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4.5.2016 A8-0076/1 

Amendamentul  1 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordul-cadru privind concediul pentru creșterea copilului 

2015/2097(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât datele disponibile confirmă 

faptul că concediile din motive familiale, 

slab remunerate sau neremunerate, se 

traduc prin rate de participare scăzute și că 

tații utilizează rareori dreptul la concediul 

pentru creșterea copilului; întrucât 

concediile pentru creșterea copilului, 

integral sau parțial netransferabile și 

remunerate adecvat, sunt folosite într-o 

manieră mai echilibrată de ambii părinți și 

contribuie la reducerea discriminării 

împotriva femeilor pe piața muncii; 

D. întrucât datele disponibile confirmă 

faptul că concediile din motive familiale, 

slab remunerate sau neremunerate, se 

traduc prin rate de participare scăzute și că 

tații utilizează rareori dreptul la concediul 

pentru creșterea copilului; întrucât 

concediile pentru creșterea copilului, 

integral sau parțial netransferabile și 

remunerate adecvat, sunt folosite într-o 

manieră mai echilibrată de ambii părinți și 

contribuie la reducerea discriminării 

împotriva femeilor pe piața muncii; 

întrucât introducerea elementului de 

transferabilitate reprezintă o încălcare a 

principiului drepturilor sociale 

individuale; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/2 

Amendamentul  2 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, 

Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordul-cadru privind concediul pentru creșterea copilului 

2015/2097(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât întreaga Uniune se confruntă cu 

o problemă demografică gravă, ratele 

natalității fiind în scădere în majoritatea 

statelor membre, și întrucât politicile 

familiale echitabile pentru bărbați și 

femei ar trebui să îmbunătățească 

perspectivele femeilor pe piața forței de 

muncă, să îmbunătățească echilibrul 

dintre viața profesională și cea privată și 

să reducă disparitățile de gen în ceea ce 

privește remunerarea, pensiile și 

veniturile de-a lungul vieții și să aibă o 

influență pozitivă asupra procesului 

demografic, 

H. întrucât întreaga Uniune se confruntă cu 

o problemă demografică gravă, rata 

natalității fiind în scădere în majoritatea 

statelor membre, nu din cauza unei alegeri 

asumate de femei și cupluri de a nu avea 

copii, ci din cauza deteriorării continue a 

condițiilor de muncă și de viață, ca 

rezultat direct al așa-numitelor politici de 

austeritate, care au generat șomaj și 

condiții de muncă precare și care au 

condus la lipsa și la încălcarea drepturilor 

de maternitate și paternitate la locul de 

muncă, provocând creșterea costurilor 

bunurilor și serviciilor esențiale, 

distrugând serviciile publice și 

îngreunând și mai mult accesul la 

structurile de îngrijire a copiilor; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/3 

Amendamentul  3 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, 

Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordul-cadru privind concediul pentru creșterea copilului 

2015/2097(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât Comisia și statele membre ar 

trebui să adopte măsuri concrete pentru a 

încuraja un nou mod de organizare a 

muncii, prin introducerea unor modele 

mai flexibile, prin instrumente de 

conciliere a vieții profesionale și a vieții 

private, pentru a le permite părinților să-și 

exercite în mod efectiv dreptul de a fi 

părinți; întrucât aceste măsuri ar putea 

contribui la reducerea discriminării 

împotriva femeilor și le-ar putea ajuta să 

intre, să rămână și să se întoarcă pe piața 

muncii fără a fi supuse niciunei presiuni 

economice și sociale; 

J. întrucât Comisia și statele membre ar 

trebui să adopte măsuri concrete pentru a 

încuraja un mod de organizare a muncii 

care, prin instrumente de conciliere a vieții 

profesionale și a vieții private sprijinite de 

legislația muncii și de contracte colective 

de muncă, să le permită părinților să-și 

exercite în mod efectiv dreptul de a fi 

părinți; întrucât aceste măsuri ar putea 

contribui la reducerea discriminării 

împotriva femeilor și le-ar putea ajuta să 

intre, să rămână și să se întoarcă pe piața 

muncii fără a fi supuse niciunei presiuni 

economice și sociale; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/4 

Amendamentul  4 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Marisa Matias, 

