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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 137, παράγραφος 2, και στο άρθρο 141, παράγραφος 3, της 
συνθήκης ΕΚ. Αν και η οδηγία 92/85/ΕΟΚ βασίζεται στο άρθρο 118α της συνθήκης ΕΚ (νυν 
άρθρο 137) και είναι ειδική οδηγία στο πλαίσιο της οδηγίας για την υγεία και την ασφάλεια 
(οδηγία 89/391/ΕΟΚ), στη νομική βάση της πρότασης προστέθηκε επίσης το άρθρο 141 της 
συνθήκης ΕΚ. Η άδεια μητρότητας έχει θεμελιώδη σημασία για την προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των εγκύων και των λεχώνων εργαζομένων. Η προστασία κατά των 
απολύσεων ή των διακρίσεων για λόγους εγκυμοσύνης ή μητρότητας, καθώς και η αμοιβή 
κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, έχουν βασική σημασία για την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των γυναικών. Πλην όμως, οι κανόνες που διέπουν την άδεια 
μητρότητας, τη διάρκειά της, τις απολαβές και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
γυναικών κατά την άδεια μητρότητας ή μετά το τέλος αυτής, είναι επίσης άρρηκτα 
συνδεδεμένοι με την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως ορίζεται στο άρθρο 141 παράγραφος 3. Κατά συνέπεια, 
υπάρχει συνδυασμός των νομικών βάσεων της παρούσας πρότασης.

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο των τομέων 
αρμοδιότητάς της, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

Επιμερισμός των ευθυνών
Έχει μέγιστη σημασία οι άνδρες και οι γυναίκες να μοιράζονται την ευθύνη του παιδιού από 
τη γέννησή του, ενώ είναι επίσης σημαντικό να δίνεται στο άνδρα η ευκαιρία να αναλάβει 
αυτή την ευθύνη. Δεδομένου ότι η ισχύουσα οδηγία δεν επιτρέπει να περιληφθεί η άδεια 
πατρότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να τονίσει την ανάγκη για μια οδηγία στον 
τομέα αυτό, ικανή να διασφαλίσει τις ίσες ευκαιρίες και τον επιμερισμό των ευθυνών.
Επιπλέον, για να διασφαλιστεί ο επιμερισμός των ευθυνών, η παρούσα πρόταση οδηγίας θα 
πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος της μελλοντικής συζήτησης για την οδηγία σχετικά με τη 
γονική άδεια και την οδηγία σχετικά με την ίση μεταχείριση των αυτοαπασχολούμενων 
ανδρών και γυναικών.

Δικαιώματα των εγκύων όσον αφορά την απασχόληση
Η Επιτροπή Απασχόλησης έχει την πεποίθηση ότι η πρόταση για την τροποποίηση της 
οδηγίας 92/85/ΕΟΚ θα ενισχύσει τα δικαιώματα των εγκύων  ως προς την απασχόληση. 
Ωστόσο, χωρίς τις τροπολογίες που προτείνει σήμερα η Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και τα συμπληρωματικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί από τους 
κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύουμε ότι το τροποποιημένο κείμενο δεν 
θα συμβάλει σφαιρικά στον καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικής, προσωπικής και 
οικογενειακής ζωής ούτε θα βοηθήσει τις γυναίκες να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Παράταση της ελάχιστης διάρκειας της άδειας μητρότητας, περιλαμβανομένης 
υποχρεωτικής περιόδου
Η Επιτροπή προτείνει την παράταση της ελάχιστης διάρκειας της άδειας μητρότητας από 14 
σε 18 εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης υποχρεωτικής περιόδου έξι εβδομάδων άδειας μετά 
τον τοκετό. Ο στόχος είναι να μπορέσει η εργαζόμενη να αναλάβει μετά τον τοκετό.
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Η μελέτη αντικτύπου καταδεικνύει ότι η παράταση της άδειας μητρότητας και η ενσωμάτωση 
αυτής της υποχρεωτικής περιόδου μετά τη γέννηση δεν θα οδηγήσει από μόνη της σε ένα 
ιδανικό αποτέλεσμα ως προς τη θέση των εγκύων εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Είναι 
απαραίτητος ο συνδυασμός με άλλα μέτρα, όπως η πραγματική γονική άδεια ή άλλες δράσεις 
(π.χ. εγκαταστάσεις στον τομέα της παιδικής  μέριμνας, σύμφωνα με τη δέσμευση που 
ανελήφθη στο πλαίσιο των στόχων της Βαρκελώνης). Έτσι, η τροποποίηση της πρότασης 
οδηγίας 92/85/ΕΟΚ μπορεί απλώς να θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση.

