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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση οδηγίας, η οποία θα αντικαταστήσει την ισχύουσα οδηγία 86/613/ΕΟΚ, ζητήθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "έτσι ώστε να εξαλειφθεί η έμμεση διάκριση, να αναπτυχθεί 
μια θετική υποχρέωση ίσης μεταχείρισης και να βελτιωθεί το νομικό καθεστώς των συζύγων 
βοηθών". Εξετάστηκε η κατάσταση των συζύγων που βοηθούν στη βιοτεχνία, το εμπόριο, τη 
γεωργία, την αλιεία και τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις υπό το πρίσμα της ισότητας 
των φύλων, καθώς και λαμβανομένου υπόψη ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση 
από τους άνδρες1.

Η ανά χείρας γνωμοδότηση έχει στόχο να υπογραμμίσει το αίτημα αυτό. Επιπλέον, 
υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να προσθέσει τους "συντρόφους συμβίωσης" ως 
ομάδα που θα πρέπει να καλύπτεται από την οδηγία. Καθώς η κατάσταση στα κράτη μέλη 
είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη όσον αφορά τη νομοθεσία για τους συντρόφους συμβίωσης, θα 
ήταν απαραίτητο να καταστεί σαφές ότι, από ευρωπαϊκή άποψη, όλα τα πρόσωπα που 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων χωρίς να είναι 
υπάλληλοι ή συνέταιροι στην επιχείρηση θα πρέπει να έχουν το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων και 
προστασίας. 

Όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, η αρχή της ίσης μεταχείρισης πρέπει 
να εφαρμόζεται όχι μόνο στη δημιουργία, την εγκατάσταση ή την επέκταση μιας επιχείρησης, 
αλλά και στη διαχείριση, η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων.

Όσον αφορά την ίση μεταχείριση, η προσπάθεια της Επιτροπής για τη διασφάλιση καλύτερης 
κοινωνικής προστασίας στους/τις συμβοηθούντες/σες συζύγους και τους/τις συντρόφους 
συμβίωσης είναι επίσης ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, οι παροχές από τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας θα πρέπει να είναι σε εθελοντική βάση εφόσον η ίδια αρχή εφαρμόζεται στους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους. Εάν ένα κράτος μέλος υποχρεώνει τους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους να ανήκουν σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, 
αυτό θα πρέπει επίσης να είναι υποχρεωτικό για τους/τις συμβοηθούντες/ούσες συζύγους και 
τους/τις συντρόφους συμβίωσης.

Τέλος, προτείνεται τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τους στόχους της 
οδηγίας πολύ νωρίτερα από ό, τι προβλέπει η Επιτροπή, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη μια 
οδηγία η οποία απλώς θα επεκταθεί όσον αφορά ορισμένα θέματα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την ισότητα γυναικών και 
ανδρών - 2008.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η οδηγία εφαρμόζεται στους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους και 
στις/στους συμβοηθούσες/ντες συζύγους,
επειδή και οι δύο συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της επιχείρησης.

(7) Η οδηγία εφαρμόζεται στους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους, 
στις/στους συμβοηθούσες/ντες συζύγους 
και στις/στους συντρόφους συμβίωσης, 
επειδή και οι δύο συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της επιχείρησης.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στον τομέα της αυτοτελούς 
απασχόλησης, η εφαρμογή της ίσης 
μεταχείρισης σημαίνει ότι πρέπει να μην 
υφίσταται διακριτική μεταχείριση σε 
σχέση με τη δημιουργία, την εγκατάσταση 
ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την 
έναρξη κάθε άλλης μορφής αυτοτελούς 
επαγγελματικής δραστηριότητας.

(11) Στον τομέα της αυτοτελούς 
απασχόλησης, η εφαρμογή της ίσης 
μεταχείρισης σημαίνει ότι πρέπει να μην 
υφίσταται διακριτική μεταχείριση σε 
σχέση με τη δημιουργία, τη διαχείριση, 
την εγκατάσταση ή την επέκταση μιας 
επιχείρησης ή την έναρξη κάθε άλλης 
μορφής αυτοτελούς επαγγελματικής 
δραστηριότητας.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι 
δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση λόγω 
της έγγαμης ή της οικογενειακής 
κατάστασης όσον αφορά τους όρους 
δημιουργίας μιας εταιρείας μεταξύ των 
συζύγων ή των συντρόφων συμβίωσης.