Stefan Eck, Kostas Chrysogonos 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordul-cadru privind concediul pentru creșterea copilului 

2015/2097(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. ia act de faptul că, la mai mult de un 

deceniu de la transpunerea directivei de 

către statele membre, dezechilibrul de gen 

în luarea concediului pentru creșterea 

copilului persistă; ia act, de asemenea, de 

diferențele foarte mari dintre statele 

membre în ceea ce privește durata maximă 

a concediului pentru creșterea copilului, 

forma sa juridică și sistemele de 

remunerare pe durata concediului; 

consideră că problema remunerării pe 

durata concediului este crucială, pentru a se 

asigura că părinții cu venituri mici și 

părinții unici beneficiază de concediu în 

condiții de egalitate cu toți ceilalți părinți; 

salută diversele măsuri adoptate pentru a 

încuraja tații să-și utilizeze concediul 

pentru creșterea copilului; recunoaște 

valoarea UE, ca mijloc de concentrare a 

atenției statelor membre asupra nevoii de 

acțiune și pentru intermedierea 

schimburilor de experiență și asistență 

pentru statele membre care au nevoie de 

aceasta, în special în domeniul drepturilor 

sociale; consideră că Comisia ar trebui să 

propună măsuri care să îi încurajeze pe tați 

să-și ia mai mult concediu pentru creșterea 

copilului, iar statele membre ar trebui să 

promoveze un schimb mai eficace de bune 

practici în acest domeniu; 

9. ia act de faptul că, la mai mult de un 

deceniu de la transpunerea directivei de 

către statele membre, dezechilibrul de gen 

în luarea concediului pentru creșterea 

copilului persistă; observă că în multe 

state membre această realitate nu poate fi 

disociată de faptul că inegalitatea dintre 

femei și bărbați în privința condițiilor de 

muncă continuă și chiar a crescut în 

ultimii ani, ceea ce, împreună cu faptul că 

concediul pentru creșterea copilului nu 

este plătit la 100 % din salariul de 

referință, înseamnă că pentru marea 

majoritate a cuplurilor costul economic 

este mai mare atunci când părintele cu 

salariul mai mare ia concediu pentru 

creșterea copilului; ia act, de asemenea, de 

diferențele foarte mari dintre statele 

membre în ceea ce privește durata maximă 

a concediului pentru creșterea copilului, 

forma sa juridică și sistemele de 

remunerare pe durata concediului; 

consideră că problema remunerării pe 

durata concediului este crucială, pentru a se 

asigura că părinții cu venituri mici și 

părinții unici beneficiază de concediu în 

condiții de egalitate cu toți ceilalți părinți și 

consideră că concediul pentru creșterea 

copilului ar trebui să reprezinte 100 % din 

salariul de referință; salută diversele 
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măsuri care pot fi adoptate pentru a 

încuraja tații să-și utilizeze concediul 

pentru creșterea copilului; recunoaște 

valoarea UE, ca mijloc de concentrare a 

atenției statelor membre asupra nevoii de 

acțiune și pentru intermedierea 

schimburilor de experiență și asistență 

pentru statele membre care au nevoie de 

aceasta, în special în domeniul drepturilor 

sociale; consideră că Comisia ar trebui să 

propună măsuri care să îi încurajeze pe tați 

să-și ia mai mult concediu pentru creșterea 

copilului, iar statele membre ar trebui să 

promoveze un schimb mai eficace de bune 

practici în acest domeniu; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/5 

Amendamentul  5 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordul-cadru privind concediul pentru creșterea copilului 

2015/2097(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. invită statele membre, precum și 

