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Parlamentul European a votat: Concediu de
maternitate platit integral
Veste buna pentru proaspetele mamici. Femeile din Uniunea Europeana (UE)
ar putea beneficia de 20 de saptamani de concediu de maternitate platit
complet. Proiectul de lege care prevede acordarea concediului de maternitate
platit integral timp de cinci luni a fost votat, miercuri, in Parlamentul
European (PE).
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Initiativa este, insa, contestata de mai multe tari UE care sunt de parere ca acest proiect ar
insemna dublarea cheltuielilor pentru concediul de maternitate, noteaza Gandul.
Totodata, multe voci sustin ca masura ar putea descuraja femeile sa-si construiasca o cariera,
incurajand sistemul traditional in care tatal aduce banii in casa, iar mama are grija de copii.
"Merge prea departe. Nu trebuie sa distrugem sisteme care functioneaza. Concediul integral
platit va descuraja femeile tinere sa-si gaseasca o slujba", a contestat proiectul liberala britanica
Elizabeth Lynne. Conservatoarea Elisabeth Morin-Chartier din Franta a declarat, la randul ei, ca
propunerea "se va intoarce impotriva femeilor".
Marea Britanie este una dintre tarile care se opun cu vehementa acestui proiect. Guvernul
britanic a adoptat cel mai drastic plan de austeritate bugetara de la al Doilea Razboi Mondial

pana acum. Reprezentantii de la Londra afirma ca aceasta decizie ar insemna majorarea cu 2,4
miliarde de lire sterline a cheltuielilor, practic o dublare.
Proiectul presupune de asemenea cresterea concediului de la 14 la 20 de saptamani, inclusiv
doua saptamani pentru tata.
Concediul de maternitate in UE
Marea Britanie are cel mai lung concediu de maternitate. Acesta poate dura 52 de saptamani,
doar primele sase fiind platite cu 90% din salariu. In Germania, concediul este de 14 saptamani,
in Franta de16 saptamani, iar in Belgia de 15.
In Romania, concediul de maternitate este de 126 de zile calendaristice, perioada in care
mamele beneficiaza de indemnizatie de maternitate. Cuantumul lunar al indemnizatiei de
maternitate este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de
concediu medical inscrise in certificatul de concediu medical.
Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.
Votul de ieri reprezinta o prima citire a proiectului. Decizia urmeaza sa fie dezbatuta de guvernele
UE, urmand sa revina in Parlamentul European pentru votul final.
Citeste mai multe despre prevederile legate de concediul de maternitate in Romania AICI
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