(12) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι 
δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση λόγω 
της έγγαμης ή της οικογενειακής 
κατάστασης όσον αφορά τους όρους 
δημιουργίας μιας εταιρείας μεταξύ των 
συζύγων ή μεταξύ των συντρόφων 
συμβίωσης. Για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας οι όροι "οικογενειακή 
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κατάσταση" και "οικογενειακή 
επιχείρηση" ερμηνεύονται με βάση την 
αναγνώριση της συμβίωσης συντρόφων
από τις σχετικές αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εφαρμόζει την απόφαση του ΔΕΚ της 1ης Απριλίου 2008 στην υπόθεση C-
267/06 (Tadao Maruko).

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Όσον αφορά τη συνεισφορά τους στην 
οικογενειακή επιχείρηση, οι 
συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι πρέπει να
δικαιούνται τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 
προστασίας όπως οι αυτοαπασχολούμενοι 
εργαζόμενοι. Τα κράτη μέλη καλούνται να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να καταστεί 
δυνατή η επιλογή. Το επίπεδο προστασίας 
των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων 
και της/του συμβοηθούσας/ντος συζύγου 
μπορεί να είναι ανάλογο με το ποσοστό 
συμμετοχής στις δραστηριότητες της 
οικογενειακής επιχείρησης.

(13) Όσον αφορά τη συνεισφορά τους 
στην οικογενειακή επιχείρηση, οι 
συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι και οι 
σύντροφοι συμβίωσης πρέπει να 
δικαιούνται τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 
προστασίας όπως οι αυτοαπασχολούμενοι 
εργαζόμενοι. Τα κράτη μέλη καλούνται να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
καταστεί δυνατή η επιλογή αυτή ή για να 
περιλάβουν τις/τους συμβοηθούσες/ντες 
συζύγους και τις/τους συντρόφους 
συμβίωσης στην υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση, υπό τους ίδιους όρους με 
αυτούς που ισχύουν για τους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους. Το 
επίπεδο προστασίας των 
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων και 
της/του συμβοηθούσας/ντος συζύγου ή 
της/του συντρόφου συμβίωσης μπορεί να 
είναι ανάλογο με το ποσοστό συμμετοχής 
στις δραστηριότητες της οικογενειακής 
επιχείρησης.
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η οικονομική και φυσική ευπάθεια 
των εγκύων αυτοαπασχολούμενων 
γυναικών και των συμβοηθουσών συζύγων 
καθιστά αναγκαίο να τους χορηγηθεί το 
δικαίωμα άδειας μητρότητας, μέρος της 
οποίας πρέπει να θεωρείται υποχρεωτική. 
Τα κράτη μέλη θα εξακολουθούν να είναι 
αρμόδια για τον καθορισμό του επιπέδου 
των εισφορών και όλων των ρυθμίσεων 
σχετικά με τις παροχές και τις πληρωμές, 
με την προϋπόθεση ότι θα 
συμμορφώνονται με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας. 
Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ειδική 
κατάσταση των αυτοαπασχολούμενων 
εργαζομένων και των 
συμβοηθουσών/ούντων συζύγων, πρέπει 
να τις/τους δοθεί η τελική επιλογή σχετικά 
με το αν επιθυμούν να επωφελούνται ή όχι 
από την άδεια μητρότητας.

(14) Η οικονομική και φυσική ευπάθεια 
των εγκύων αυτοαπασχολούμενων 
γυναικών, των συμβοηθουσών συζύγων 
και των συντρόφων συμβίωσης καθιστά 
αναγκαίο να τους χορηγηθεί το δικαίωμα 
άδειας μητρότητας, μέρος της οποίας 
πρέπει να θεωρείται υποχρεωτική. Τα 
κράτη μέλη θα εξακολουθούν να είναι 
αρμόδια για τον καθορισμό του επιπέδου 
των εισφορών και όλων των ρυθμίσεων 
σχετικά με τις παροχές και τις πληρωμές, 
με την προϋπόθεση ότι θα 
συμμορφώνονται με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας. 
Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ειδική 
κατάσταση των αυτοαπασχολούμενων 
εργαζομένων, των συμβοηθουσών/ούντων 
συζύγων και των συντρόφων συμβίωσης,
πρέπει να τις/τους δοθεί η τελική επιλογή 
σχετικά με το αν επιθυμούν να 
επωφελούνται ή όχι από την άδεια 
μητρότητας.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των αυτοαπασχολούμενων 
εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων 
γυναικών και των συμβοηθουσών συζύγων
πρέπει να μπορούν να επιλέξουν, στο 
μέτρο του δυνατού, μεταξύ του 
χρηματικού επιδόματος και της 
προσωρινής αντικατάστασης στη διάρκεια 
της άδειας μητρότητας.