Comisia, să garanteze că drepturile 

acordate de politicile sociale în materie de 

familie, inclusiv concediul pentru creșterea 

copilului, sunt identice din punct de vedere 

al drepturilor individuale și că de acestea 

pot beneficia în egală măsură ambii părinți, 

pentru a-i încuraja să ajungă la un mai bun 

echilibru între viața profesională și cea 

privată, în interesul superior al copiilor lor; 

subliniază că aceste drepturi ar trebui să 

fie, pe cât posibil, drepturi individuale 

pentru a contribui la atingerea 

obiectivului de ocupare a forței de muncă 

de 75 % pentru bărbați și femei, stabilit de 

Strategia Europa 2020, și pentru a 

promova egalitatea de gen; consideră că 

părinții ar trebui să beneficieze de o 

anumită flexibilitate în utilizarea 

concediului pentru creșterea copilului, iar 

acest lucru nu ar trebui să reprezinte, în 

niciun caz, un obstacol în atingerea 

obiectivului de ocupare a forței de muncă 

de 75 % pentru femei și bărbați, stabilit în 

Strategia Europa 2020; consideră că 

sistemul adoptat de partenerii sociali ar 

trebui să promoveze soluția prin care o 

parte semnificativă din concediu să 

rămână netransferabilă; subliniază că ambii 

părinți trebuie să beneficieze de aceleași 

drepturi în materie de venit și durată a 

11. invită statele membre, precum și 

Comisia, să garanteze că drepturile 

acordate de politicile sociale în materie de 

familie, inclusiv concediul pentru creșterea 

copilului, sunt identice din punct de vedere 

al drepturilor individuale și că de acestea 

pot beneficia în egală măsură ambii părinți, 

pentru a-i încuraja să ajungă la un mai bun 

echilibru între viața profesională și cea 

privată, în interesul superior al copiilor lor; 

consideră că sistemul adoptat de partenerii 

sociali ar trebui să promoveze soluția prin 

care o parte din concediu să rămână 

netransferabilă, respectiv o perioadă 

minimă obligatorie de concediu, pentru 

mamă, de șase săptămâni după ce a 

născut, așa cum a propus Parlamentul la 

20 octombrie 2010 în poziția sa în primă 

lectură cu privire la propunerea de 

directivă de modificare a Directivei 

92/85/CEE; subliniază că ambii părinți 

trebuie să beneficieze de aceleași drepturi 

în materie de venit și durată a concediului 

pentru creșterea copilului; 
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concediului pentru creșterea copilului; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/6 

Amendamentul  6 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordul-cadru privind concediul pentru creșterea copilului 

2015/2097(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. ia act de faptul că Comisia a retras 

proiectul de directivă privind concediul de 

maternitate și de faptul că, în contextul foii 

de parcurs intitulate „Un nou început 

pentru a aborda provocările politicii de 

reconciliere între viața profesională și cea 

privată cu care se confruntă familiile care 

lucrează”, Comisia nu intenționează, în 

această etapă, să publice un raport final cu 

privire la punerea în aplicare a directivei 

privind concediul pentru creșterea 

copilului; invită Comisia să prezinte, 

respectând principiul subsidiarității, o 

propunere ambițioasă care să permită în 

mod efectiv un echilibru mai bun între 

viața profesională și cea privată; 

18. ia act de faptul că Comisia a retras 

proiectul de directivă privind concediul de 

maternitate și de faptul că, în contextul foii 

de parcurs intitulate „Un nou început 

pentru a aborda provocările politicii de 

reconciliere între viața profesională și cea 

privată cu care se confruntă familiile care 

lucrează”, Comisia nu intenționează, în 

această etapă, să publice un raport final cu 

privire la punerea în aplicare a directivei 

privind concediul pentru creșterea 

copilului; invită Comisia să reformeze, 

respectând principiul subsidiarității, 

directivele existente într-o singură 

directivă europeană, care să prevadă un 

drept egal și netransferabil la concediu 

pentru creșterea copilului, care să permită 

în mod efectiv un echilibru mai bun între 

viața profesională și cea privată; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/7 

Amendamentul  7 

João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordul-cadru privind concediul pentru creșterea copilului 

2015/2097(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. consideră, având în vedere 

suprapunerile dintre diferitele tipuri de 

concedii din motive familiale, că trebuie 

asigurată coerența între diferitele texte la 

nivel european, implicând partenerii 

sociali, pentru a oferi familiilor o 

perspectivă asupra concediilor de-a lungul 

vieții și a promova o repartizare mai 

echitabilă a responsabilităților de îngrijire 

între femei și bărbați; îndeamnă Comisia să 

aibă în vedere, în acest scop, activarea 

clauzei de revizuire din legislația 

europeană privind concediul pentru 

creșterea copilului; consideră că este 

necesară o legislație mai clar formulată, 

care să elimine complexitatea, să 

îmbunătățească respectarea și să protejeze 

lucrătorii; 