Προστασία των προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας
Οι τροπολογίες στην οδηγία 92/85/ΕΟΚ αναφέρουν ότι είναι δικαίωμα των εργαζομένων, 
σύμφωνα με το άρθρο 2, να επιστρέφουν στην εργασία τους ή σε ισοδύναμες θέσεις υπό 
όρους και συνθήκες που δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκές και να επωφελούνται από 
οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας που μεσολαβεί κατά την απουσία τους 
(άρθρο 2, παράγραφος 3, β).
Αυτό υποστηρίζεται από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά 
επίσης θα πρέπει να κατοχυρώνεται η προστασία των εργαζομένων διασφαλίζοντας ότι θα 
έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση για τη διατήρηση των προοπτικών 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 
Οι εργαζόμενες παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για 18 εβδομάδες, γεγονός που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή διακοπή των προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας.  
Πρέπει να καταβληθεί επιπλέον προσπάθεια στον τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης 
για να προληφθεί το ενδεχόμενο να χάνουν οι εργαζόμενες πολλές θεμιτές προοπτικές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Τα δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων γυναικών 
Μολονότι η υπό συζήτηση πρόταση οδηγίας προστατεύει μόνο τα δικαιώματα των 
εργαζομένων για λογαριασμό τρίτων, με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων και την 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες που 
είναι αυτοαπασχολούμενες θα είναι σε θέση να απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων με αυτά 
που παρέχει η παρούσα οδηγία.

Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων
Οι κοινωνικοί εταίροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο (BBusinessEurope (UNICE), CEEP και CES) 
κατέληξαν σε συμφωνία για τη γονική άδεια στις 14 Δεκεμβρίου 1995, η οποία τέθηκε σε 
εφαρμογή με την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου (της 3ης Ιουνίου 1996).  Η οδηγία αυτή 
ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη γονική άδεια, ως σημαντικό μέσο συνδυασμού της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και προώθησης των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.
Δεδομένου ότι οι προτεινόμενες τροπολογίες στην οδηγία 92/85/ΕΟΚ αναφέρουν την 
επιστροφή των εργαζομένων στην απασχόληση (άρθρο 2, παράγραφοι 2, 3, 4 και 5), είναι 
εξίσου σημαντικό να δοθεί προσοχή στις συνθήκες που καθιστούν πράγματι δυνατό για τις 
εργαζόμενες να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Αυτό το θέμα συνδέεται με το γεγονός, 
για παράδειγμα, ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η αποτελεσματική φύλαξη των 
παιδιών, έτσι ώστε οι εργαζόμενες να μπορούν πράγματι να επιστρέψουν στην εργασία.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, 
να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 
1996 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για 
τη γονική άδεια, που συνήφθη από την 
UNICE, τη CEEP και τη CES1·
__________________________________
1 ΕΕ L 145, 19. 6. 1996, σ. 4.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου είναι μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ των BusinessEurope 
(UNICE), CEEP και CES για τη γονική άδεια και αποτελεί σημαντική προσθήκη στην 
προτεινόμενη τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ για τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων 
για το συνδυασμό των επαγγελματικών και γονικών ευθυνών των εργαζόμενων γονέων.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους 
που εξαγγέλθηκαν στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Βαρκελώνης, στις 15 και 16 Μαρτίου 
2002, σχετικά με τις υπηρεσίες φύλαξης 
των παιδιών,

