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27.3.2019 A8-0270/96

Amendamentul 96
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0270/2018
David Casa
Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 
2010/18/UE a Consiliului
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Decizia liberă a femeii și a 
cuplului cu privire la modul de împărțire 
a concediului pentru creșterea copilului 
trebuie să ia în considerare nu doar 
elementele socioeconomice și culturale pe 
care le implică rolul de părinte, ci și 
elementele biologice, cum ar fi nevoia de 
a proteja femeile în timpul sarcinii, al 
nașterii și în perioadele postnatală și de 
alăptare;
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27.3.2019 A8-0270/97

Amendamentul 97
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0270/2018
David Casa
Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 
2010/18/UE a Consiliului
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ținând cont de faptul că 
majoritatea taților nu fac uz de dreptul lor 
la concediu pentru creșterea copilului sau 
transferă o parte considerabilă a acestuia 
mamelor, pentru a încuraja cel de-al 
doilea părinte să efectueze un concediu 
pentru creșterea copilului, prezenta 
directivă menține dreptul fiecărui părinte 
la cel puțin patru luni de concediu pentru 
creșterea copilului prevăzut în prezent de 
Directiva 2010/18/UE, extinzând în 
același timp de la una la patru luni 
perioada de concediu pentru creșterea 
copilului care nu poate fi transferată de la 
un părinte la celălalt.

(14) Majoritatea taților nu fac uz de 
dreptul lor la concediu pentru creșterea 
copilului sau transferă o parte considerabilă 
a acestuia mamelor, deoarece procentul 
din salariu pe care îl primesc fac ca 
luarea acestui concediu să nu fie 
atrăgătoare în contextul economiei 
domestice, având un efect cumulativ în 
perpetuarea inegalităților de gen. 
Garantarea plății integrale a salariilor 
pentru cei aflați în concediu pentru 
creșterea copilului este o condiție 
esențială pentru a asigura împărțirea sa 
echitabilă, femeia și cuplul trebuind să 
stabilească în mod liber durata perioadei 
de concediu.
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27.3.2019 A8-0270/98

Amendamentul 98
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0270/2018
David Casa
Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 
2010/18/UE a Consiliului
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Organizația Mondială a Sănătății 
recomandă ca până la vârsta de șase luni 
copiii să fie alăptați exclusiv, având în 
vedere beneficiile pentru sănătate, atât 
pentru mamă, cât și pentru copil. Cu toate 
acestea, aproximativ jumătate dintre 
mame își înțarcă copiii în prima lună de 
viață a bebelușului, ceea ce sugerează că 
cele mai multe mame nu pot alăpta cât și-
ar dori din cauza diferitelor constrângeri, 
inclusiv din cauza activității profesionale 
într-un context de dereglementare și 
instabilitate accentuate, ca cel de acum.
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27.3.2019 A8-0270/99

Amendamentul 99
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0270/2018
David Casa
Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 
2010/18/UE a Consiliului
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu circumstanțele 
naționale, cum ar fi legislația, convențiile 
colective și/sau practicile naționale, și 
ținând seama de competențele delegate 
partenerilor sociali, statele membre se 
asigură că lucrătorii care își exercită 
drepturile la concediu menționate la 
articolul 4, 5 sau 6 vor primi o remunerație 
sau o indemnizație corespunzătoare cel 
puțin echivalentă cu cea pe care lucrătorul 
respectiv ar primi-o în caz de concediu 
medical.

Statele membre se asigură că lucrătorii care 
își exercită drepturile la concediu 
menționate la articolul 4, 5 sau 6 vor primi 
o remunerație sau o indemnizație 
corespunzătoare echivalentă cu 100 % din 
salariu.
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