(15) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες της αυτοαπασχόλησης οι 
αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, οι
συμβοηθούσες σύζυγοι και οι γυναίκες 
σύντροφοι συμβίωσης πρέπει να μπορούν 
να επιλέξουν, στο μέτρο του δυνατού, 
μεταξύ του χρηματικού επιδόματος και της 
προσωρινής αντικατάστασης στη διάρκεια 
της άδειας μητρότητας.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία καλύπτει τους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους και
τις/τους συμβοηθούσες/ντες συζύγους.

2. Η παρούσα οδηγία καλύπτει τους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους,
τις/τους συμβοηθούσες/ντες συζύγους και 
τις/τους συντρόφους συμβίωσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
υπάρχει διάκριση λόγω οικογενειακής 
κατάστασης όσον αφορά τους όρους 
σύστασης μιας επιχείρησης μεταξύ 
συζύγων ή μεταξύ αναγνωρισμένων 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο συντρόφων 
συμβίωσης. Όλες οι εταιρείες που έχουν 
ιδρυθεί από κοινού από συζύγους ή από 
αναγνωρισμένους σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο συντρόφους αναγνωρίζονται ως 
οικογενειακές επιχειρήσεις. Η 
αναγνώριση της συμβίωσης συντρόφων 
βασίζεται στις αντίστοιχες δικαστικές 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) "συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι": οι 
σύζυγοι ή, ανάλογα με το εθνικό δίκαιο, οι 
σύντροφοι συμβίωσης των 
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, οι 
οποίοι δεν είναι μισθωτοί ή συνέταιροι 

(β) "συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι και 
σύντροφοι συμβίωσης": οι σύζυγοι ή, 
ανάλογα με το εθνικό δίκαιο, οι σύντροφοι 
συμβίωσης των αυτοαπασχολούμενων 
εργαζομένων, οι οποίοι δεν είναι μισθωτοί 



PE415.010v02-00 8/12 AD\765756EL.doc

EL

στην επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν 
συνήθως, υπό τους όρους που ορίζονται 
από το εθνικό δίκαιο, στις δραστηριότητες 
του αυτοαπασχολούμενου εργαζομένου 
και εκτελούν τα ίδια καθήκοντα ή 
δευτερεύοντα καθήκοντα.

ή συνέταιροι στην επιχείρηση, στην οποία 
συμμετέχουν συνήθως, υπό τους όρους που 
ορίζονται από το εθνικό δίκαιο, στις 
δραστηριότητες του αυτοαπασχολούμενου 
εργαζομένου και εκτελούν τα ίδια 
καθήκοντα ή δευτερεύοντα καθήκοντα.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης σημαίνει 
ότι δεν υφίσταται καμία διάκριση λόγω 
φύλου, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε σχέση 
ιδίως με την οικογενειακή κατάσταση, 
ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία, την 
εγκατάσταση ή την επέκταση μιας 
επιχείρησης ή την έναρξη ή επέκταση κάθε 
άλλης μορφής αυτοτελούς επαγγελματικής 
δραστηριότητας.

1. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης σημαίνει 
ότι δεν υφίσταται καμία διάκριση λόγω 
φύλου, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε σχέση 
ιδίως με την οικογενειακή κατάσταση, 
ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία, τη 
διαχείριση, την εγκατάσταση ή την 
επέκταση μιας επιχείρησης ή την έναρξη ή 
επέκταση κάθε άλλης μορφής αυτοτελούς 
επαγγελματικής δραστηριότητας.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων για 
την πρόσβαση σε ορισμένες 
δραστηριότητες που ισχύουν εξίσου και 
για τα δύο φύλα, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι όροι για τη 
δημιουργία μιας εταιρείας μεταξύ συζύγων 
ή συντρόφων συμβίωσης να μην είναι πιο 
περιοριστικοί από τους όρους για τη 
δημιουργία μιας εταιρείας με άλλα 
πρόσωπα.

Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων για 
την πρόσβαση σε ορισμένες 
δραστηριότητες που ισχύουν εξίσου και 
για τα δύο φύλα, τα κράτη μέλη
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι όροι για τη 
δημιουργία μιας εταιρείας μεταξύ συζύγων 
ή μεταξύ συντρόφων συμβίωσης να μην 
είναι πιο περιοριστικοί από τους όρους για 
τη δημιουργία μιας εταιρείας με άλλα 
πρόσωπα.
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινωνική προστασία για 
συμβοηθούσες/ντες συζύγους

Κοινωνική προστασία για 
συμβοηθούσες/ντες συζύγους και 
συντρόφους συμβίωσης

6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι 
συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι μπορούν να 
επωφεληθούν από το ίδιο τουλάχιστον 
επίπεδο προστασίας όπως οι 
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι υπό 
τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους.

