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Amendment 21
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
ζητήσει επανειλημμένα από την Επιτροπή 
να αναθεωρήσει την οδηγία, ιδίως να 
βελτιώσει την κατάσταση των 
συμβοηθουσών/ούντων συζύγων στη 
γεωργία.

(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
ζητήσει επανειλημμένα από την Επιτροπή 
να αναθεωρήσει την οδηγία, ιδίως να 
βελτιώσει την κατάσταση των 
συμβοηθουσών/ούντων συζύγων και του 
συμβοηθούντος μέλους αγάμων 
ζευγαριών στη γεωργία.

Or. es

Τροπολογία 22
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του, της 21ης Φεβρουαρίου 
1997, για την κατάσταση των 
συμβοηθουσών/ούντων συζύγων των 
προσώπων που ασκούν ανεξάρτητη 
δραστηριότητα, είχε προτείνει την 
υποχρεωτική καταχώριση των 
συμβοηθουσών/ούντων συζύγων και του 
συμβοηθούντος μέλους αγάμων 
ζευγαριών, oύτως ώστε vα μηv είvαι 
πλέov αόρατoι εργαζόμεvoι, καθώς και 
την υποχρέωση των κρατών μελών να 
επιτρέψουν την υπαγωγή των 
συμβοηθουσών/ούντων συζύγων στα 
ασφαλιστικά καθεστώτα που ισχύουν για 
τους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους 
και καλύπτουν την υγειονομική 
περίθαλψη και τη σύνταξη αναπηρίας και 
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γήρατος.

Or. es

Τροπολογία 23
Lissy Gröner

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 
καθώς και στις/στους συμβοηθούσες/ντες 
συζύγους και τις/τους συντρόφους 
συμβίωσης, επειδή συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της επιχείρησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι σύντροφοι συμβίωσης πρέπει να απολαύουν του ιδίου δικαιώματος όπως και οι σύζυγοι 
ούτως ώστε να αποφεύγονται παράνομες διακρίσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τροπολογία 24
Anna Záborská

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.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτός ο λόγος διάκρισης δεν περιλαμβάνεται στη σχετική διάταξη του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (άρθρο 21) δεδομένου ότι το ζήτημα της έγγαμης ή της οικογενειακής κατάστασης 
παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ.

Τροπολογία 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

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 το 
συμβοηθούν μέλος αγάμων ζευγαριών
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 ή να περιλάβουν τις/τους  
συμβοηθούσες/ντες συζύγους και το 
συμβοηθούν μέλος αγάμων ζευγαριών στο 
υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης, υπό τους ιδίους όρους που 
ισχύουν για τους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζομένους. Το επίπεδο προστασίας των 
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων,
της/του συμβοηθούσας/ντος συζύγου και 
του συμβοηθούντος μέλους αγάμων 
ζευγαριών μπορεί να είναι ανάλογο με το 
ποσοστό συμμετοχής στις δραστηριότητες 
της οικογενειακής επιχείρησης.

Or. es
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Τροπολογία 26
Esther De Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Το βασικό μέτρο για τη στήριξη του 
συνδυασμού της οικογενειακής και της 
επαγγελματικής ζωής, για τους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους και 
τις/τους συμβοηθούσες/ντες συζύγους, 
είναι η εξασφάλιση του δικαιώματος 
άδειας μητρότητας. Τα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να είναι αρμόδια για τον 
καθορισμό του επιπέδου των εισφορών 
και όλων των ρυθμίσεων σχετικά με τις 
παροχές και τις πληρωμές, λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι οι 
αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και οι 
συμβοηθούσες σύζυγοι χρειάζονται 
σημαντικό βαθμό ευελιξίας στην 
εργασιακή τους ζωή.

