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NL In verscheidenheid verenigd NL

27.3.2019 A8-0270/96

Amendement 96
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0270/2018
David Casa
Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Bij de vrije beslissing van 
de vrouw en het echtpaar over de wijze 
waarop het ouderschapsverlof wordt 
gedeeld, moet niet alleen rekening worden 
gehouden met de sociaaleconomische en 
culturele aspecten van het ouderschap, 
maar ook met de biologische aspecten, 
aangezien vrouwen beschermd moeten 
worden tijdens de zwangerschap, de 
bevalling, de periode na de bevalling en 
de lactatie.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0270/97

Amendement 97
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0270/2018
David Casa
Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De meerderheid van de vaders 
maakt zelf geen gebruik van het recht op 
ouderschapsverlof of draagt een aanzienlijk 
deel van het recht op verlof over aan de 
moeder; terwijl het recht van beide ouders 
op ten minste vier maanden 
ouderschapsverlof, waarin Richtlijn 
2010/18/EU momenteel voorziet, in de 
onderhavige richtlijn behouden blijft, 
wordt de duur van het ouderschapsverlof 
dat de ouders niet kunnen overdragen 
uitgebreid van een tot vier maanden, om 
de tweede ouder aan te moedigen 
ouderschapsverlof op te nemen.

(14) De meerderheid van de vaders 
maakt zelf geen gebruik van het recht op 
ouderschapsverlof of draagt een aanzienlijk 
deel van het recht op verlof over aan de 
moeder, omdat de loonpercentages die zij 
verliezen, het voor het huishouden 
onaantrekkelijk maken om het verlof 
samen op te nemen, hetgeen een 
cumulatief effect heeft op de bestendiging 
van de ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen. De gegarandeerde volledige 
doorbetaling van het loon van personen 
met ouderschapsverlof is een basisvereiste 
voor een eerlijke verdeling van het verlof, 
waarbij de duur van de door elke ouder 
genoten periode vrij door de vrouw en het 
echtpaar wordt bepaald.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0270/98

Amendement 98
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0270/2018
David Casa
Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De 
Wereldgezondheidsorganisatie beveelt 
aan dat kinderen tot de leeftijd van zes 
maanden alleen borstvoeding krijgen, 
gezien de daaruit voortvloeiende 
voordelen voor de gezondheid voor zowel 
de moeder als het kind. Ongeveer de helft 
van de moeders bouwt de borstvoeding 
echter af tijdens de eerste maand van het 
leven van de baby, wat erop wijst dat meer 
moeders niet in staat zijn zo lang 
borstvoeding te geven als ze zouden 
willen, als gevolg van een aantal 
beperkingen, waaronder het feit dat ze 
hun werk moeten hervatten als gevolg van 
de huidige context van aanzienlijke 
deregulering en instabiliteit.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0270/99

Amendement 99
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0270/2018
David Casa
Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de nationale 
omstandigheden, zoals nationale 
wetgeving, collectieve overeenkomsten 
en/of gebruiken, en rekening houdend 
met de aan de sociale partners 
gedelegeerde bevoegdheden, waarborgen 
de lidstaten dat werknemers die 
gebruikmaken van de in de artikelen 4, 5 of 
6 bedoelde verlofrechten, een betaling of 
toereikende uitkering ontvangen die 
minstens even hoog is als wat de 
betrokken werknemers bij ziekte zouden 
ontvangen.

De lidstaten waarborgen dat werknemers 
die gebruikmaken van de in de artikelen 4, 
5 of 6 bedoelde verlofrechten een betaling 
of toereikende uitkering ontvangen die 
100 % van hun loon bedraagt.

Or. pt