6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι 
συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι και οι 
σύντροφοι συμβίωσης μπορούν να 
επωφεληθούν από το ίδιο τουλάχιστον 
επίπεδο προστασίας όπως οι 
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι υπό 
τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους. Εάν 
αυτή η επέκταση των παροχών δεν είναι 
υποχρεωτική σύμφωνα με τη νομοθεσία 
ενός κράτους μέλους, παρέχεται κατόπιν 
αιτήσεως της/του 
συμβοηθούσας/συμβοηθούντος συζύγου ή 
της/του συντρόφου συμβίωσης.

Αιτιολόγηση

Στα κοινωνικά συστήματα που δεν αφήνουν στη διακριτική ευχέρεια του αυτοαπασχολούμενου 
εργαζομένου το να συμβάλει στην κοινωνική ασφάλιση, αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό 
και για τις/τους συμβοηθούσες/ντες συζύγους και τις/τους συντρόφους συμβίωσης· εάν οι 
αυτοαπασχολούμενοι έχουν επιλογή, τότε πρέπει να έχουν και οι συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι 
και οι σύντροφοι συμβίωσης. 

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και οι 
συμβοηθούσες σύζυγοι δικαιούνται την 
ίδια περίοδο άδειας μητρότητας όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, οι 
συμβοηθούσες σύζυγοι και οι γυναίκες 
σύντροφοι συμβίωσης δικαιούνται την 
ίδια περίοδο άδειας μητρότητας όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
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της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ. της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το επίδομα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 κρίνεται επαρκές εάν 
εξασφαλίζει εισόδημα τουλάχιστον ισότιμο 
προς εκείνο που θα εισέπραττε η εν λόγω 
γυναίκα σε περίπτωση διακοπής των 
δραστηριοτήτων της για λόγους που 
οφείλονται στην κατάσταση της υγείας της 
ή, εάν αυτό δεν ισχύει, κάποιο ισότιμο 
επίδομα που ορίζεται από το εθνικό δίκαιο, 
με βάση κάποιο ανώτατο όριο που ορίζεται 
από την εθνική νομοθεσία.

3. Το επίδομα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 κρίνεται επαρκές εάν 
εξασφαλίζει εισόδημα τουλάχιστον ισότιμο 
προς τον ελάχιστο μισθό εφόσον αυτός 
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία ή 
τουλάχιστον ισοδύναμο προς εκείνο που 
θα εισέπραττε η εν λόγω γυναίκα σε 
περίπτωση διακοπής των δραστηριοτήτων 
της για λόγους που οφείλονται στην 
κατάσταση της υγείας της ή, εάν αυτό δεν 
ισχύει, κάποιο ισότιμο επίδομα που 
ορίζεται από το εθνικό δίκαιο, με βάση 
κάποιο ανώτατο όριο που ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία εφόσον το ανώτατο 
αυτό όριο δεν εισάγει διακρίσεις.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και οι 
συμβοηθούσες σύζυγοι έχουν πρόσβαση 
στις υπηρεσίες παροχής προσωρινής 
αντικατάστασης ή σε τυχόν υφιστάμενες 
εθνικές κοινωνικές υπηρεσίες, ως 
εναλλακτική λύση στο επίδομα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και οι 
συμβοηθούσες σύζυγοι και οι γυναίκες 
σύντροφοι συμβίωσης έχουν πρόσβαση 
στις υπηρεσίες παροχής προσωρινής 
αντικατάστασης ή σε τυχόν υφιστάμενες 
εθνικές κοινωνικές υπηρεσίες, ως 
εναλλακτική λύση στο επίδομα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν κάθε 
διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την [6 έτη μετά 
την έκδοση].

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν κάθε 
διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στην 
Επιτροπή το αργότερο έως την [4 έτη μετά 
την έκδοση].

Η Επιτροπή εκπονεί συνοπτική έκθεση 
προς υποβολή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 
αργότερο έως την [7 έτη μετά την έκδοση]. 
Αν χρειάζεται, η εν λόγω έκθεση 
συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις 
τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή εκπονεί συνοπτική έκθεση 
προς υποβολή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 
αργότερο έως την [5 έτη μετά την έκδοση]. 
Αν χρειάζεται, η εν λόγω έκθεση 
συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις 
τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
ιδιαίτερες συνθήκες, τα κράτη μέλη 
μπορούν, εάν χρειάζεται, να έχουν μια 
πρόσθετη περίοδο [2 έτη] για να 
συμμορφωθούν με το άρθρο 6.

2. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
ιδιαίτερες συνθήκες, τα κράτη μέλη 
μπορούν, εάν χρειάζεται, να έχουν μια 
πρόσθετη περίοδο [1 έτος] για να 
συμμορφωθούν με το άρθρο 6.
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