Or. en

Τροπολογία 27
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η προστασία από τις διακρίσεις λόγω 
φύλου πρέπει να ενισχυθεί με την ίδρυση 
φορέα ή φορέων σε κάθε κράτος μέλος, ο 
οποίος θα είναι αρμόδιος για την ανάλυση 
των σχετικών προβλημάτων, τη μελέτη 
δυνατών λύσεων και την παροχή 
συγκεκριμένης υποστήριξης προς τα 
θύματα. Ο φορέας ή οι φορείς μπορούν να 
είναι οι ίδιοι με αυτούς που είναι αρμόδιοι 
σε εθνικό επίπεδο για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου ή με τη 

(18) Η προστασία των 
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, των 
συμβοηθουσών/ούντων συζύγων και του 
συμβοηθούντος μέλους αγάμων 
ζευγαριών από τις διακρίσεις λόγω φύλου 
πρέπει να ενισχυθεί με την ίδρυση φορέα ή 
φορέων σε κάθε κράτος μέλος, ο οποίος θα 
είναι αρμόδιος για την ανάλυση των 
σχετικών προβλημάτων, τη μελέτη 
δυνατών λύσεων και την παροχή 
συγκεκριμένης υποστήριξης προς τα 
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διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων ή 
με την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης. Αυτοί οι φορείς, κατά την 
άσκηση των εξουσιών τους και κατά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
υπέχουν δυνάμει της παρούσας οδηγίας, 
πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο που να 
συνάδει με τις αρχές του Παρισιού των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς 
και τη λειτουργία των εθνικών φορέων για 
την προάσπιση και την προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

θύματα. Ο φορέας ή οι φορείς μπορούν να 
είναι οι ίδιοι με αυτούς που είναι αρμόδιοι 
σε εθνικό επίπεδο για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου ή με τη 
διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων ή 
με την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης. Αυτοί οι φορείς, κατά την 
άσκηση των εξουσιών τους και κατά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
υπέχουν δυνάμει της παρούσας οδηγίας, 
πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο που να 
συνάδει με τις αρχές του Παρισιού των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς 
και τη λειτουργία των εθνικών φορέων για 
την προάσπιση και την προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Or. es

Τροπολογία 28
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 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 
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.

1. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: β) 
«συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι»: οι σύζυγοι 
οι οποίοι δεν είναι μισθωτοί 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διάταξη, υπό τη σημερινή της διατύπωση, έχει αντίκτυπο στο εθνικό οικογενειακό δίκαιο. Ο 
ορισμός της έγγαμης κατάστασης παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων 
των κρατών μελών, είναι απαραίτητο να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών 
να αποφασίζουν εάν θα προβλέψουν ή όχι την εξίσωση του καθεστώτος συζύγων με το 
καθεστώς συντρόφων συμβίωσης στο πεδίο εφαρμογής που καλύπτει η οδηγία. 

Τροπολογία 29
Anna Záborská

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 
να μην είναι πιο περιοριστικοί από τους 
όρους για τη δημιουργία μιας εταιρείας με 
άλλα πρόσωπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη, υπό τη σημερινή της διατύπωση, έχει αντίκτυπο στο εθνικό οικογενειακό δίκαιο. Ο 
ορισμός της έγγαμης κατάστασης παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων 
των κρατών μελών, είναι απαραίτητο να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών 
να αποφασίζουν εάν θα προβλέψουν ή όχι την εξίσωση του καθεστώτος συζύγων με το 
καθεστώς συντρόφων συμβίωσης στο πεδίο εφαρμογής που καλύπτει η οδηγία. 
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Τροπολογία 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Amendment

