nevoie ca legislația comunitară să prevadă și un concediu de 
paternitate individual, netransmisibil și remunerat, care să fie luat de consort în același timp 
cu concediul de maternitate. De asemenea, în cazul adopției, trebuie să fie recunoscut dreptul 
la o perioadă de concediu, împărțită între ambii membri ai cuplului.

3. Durata concediului de maternitate

Din moment ce perioada de concediu de maternitate de 18 săptămâni este deja acordată în 
multe state membre, mărirea cu patru săptămâni (de la actualele 14 la cele 18 propuse) se 
reflectă într-o modificare modestă, cu un impact probabil nu foarte mare asupra actualului 
cadru legislativ al mai multor state membre. Comitetul consultativ pentru egalitatea șanselor 
între bărbați și femei recomandă o mărire până la 24 de săptămâni.

Raportorul consideră că douăzeci de săptămâni reprezintă o perioadă rezonabilă care să le 
permită femeilor să se refacă după naștere, care să încurajeze alăptarea și să permită mamei să 
stabilească o relație solidă cu copilul. O perioadă mai lungă ar putea afecta întoarcerea 
femeilor pe piața muncii.

Concediul post-natal minim trebui, de asemenea, extins la 8 săptămâni pentru a încuraja 
femeile să alăpteze o perioadă cât mai mare.

De fapt, propunerea Comisiei nu introduce dispoziții privind alăptarea. Având în vedere 
recomandarea OMS A55/15 privind importanța alăptării în primele luni de viață și având, de 
asemenea, în vedere articolul 10 din Convenția nr. 183 a OIM, din 2000, care recomandă că 
femeia trebuie să aibă dreptul la una sau mai multe pauze zilnice sau la reducerea zilnică a 
timpului de lucru pentru a alăpta, raportoarea susține că trebuie prevăzut dreptul la reducerea 
programului de lucru pentru alăptare, fără a pierde niciun privilegiu.

4. Remunerare

Propunerea Comisiei indică plata sută la sută a unui salariu lunar în timpul concediului de 
maternitate, echivalent cu ultimul salariu lunar sau cu salariul mediu lunar. Această prevedere 
nu este însă obligatorie.

Acordarea salariului integral pe perioada concediului garantează că femeile nu vor fi afectate 
financiar din cauza maternității. Salariul nu poate fi mai mic de 80% din ultimul salariu lunar 
sau din salariul mediu lunar. Acesta reprezintă un nivel corespunzător al plafonului de 
garantare a faptului că familiile nu vor fi expuse riscului sărăciei și excluderii sociale, mai 
ales în cazul familiilor monoparentale.
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5. Interzicerea concedierii

În general, modificările privind interzicerea concedierii și drepturile lucrătoarelor par a fi 
pozitive. Aceleași drepturi vor trebui să se extindă în cazul taților pe durata concediului de 
paternitate.

Propunerea Comisiei interzice concedierea între începutul sarcinii și perioada de 6 luni după 
încheierea concediului de maternitate, perioadă care va trebui extinsă la un an, din moment ce, 
în multe situații, lucrătoarea va fi obligată să se adapteze la o nouă situație profesională, fapt 
care necesită timp.

Raportoarea consideră că modificările introduse în acest context sunt pozitive, incluzând 
dreptul de a se întoarce pe același post sau pe un post echivalent, beneficiind de eventualele 
îmbunătățiri care au avut loc în absența sa. Susține, totuși, că trebuie garantat faptul că postul 
numit „echivalent” menține efectiv același conținut funcțional, atât în ceea ce privește salariul 
acordat cât și funcțiile exercitate.

6. Flexibilitate în organizarea muncii

Raportoarea recunoaște importanța introducerii posibilității ca lucrătoarea, la întoarcerea sa 
din concediul de maternitate, să solicite respectivului angajator schimbări de program și de 
regim de muncă. Angajatorul nu va trebui numai să ia în considerare astfel de cereri, ci și să le 
aprobe dacă acestea sunt justificate.

Acest drept va trebui, de asemenea, să fie extins la tați, având în vedere promovarea împărțirii 
responsabilităților familiale între femei și bărbați. Faptul că femeile recurg la aceste dispoziții 
mai mult decât bărbații generează un dezechilibru între aceștia, care are repercusiuni asupra 
situației femeilor la locul de muncă și asupra dependenței lor economice.

Aceasta consideră, de asemenea, fundamentală crearea unei noi dispoziții care să le acorde 
lucrătoarelor gravide, lucrătoarelor care au născut de curând sau care alăptează, precum și 
tatălui care a beneficiat de concediul de paternitate, posibilitatea de a refuza să lucreze ore 
suplimentare.

7. Sănătate și siguranță

Evaluarea riscului are un rol central în prezenta propunere. Totuși, nu este specificată nicio 
măsură preventivă pentru a elimina orice tip de riscuri pentru reproducere. Dispozițiile nu 
obligă angajatorul să adopte nicio măsură înainte să fie informat că lucrătoarea este 
însărcinată, lucru care se întâmplă cam în a șaptea sau a opta săptămână. Totuși, riscurile de 
malformații ale fătului sunt cele mai mari în primele săptămâni de sarcină.

Agenții care cauzează modificări și anomalii genetice ce provoacă infertilitate, malformații și 
aberații cromozomiale, pot afecta atât bărbații cât și femeile înainte de fertilizare și ating mai 
ales embrionul.

Raportoarea își manifestă preocuparea față de acest lucru și consideră că lucrătoarele gravide, 
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care au născut de curând și care alăptează nu trebuie să fie privite izolat. 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 cu vârstă fertilă.

8. Studiu de impact

Raportorul consideră necesară evaluarea exactă a costurilor și beneficiilor, atât pentru femei 
cât și pentru societate, a extinderii 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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