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης του Μαρτίου 2002 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν τα εμπόδια στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας 
και να παρέχουν έως το 2010 βρεφονηπιακή μέριμνα για το 90% των παιδιών μεταξύ της 
ηλικίας των τριών ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και για το 33% 
τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών, τόσο για τις πόλεις όσο και για τις 
αγροτικές περιοχές. 

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 2006 
"Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
δικαιώματα του παιδιού"1, 
_________________________________
2 COM(2006)0367.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η ανακοίνωση θεωρεί τα δικαιώματα των παιδιών προτεραιότητα για την ΕΕ και αναφέρει ότι 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της, καθώς και τους Αναπτυξιακούς Στόχους της 
Χιλιετίας. Σε σχέση με την παρούσα οδηγία, αυτό σημαίνει εξασφάλιση σε όλα τα παιδιά της 
δυνατότητας να τρέφονται μέσω του μητρικού θηλασμού και να έχουν κατάλληλη φροντίδα, 
ανάλογα με τις ανάγκες ανάπτυξής τους και πρόσβαση σε κατάλληλη φροντίδα υψηλής 
ποιότητας.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6δ) λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της 16ης 
Απριλίου 2002, σχετικά με μια 
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ολοκληρωμένη στρατηγική για τη 
διατροφή του βρέφους και του παιδιού 
(A55/15),

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ΠΟΥ, για να έχει ένα παιδί τη βέλτιστη ανάπτυξη και εξέλιξη θα πρέπει να 
τρέφεται αποκλειστικά μέσω του μητρικού θηλασμού κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 μηνών 
της ζωής του.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) λαμβάνοντας υπόψη το φαινόμενο 
της γήρανσης στην ΕΕ και την 
ανακοίνωση της Επιτροπής "Το 
δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης, 
μετατροπή μιας πρόκλησης σε 
ευκαιρία"1, θα πρέπει να εξασφαλισθούν 
όλες οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική 
προστασία της μητρότητας, 
COM(2006)0571.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των δημογραφικών αλλαγών και της σημασίας που έχει η απόκτηση περισσότερων 
παιδιών, πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για μια ουσιαστική άδεια μητρότητας.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1, σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – σημείο 1α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Αν μια εργαζόμενη γυναίκα θηλάζει, η 
μέγιστη διάρκεια των 18 εβδομάδων της 
άδειας μητρότητας είναι δυνατόν να 
παραταθεί κατά 6 επιπλέον εβδομάδες.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη σύσταση Α55/15 της ΠΟΥ, ένα παιδί πρέπει να τρέφεται αποκλειστικά μέσω του 
μητρικού θηλασμού κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 μηνών της ζωής του. Για να καταστεί αυτό 
εφικτό, προστέθηκαν 6 επιπλέον εβδομάδες στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – σημείο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται και 
στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες, 
ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν τις 
απαραίτητες προσαρμογές στη νομοθεσία 
τους προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ισότητα των δικαιωμάτων στην εργασία, 
σε σχέση με την άδεια μητρότητας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι αυτοαπασχολούμενες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ή να απολαύουν 
λιγότερων δικαιωμάτων σε σχέση με τις εργαζόμενες για λογαριασμό τρίτου.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – σημείο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη της 
ασφάλειας και της υγείας των εγκύων 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
εργονομικών χώρων, του χρόνου 
εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της 
νυκτερινής εργασίας και της αλλαγής 
εργασίας) και της έντασης της εργασίας, 
καθώς και της αυξημένης προστασίας 
έναντι ειδικών μολυσματικών 
παραγόντων και της ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εγκύων στην εργασία θα πρέπει να αποτελεί 
κύριο μέλημα της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που απολυθεί εργαζόμενη 
γυναίκα, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
εντός του χρονικού διαστήματος που 
προβλέπεται στο σημείο 1, ο εργοδότης 
πρέπει να δικαιολογήσει δεόντως την 
απόλυση γραπτώς. Εάν η απόλυση 
πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών από το 
τέλος της άδειας μητρότητας, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, ο 