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 
προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες 
για να χορηγήσουν στις/στους συζύγους 
και στις/στους συντρόφους συμβίωσης το 
ίδιο νομικό καθεστώς αναγνωρίζοντας 
την κοινή τους ιδιοκτησία και 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει κεφαλαιώδη σημασία να είναι ίσοι ενώπιον του νόμου οι συμβοηθούσες/ντες 
σύζυγοι/σύντροφοι συμβίωσης όσον αφορά την ιδιοκτησία και τις ευθύνες, πράγμα το οποίο θα 
εξασφαλίσει ότι και τα δύο μέλη του ζεύγους έχουν ίσο μερίδιο στα αγαθά που κατέχει η 
επιχείρηση, ίσο μερίδιο ευθύνης για τη λειτουργία της και ίση πρόσβαση σε περίπτωση 
χωρισμού, διαζυγίου και/ή θανάτου του ενός μέλους του ζεύγους. Λόγω της έλλειψης νομικού 
καθεστώτος, οι συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι/σύντροφοι συμβίωσης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
- και αντιμετωπίζουν - καταστάσεις στις οποίες δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα στα αγαθά που 
κατέχει η επιχείρηση και ευρίσκονται χωρίς πόρους σε περιόδους που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. 
Επιπλέον, το γεγονός ότι δεν απαιτείται υποχρεωτική προστασία κοινωνικής ασφάλισης τους 
καθιστά ακόμη περισσότερο ευάλωτους.
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Τροπολογία 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι 
συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι και το 
συμβοηθούν μέλος αγάμων ζευγαριών 
επωφελούνται από το ίδιο τουλάχιστον 
επίπεδο προστασίας όπως οι 
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι υπό 
τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους. Τα 
μέτρα αυτά εγγυώνται την ανεξάρτητη 
υπαγωγή των συμβοηθουσών/ούντων 
συζύγων και του συμβοηθούντος μέλους 
αγάμων ζευγαριών στα συστήματα 
κοινωνική ασφάλισης που ισχύουν για 
τους αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους 
και καλύπτουν την υγειονομική 
περίθαλψη και τη σύνταξη αναπηρίας και 
γήρατος, με την επιφύλαξη ότι 
συνεισφέρουν στα συστήματα αυτά 
εξίσου με τους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζομένους, εν ανάγκη προβλέποντας 
τη δυνατότητα να υπολογίζονται οι 
εισφορές τους κατ' αποκοπήν.
Οι ασφαλιστικές εισφορές των 
συμβοηθουσών/ούντων συζύγων και του 
συμβοηθούντος μέλους αγάμων 
ζευγαριών εκπίπτουν από το φόρο ως 
δαπάνες εκμετάλλευσης, όπως και η 
αμοιβή που καταβάλλεται πραγματικά 
στη/στο σύζυγο και στη/στον σύντροφο 
συμβίωσης, με τη διπλή προϋπόθεση ότι 
πρόκειται για δεόντως παρασχεθείσες 
υπηρεσίες και ότι το ύψος της αμοιβής 
είναι λογικό για παρόμοιες υπηρεσίες.

Or. es
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Τροπολογία 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι 
συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι και οι 
σύντροφοι συμβίωσης έχουν υποχρεωτική 
κοινωνική προστασία, με τη δυνατότητα 
να αποχωρούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, 
σε προαιρετική βάση και επωφελούνται
από το ίδιο τουλάχιστον επίπεδο 
προστασίας όπως οι αυτοαπασχολούμενοι 
εργαζόμενοι υπό τους ίδιους όρους που 
ισχύουν για τους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζομένους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική κοινωνική προστασία έχει ουσιαστική σημασία καθώς και η δυνατότητα 
αποχώρησης από αυτήν σε προαιρετική βάση. Η διάταξη σχετικά με την υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση θα προέβλεπε επίσης έναν μηχανισμό για την καταχώριση των 
συμμετεχουσών/όντων συζύγων/συντρόφων συμβίωσης δεδομένου ότι η έλλειψη καταχώρισης 
καθιστά δύσκολο να εξακριβωθεί ο αριθμός των συμβοηθουσών γυναικών. 

Τροπολογία 33
Lissy Gröner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 — Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άδεια μητρότητας Άδεια μητρότητας και γονική άδεια

Or. de
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Τροπολογία 34
Edite Estrela

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, 
κατόπιν αιτήσεώς τους, την ίδια περίοδο 
άδειας μητρότητας όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 
92/85/EΟΚ.

