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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

27.3.2019 A8-0270/96

Τροπολογία 96
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0270/2018
David Casa
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και 
την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Η ελεύθερη απόφαση της 
γυναίκας και του ζεύγους σχετικά με τον 
τρόπο κατανομής της γονικής άδειας 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις 
κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές 
συνιστώσες της τεκνοποίησης, αλλά και 
τη βιολογική συνιστώσα, εξασφαλίζοντας 
την προστασία της γυναίκας κατά την 
εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία και 
τον θηλασμό.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

27.3.2019 A8-0270/97

Τροπολογία 97
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0270/2018
David Casa
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και 
την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι οι περισσότεροι 
πατέρες δεν κάνουν χρήση του 
δικαιώματός τους για γονική άδεια ή 
μεταβιβάζουν σημαντικό μέρος αυτού του 
δικαιώματός τους στις μητέρες, για να 
ενθαρρυνθεί ο δεύτερος γονέας να κάνει 
χρήση της γονικής άδειας, η παρούσα 
οδηγία, παράλληλα με τη διατήρηση του 
δικαιώματος που, δυνάμει της οδηγίας 
2010/18/ΕΕ, έχει ήδη κάθε γονέας να 
λαμβάνει γονική άδεια διάρκειας 
τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, επεκτείνει 
από έναν σε τέσσερις μήνες την περίοδο 
της γονικής άδειας που δεν είναι δυνατόν 
να μεταβιβαστεί από τον έναν γονέα στον 
άλλον.

(14) Οι περισσότεροι πατέρες δεν 
κάνουν χρήση του δικαιώματός τους για 
γονική άδεια ή μεταβιβάζουν σημαντικό 
μέρος αυτού του δικαιώματός τους στις 
μητέρες, επειδή τα ποσοστά των 
αποδοχών καθιστούν ασύμφορη, στο 
πλαίσιο της οικογενειακής οικονομίας, 
την κατανομή της, στοιχείο που 
λειτουργεί σωρευτικά στη διαιώνιση των 
ανισοτήτων των φύλων. Η εγγύηση 
πληρωμής της άδειας κατά 100% 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ίση κατανομή της, ενώ η διάρκεια 
χρήσης της πρέπει να αποφασίζεται 
ελεύθερα από τη γυναίκα και το ζεύγος.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

27.3.2019 A8-0270/98

Τροπολογία 98
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0270/2018
David Casa
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και 
την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
συνιστά για τα παιδιά αποκλειστικό 
μητρικό θηλασμό μέχρι τους 6 μήνες της 
ζωής τους, λόγω των οφελών που 
συνεπάγεται ο θηλασμός για την υγεία 
τόσο του παιδιού όσο και της μητέρας. 
Ωστόσο, περίπου οι μισές γυναίκες 
εγκαταλείπουν πρόωρα τον θηλασμό τον 
πρώτο μήνα της ζωής του βρέφους, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότερες 
γυναίκες δεν επιτυγχάνουν τους στόχους 
τους όσον αφορά τον θηλασμό λόγω 
διαφόρων περιορισμών, ιδίως της 
εργασίας, στο πλαίσιο της εντεινόμενης 
εκτεταμένης απορρύθμισης και 
αστάθειας που παρατηρείται σήμερα.
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27.3.2019 A8-0270/99

Τροπολογία 99
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0270/2018
David Casa
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και 
την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες, όπως 
την εθνική νομοθεσία, τις συλλογικές 
συμβάσεις και/ή πρακτικές, και με βάση 
τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί 
στους κοινωνικούς εταίρους, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι που 
ασκούν το δικαίωμα άδειας που 
αναφέρεται στα άρθρα 4, 5 ή 6 λαμβάνουν 
αμοιβή ή επαρκές επίδομα που θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό 
που θα λάμβανε ο οικείος εργαζόμενος σε 
περίπτωση αναρρωτικής άδειας.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι που ασκούν το δικαίωμα 
άδειας που αναφέρεται στα άρθρα 4, 5 ή 6 
λαμβάνουν αμοιβή ή επαρκές επίδομα που 
αντιστοιχούν στο 100% του μισθού τους.

Or. pt