2. Σε περίπτωση που απολυθεί εργαζόμενη 
γυναίκα, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
εντός του χρονικού διαστήματος που 
προβλέπεται στο σημείο 1, ο εργοδότης 
πρέπει να δικαιολογήσει δεόντως την 
απόλυση γραπτώς. Εάν η απόλυση 
πραγματοποιηθεί εντός δώδεκα μηνών από 
το τέλος της άδειας μητρότητας, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, ο 
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εργοδότης πρέπει να δικαιολογήσει 
δεόντως την απόλυση γραπτώς, εάν το 
ζητήσει η ενδιαφερομένη.

εργοδότης πρέπει να δικαιολογήσει 
δεόντως την απόλυση γραπτώς, εάν το 
ζητήσει η ενδιαφερομένη.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η εργαζόμενη δεν απολύθηκε, κατά τη δωδεκάμηνη και όχι 
εξάμηνη περίοδο μετά την επιστροφή της στην εργασία, επειδή έκανε χρήση του δικαιώματός 
της στην άδεια μητρότητας .  Με δεδομένο το γεγονός ότι κατά τους πρώτους 6 μήνες η 
εργαζόμενη και ο εργοδότης πρέπει να προσαρμόσουν το χρόνο εργασίας στη νέα κατάσταση 
και ενδεχομένως να εισαγάγουν νέες τροποποιήσεις σε επίπεδο εργασίας, η πρόληψη κατά της 
απόλυσης θα πρέπει να παραταθεί σε 12 μήνες.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3 - στοιχείο β)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11  σημείο 2  στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«γ) το δικαίωμα των εργαζομένων, κατά 
την έννοια του άρθρου 2, να επιστρέφουν 
στις θέσεις εργασίας τους ή σε ανάλογες 
θέσεις υπό όρους και συνθήκες που δεν 
είναι λιγότερο ευνοϊκοί γι’ αυτές και να 
επωφελούνται από τυχόν βελτιώσεις στις 
συνθήκες εργασίας από τις οποίες θα 
επωφελούνταν κατά την απουσία τους·»

«γ) το δικαίωμα των εργαζομένων, κατά 
την έννοια του άρθρου 2, να επιστρέφουν 
στις θέσεις εργασίας τους ή σε ανάλογες 
θέσεις υπό όρους και συνθήκες που δεν 
είναι λιγότερο ευνοϊκοί γι’ αυτές και να 
επωφελούνται από τυχόν βελτιώσεις στις 
συνθήκες εργασίας από τις οποίες θα 
επωφελούνταν κατά την απουσία τους· σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις αναδιάρθρωσης 
ή ριζικής αναδιοργάνωσης της 
παραγωγικής διαδικασίας, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται στην εργαζόμενη η 
ευκαιρία να συζητήσει με το φορέα 
ανάθεσης της εργασίας τις επιπτώσεις 
αυτών των αλλαγών στην επαγγελματική 
της κατάσταση·»