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 
της οδηγίας 92/85/EΟΚ.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Έχει ουσιαστική σημασία να δικαιούνται όλες οι γυναίκες που ασκούν άμεσα οικονομική 
δραστηριότητα την ίδια υποχρεωτική και μετ' αποδοχών άδεια μητρότητας. Η προσέγγιση αυτή 
έχει θεμελιώδη σημασία για την καταπολέμηση της διάκρισης που θίγει τις γυναίκες όταν 
αποκτούν παιδί.  

Τροπολογία 35
Esther De Lange

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 
της οδηγίας 92/85/EΟΚ.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και οι 
συμβοηθούσες σύζυγοι δικαιούνται 
περίοδο άδειας μητρότητας 
προσαρμοσμένη στις ειδικές τους 
ανάγκες. Οι μητέρες μπορούν να 
επιλέξουν τη διάρκεια της άδειας 
μητρότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική διάρκεια δεν υπερβαίνει την 
περίοδο που ορίζεται στην οδηγία 
92/85/EΟΚ.
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Or. en

Τροπολογία 36
Astrid Lulling

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 
της οδηγίας 92/85/EΟΚ.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και οι 
συμβοηθούσες σύζυγοι δικαιούνται 
περίοδο άδειας μητρότητας 
προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες των 
αυτοαπασχολούμενων γυναικών και στην 
κατάσταση των συμβοηθουσών συζύγων.
Η διάρκεια της άδειας μητρότητας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις 16 εβδομάδες, 
εκ των οποίων οκτώ υποχρεωτικά μετά 
τον τοκετό.  Η υποχρεωτική άδεια μετά 
τον τοκετό μπορεί να παρατείνεται έως 
12 εβδομάδες σε περίπτωση πρόωρου 
τοκετού, πολλαπλών τοκετών και 
γαλουχίας.  

Or. fr

Τροπολογία 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 
της οδηγίας 92/85/EΟΚ.

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 
της οδηγίας 92/85/EΟΚ και σε κάθε 
επακόλουθη νομοθετική πράξη που 
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τροποποιεί την εν λόγω οδηγία. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι η υποχρεωτική 
περίοδος άδειας μητρότητας που 
προβλέπεται σε αυτές τις νομοθετικές 
πράξεις χορηγείται στις 
αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και στις 
συμβοηθούσες συζύγους ή συντρόφους 
συμβίωσης, κατόπιν αιτήσεώς τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι γυναίκες που έχουν γεννήσει πρόσφατα ή γαλουχούν, ανεξαρτήτως του καθεστώτος 
απασχόλησής τους, πρέπει να μπορούν να επωφελούνται των υποχρεωτικών διατάξεων της 
οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της επακόλουθης τροποποιητικής οδηγίας. Αν και 
αναγνωρίζει ότι δεν αποκτούν όλες οι γυναίκες παιδί, η εγκυμοσύνη, ο τοκετός και η γαλουχία 
αποτελούν κοινές εμπειρίες που βιώνουν πολλές γυναίκες. Επομένως, πρέπει να αναγνωρίζεται 
για όλες τις γυναίκες που βιώνουν αυτές τις καταστάσεις το δικαίωμα στην προστασία και σε 
περίοδο ανάπαυσης. Το επαγγελματικό καθεστώς των γυναικών το οποίο σήμερα καθορίζει το 
δικαίωμά τους στην προστασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της 
γαλουχίας, συμπεριλαμβανομένης και περιόδου ανάπαυσης μετά τον τοκετό και κατά τη 
διάρκεια της γαλουχίας, εάν αυτή είναι η επιλογή τους, οδηγεί σε ανισότητες μεταξύ των 
γυναικών.

Τροπολογία 38
Lissy Gröner

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 
της οδηγίας 92/85/EΟΚ.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι και οι 
συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι δικαιούνται 
την ίδια περίοδο άδειας μητρότητας και 
γονικής άδειας όπως προβλέπεται στο στις 
οδηγίες 92/85/EΟΚ και 96/34/ΕΚ.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα υποχρεωτικά μέτρα που ορίζονται στις οδηγίες 92/85/ΕΟΚ και 96/34/ΕΚ, καθώς και στις 
υφιστάμενες και μελλοντικές νομοθετικές πράξεις που τροποποιούν τις εν λόγω οδηγίες, πρέπει 
να ισχύουν για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες, όσον αφορά την άδεια μητρότητας και τη 
γονική άδεια, ανεξαρτήτως του επαγγελματικού τους καθεστώτος.

