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Τροπολογία 1
Παράγραφος 3

3. επισημαίνοντας ότι οι κοινοτικές οδηγίες για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 
δεν καλύπτουν την οικιακή εργασία, την εργασία των συζύγων που βοηθούν στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις, κυρίως στον τομέα του εμπορίου, της βιοτεχνίας και της 
γεωργίας, καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία της ασφάλειας 
και υγείας όλων των εργαζομένων, προτείνοντας εν τέλει κυρίως τις τροποποιήσεις που 
ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1997 επί της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 11ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργικής, καθώς και για την προστασία της μητρότητας1·

Or. fr

  
1 ΕΕ L 359 της 19.12.1986, σελ. 56.
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Τροπολογία 2
Παράγραφος 5

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη συνδέεται τόσο με την κοινωνία 
όσο και με την ίδια την επιχείρηση, καλούνται οι εργοδότες και οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις των εργαζομένων να μεριμνούν για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας 
που προστατεύει τις εργαζόμενες και ιδίως να τις διευκολύνουν στην εναρμόνιση της 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής· καλούνται επίσης οι κοινωνικοί εταίροι να 
δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες και περιβάλλον εργασίας για τις γυναίκες  εγκύους ή 
αυτές που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας·

Or. fr
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Τροπολογία 3
Παράγραφος 6

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία 
δημιουργεί μεγαλύτερες ευκαιρίες για την ισότιμη συμμετοχή εργαζομένων και 
εργοδοτών στη χάραξη της στρατηγικής για την πρόληψη και τη συνεχή βελτίωση 
των συνθηκών υγείας και ασφάλειας, τονίζει την ανάγκη αυξημένης εκπροσώπησης 
των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
των οργανώσεων εργοδοτών, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες τους για υγεία και 
ασφάλεια και να προβλεφθούν οι κατάλληλες πολιτικές για την αντιμετώπιση τους·

Or. fr


