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Τροπολογία 18
Elisabeth Schroedter

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 και των συντρόφων συμβίωσης. 
Εφόσον χρησιμοποιούνται σ' αυτήν την 
οδηγία οι ορισμοί "οικογενειακή 
κατάσταση" και "οικογενειακή 
επιχείρηση", λαμβάνεται υπόψη εν 
προκειμένω η αναγνώριση συμβιώσεων 
συντρόφων αντίστοιχα με τις αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εφαρμόζει την απόφαση του ΔΕΚ της 1.4.2008 στην υπόθεση C-267/06 
Tadao Maruko.

Τροπολογία 19
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως "οικογενειακές επιχειρήσεις" 
αναγνωρίζονται όλες οι κοινές ιδρύσεις 
επιχείρησης από συζύγους ή 
αναγνωρισμένους σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο συντρόφους συμβίωσης, που δεν 
οδηγούν σε διακρίσεις λόγω της έγγαμης 
ή οικογενειακής κατάστασης. Η 
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αναγνώριση συμβίωσης συντρόφων 
βασίζεται στις αντίστοιχες δικαστικές 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Or. de

Τροπολογία 20
Edit Bauer

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 εάν αυτός 
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία ή 
τουλάχιστον 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.

Or. en

Τροπολογία 21
Elisabeth Schroedter

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 

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

υπηρεσίες παροχής προσωρινής 
αντικατάστασης ή σε τυχόν υφιστάμενες 
εθνικές κοινωνικές υπηρεσίες, ως 
εναλλακτική λύση στο επίδομα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Or. de
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