Τροπολογία 39
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

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 
της οδηγίας 92/85/EΟΚ.

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, οι 
συμβοηθούσες σύζυγοι και το 
συμβοηθούν μέλος αγάμων ζευγαριών 
δικαιούνται την ίδια άδεια μητρότητας 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 της οδηγίας 92/85/EΟΚ.

Or. es

Τροπολογία 40
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 — παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η άδεια μητρότητας που ορίζεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει ελάχιστη 
υποχρεωτική μετ' αποδοχών περίοδο
τουλάχιστον οκτώ εβδομάδων μετά τον 
τοκετό.  

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική περίοδος άδειας μητρότητας μετά τον τοκετό πρέπει να ισχύει για όλες τις 
γυναίκες που εργάζονται, είτε είναι μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες, συμβοηθούσες σύζυγοι ή 
άνεργες, ανεξαρτήτως του αριθμού των ημερών που εργάστηκαν στο παρελθόν. Η ελάχιστη 
περίοδος των οκτώ εβδομάδων έχει ουσιαστική σημασία για να μπορέσουν οι γυναίκες να 
ανακάμψουν επαρκώς από τον τοκετό, για να ενθαρρυνθεί η γαλουχία και για να αναπτυχθεί 
ισχυρός δεσμός μεταξύ της μητέρας και του παιδιού.   

Τροπολογία 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το επίδομα που αναφέρεται στον 
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 στον 
παράγραφο 2 κρίνεται επαρκές εάν 
εξασφαλίζει εισόδημα τουλάχιστον ισότιμο 
προς τα πλέον πρόσφατα δηλωμένα έσοδα 
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

Αιτιολόγηση

Η αυτή αιτιολόγηση με την αιτιολόγηση της τροπολογίας 37. 

Τροπολογία 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και οι 
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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.

συμβοηθούσες σύζυγοι έχουν πρόσβαση 
στις υπηρεσίες παροχής προσωρινής 
αντικατάστασης ή σε τυχόν υφιστάμενες 
εθνικές κοινωνικές υπηρεσίες, πέραν του 
επιδόματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυτή αιτιολόγηση με την αιτιολόγηση της τροπολογίας 37.

Τροπολογία 43
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

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, οι 
συμβοηθούσες σύζυγοι και το 
συμβοηθούν μέλος αγάμων ζευγαριών 
έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες παροχής 
προσωρινής αντικατάστασης ή σε τυχόν 
υφιστάμενες εθνικές κοινωνικές υπηρεσίες, 
ως εναλλακτική λύση στο επίδομα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Or. es

Τροπολογία 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 — παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
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οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι και 
οι συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι ή οι 
σύντροφοι συμβίωσης δικαιούνται μέτρα 
γονικής άδειας, συμπεριλαμβανομένης 
της άδειας πατρότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυτή αιτιολόγηση με την αιτιολόγηση της τροπολογίας 37.

Τροπολογία 45
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 — παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Αναγνώριση της εργασίας των 

συμβοηθουσών/ούντων συζύγων και του 
συμβοηθούντος μέλους αγάμων 

ζευγαριών
Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να εξετάσουν υπό ποιες 
προϋποθέσεις είναι δυνατόν να ευνοηθεί η 
αναγνώριση της εργασίας που παρέχουν 
οι συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι και το 
συμβοηθούν μέλος αγάμων ζευγαριών 
και, με βάση αυτή τη μελέτη, να 
εξετάσουν όλες τις κατάλληλες 
πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση 
αυτής της αναγνώρισης. 

Or. es


	774842el.doc