21. consideră, având în vedere 

suprapunerile dintre diferitele tipuri de 

concedii din motive familiale, că trebuie 

asigurată coerența între diferitele texte la 

nivel european, implicând partenerii 

sociali, pentru a oferi familiilor o 

perspectivă asupra concediilor de-a lungul 

vieții și a promova o repartizare mai 

echitabilă a responsabilităților de îngrijire 

între femei și bărbați; îndeamnă Comisia și 

partenerii sociali să prezinte o inițiativă 

legislativă care să vizeze o legătură mai 

bună între drepturile la concediu de 

maternitate și cele la concediu pentru 

creșterea copilului, pentru a soluționa 

situațiile din viața reală a femeilor și 

bărbaților din statele membre și să aibă în 

vedere activarea, în acest scop, a clauzei de 

revizuire din legislația europeană privind 

concediul pentru creșterea copilului; 

consideră că este necesară o legislație mai 

clar formulată, care să elimine 

complexitatea, să îmbunătățească 

respectarea și să protejeze lucrătorii, 

inclusiv prin adoptarea unor măsuri care 

să garanteze acordarea indemnizațiilor pe 

durata concediului pentru creșterea 

copilului pe baza a 100 % din salariul de 

referință, o formă specifică de concediu 
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de maternitate în caz de naștere 

prematură pentru întreaga perioadă în 

care nou-născutul trebuie să rămână în 

spital, precum și concediu subvenționat în 

cazul copiilor care se nasc cu afecțiuni ce 

necesită spitalizare; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/8 

Amendamentul  8 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordul-cadru privind concediul pentru creșterea copilului 

2015/2097(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. subliniază că o mai bună coordonare, 

coerență și accesibilitate a sistemelor de 

concedii (de maternitate, de paternitate și 

pentru creșterea copilului) din statele 

membre cresc rata de participare și 

eficiența globală; subliniază, în acest sens, 

că adoptarea unei directive europene 

privind un concediu de paternitate minim 

de două săptămâni este esențială și 

urgentă; 

26. subliniază că o mai bună coordonare, 

coerență și accesibilitate a sistemelor de 

concedii (de maternitate, de paternitate și 

pentru creșterea copilului) din statele 

membre cresc rata de participare și 

eficiența globală; subliniază, în acest sens, 

necesitatea introducerii unor drepturi 

netransferabile la concediu pentru 

creșterea copilului, de durată egală și cu 

salarizare integrală; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/9 

Amendamentul  9 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordul-cadru privind concediul pentru creșterea copilului 

2015/2097(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. invită statele membre să sensibilizeze 

în mai mare măsură părinții cu privire la 

beneficiile participării la programe de 

educație și îngrijire destinate copiilor 

preșcolari, atât pentru copii, cât și pentru ei 

înșiși; invită statele membre să-și adapteze 

criteriile de concepere și eligibilitate a 

serviciilor de educare și îngrijire de calitate 

și favorabile incluziunii destinate copiilor 

preșcolari în funcție de formele de muncă 

tot mai diversificate, ajutându-i astfel pe 

părinți să-și respecte angajamentele 

profesionale sau să-și găsească un loc de 

muncă, menținând, în același timp, un 

accent puternic pe interesul superior al 

copilului; 

31. invită statele membre să sensibilizeze 

în mai mare măsură părinții cu privire la 

beneficiile participării la programe de 

educație și îngrijire destinate copiilor 

preșcolari, atât pentru copii, cât și pentru ei 

înșiși; invită statele membre să-și adapteze 

criteriile de concepere și eligibilitate a 

serviciilor de educare și îngrijire de 

calitate, publice, gratuite și universale, 

destinate copiilor preșcolari  

în funcție de formele de muncă tot mai 

diversificate, ajutându-i astfel pe părinți să-

și respecte angajamentele profesionale sau 

să-și găsească un loc de muncă, menținând, 

în același timp, un accent puternic pe 

interesul superior al copilului; 

Or. en 

 

 