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Το σημείο αυτό είναι σημαντικό, διότι μπορεί να προκύψουν ειδικές περιστάσεις (όπως 
καταστάσεις χρηματοοικονομικής κρίσης) που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη θέση της 
γυναίκας που βρίσκεται σε άδεια μητρότητας και να οδηγήσουν στην απώλεια δικαιωμάτων, σε  
περίπτωση που δεν μελετήσει μαζί με τον εργοδότη τις συνέπειες της αναδιάρθρωσης, με 
αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η επαγγελματική της κατάσταση στην επιχείρηση.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο βα (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 2 – στοιχείο γα (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Στο σημείο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο γα):
γα) Οι εργαζόμενες κατά την έννοια του 
άρθρου 2, έχουν δικαίωμα σε 
συμπληρωματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση με σκοπό την περαιτέρω 
υποστήριξη των προοπτικών 
σταδιοδρομίας τους·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο γυναίκες που έγιναν μητέρες, λόγω 
του γεγονότος αυτού, να είναι θύματα υποβιβασμού ως προς τις προοπτικές σταδιοδρομία τους· 
ο εργοδότης (σε διάλογο με την εργαζόμενη) οφείλει να αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενες διατηρούν τις προοπτικές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο ββ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 2 – στοιχείο γβ (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) Στο σημείο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο γ-Β):
γβ) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
χρήση της άδειας μητρότητας δεν 
υπονομεύει  τα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα της εργαζόμενης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι επιδοτήσεις που παρέχονται στις εργαζόμενες κατά τη διάρκεια της άδειας 
μητρότητας, να μην έχουν αρνητικές συνέπειες ως προς τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους.  
Τα κράτη μέλη πρέπει να προλάβουν αυτό το ενδεχόμενο και  να αντισταθμίσουν την πιθανή 
απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα 
που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν ότι 
οι εργαζόμενες, κατά την έννοια του 
άρθρου 2, δύνανται, κατά τη διάρκεια της 
άδειας μητρότητας ή όταν επιστρέφουν 
από την άδεια μητρότητας, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8, να ζητούν 
αλλαγές του ωραρίου και των μορφών 
εργασίας τους, και ότι οι εργοδότες είναι 
υποχρεωμένοι να εξετάζουν το αίτημα 
αυτό, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών 
των εργοδοτών και των εργαζομένων.»

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται για να εξασφαλίσουν ότι οι 
εργαζόμενες, κατά την έννοια του άρθρου 
2, δύνανται, κατά τη διάρκεια της άδειας 
μητρότητας ή όταν επιστρέφουν από την 
άδεια μητρότητας, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 8, να ζητούν αλλαγές του ωραρίου 
και των μορφών εργασίας τους, και ότι οι 
εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να 
εξετάζουν το αίτημα αυτό, λαμβανομένων 
υπόψη των αναγκών των εργοδοτών και 
των εργαζομένων. Παρόμοια αίτηση 
μπορεί επίσης να υποβάλει ο γονέας, ο 
σύζυγος ή ο/η σύντροφος της 
εργαζόμενης που έκανε χρήση της άδειας 
μητρότητας, αίτηση που θα πρέπει να 
τύχει αντίστοιχης μεταχείρισης.»
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Or. pt

Αιτιολόγηση

Για τον επιμερισμό των ευθυνών είναι επίσης σημαντικό να έχει τη δυνατότητα ο γονέας, ο 
σύζυγος ή ο/η σύντροφος της εργαζομένης, αφού τελειώσει η δική της άδεια μητρότητας, να 
ζητήσει αυτά τα μέτρα προσαρμογής του ωραρίου εργασίας και του εργασιακού καθεστώτος.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι κοινωνικοί εταίροι σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο καλούνται να συζητήσουν τη 
συμφωνία πλαίσιο σχετικά με τη γονική 
άδεια, έτσι ώστε και οι δύο γονείς να 
συμβάλουν στη βελτίωση της ισορροπίας 
μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής 
ζωής, όταν αποκτούν παιδί.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ δεν αναφέρει τις διατάξεις που είναι 
αναγκαίες για να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η άδεια μητρότητας και να υπάρχει σαφής 
μετάβαση μεταξύ του τέλους της άδειας μητρότητας και της επιστροφής στην αγορά εργασίας, 
όπως η παιδική μέριμνα, η άδεια πατρότητας ή η γονική άδεια.
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