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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

"3. το επίδοµα που αναφέρεται στο σηµείο 

2 στοιχείο β) θεωρείται κατάλληλο 
εφόσον εγγυάται εισόδηµα ισοδύναµο µε 
τον τελευταίο µηνιαίο µισθό ή µέσο όρο 
µηνιαίου µισθού, µε την επιφύλαξη τυχόν 
ανώτατου ορίου που έχει τεθεί από την 
εθνική νοµοθεσία. Αυτό το ανώτατο όριο 
δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από το 

επίδοµα που λαµβάνει η εργαζόµενη κατά 

την έννοια του άρθρου 2 σε περίπτωση 

διακοπής της δραστηριότητας για λόγους 

που συνδέονται µε την υγεία της 

εργαζοµένης. Τα κράτη µέλη δύνανται να 
καθορίζουν την περίοδο βάσει της οποίας 
υπολογίζεται ο µέσος όρος του µηνιαίου 
µισθού.» 

"(3) το επίδοµα που αναφέρεται στο 

σηµείο 2 στοιχείο β) δεν µπορεί να είναι 

χαµηλότερο από το επίδοµα που λαµβάνει 

η εργαζόµενη κατά την έννοια του άρθρου 

2 σε περίπτωση διακοπής της 

δραστηριότητας για λόγους που 

συνδέονται µε την υγεία της εργαζοµένης, 
ή χαµηλότερο από τα δύο τρίτα του 
τελευταίου µηνιαίου µισθού της 
εργαζοµένης σύµφωνα µε το εθνικό 
δίκαιο· ο εθνικός νοµοθέτης µπορεί να 
καθορίζει ανώτατα όρια και περιόδους 
αναφοράς. 

Or. xm 

Αιτιολόγηση 

Für eine solche Alternativregelung – Krankengeld oder zweidrittel des letzten Einkommens – 

spricht, dass auf diejenigen Mitgliedstaaten Rücksicht genommen wird, die in der 

Gesamtbetrachtung aller verwandten gesundheits- und familienpolitischen Leistungen bereits 

heute in erheblichem Maße finanzielle Leistungen gewähren. Mitgliedstaaten mit einem 

geringeren Leistungsniveau, aber langen Mutterschutzzeiträumen müssten ebenfalls keine 

Anpassungen vornehmen. Außerdem würde erstmals ein vom Krankengeld unabhängiges 

Mindestniveau der Mutterschaftsleistung in der EU festgelegt. 
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