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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά 
την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων
(COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)637),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 137, παράγραφος 2, και το 
άρθρο 141, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C6-0340/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A6-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Τίτλος της οδηγίας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της 
οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και 
της ασφάλειας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της 
οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και 
της ασφάλειας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
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εργαζομένων εργαζομένων και την εφαρμογή μέτρων 
για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι στην 
εξισορρόπηση των εργασιακών και 
οικογενειακών δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η συνδυασμένη νομική βάση, που περιλαμβάνει το άρθρο 141, παράγραφος 3, της Συνθήκης 
ΕΚ, επιτρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.  Η σφαιρική αυτή προσέγγιση 
επιτρέπει να σταλεί ένα ηχηρότερο μήνυμα προς τις επιχειρήσεις που θα επισημαίνει ότι η 
ανθρώπινη αναπαραγωγή αφορά άνδρες και γυναίκες.

Τροπολογία 2

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Στο ψήφισμα του Συμβουλίου και 
των Υπουργών απασχόλησης και
κοινωνικής πολιτικής συνελθόντων στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 
2000, σχετικά με την ισόρροπη 
συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην 
επαγγελματική και οικογενειακή ζωή1, τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προβούν σε 
εκτίμηση της δυνατότητας, για τα 
αντίστοιχα νομικά συστήματα, να 
αναγνωρίσουν στους άνδρες 
εργαζομένους ατομικό και μη 
μεταβιβάσιμο δικαίωμα άδειας 
πατρότητας, χωρίς να θίγονται τα 
εργασιακά τους δικαιώματα.
__________
1 ΕΕ C 218, 31.7.2000, σ. 6.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμα του Συμβουλίου και των Υπουργών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής, της 
29ης Ιουνίου 2000, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προβούν σε εκτίμηση της δυνατότητας, για 
τα αντίστοιχα νομικά συστήματα, να αναγνωρίσουν στους άνδρες εργαζομένους ατομικό και μη 
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μεταβιβάσιμο δικαίωμα άδειας πατρότητας χωρίς να θίγονται τα εργασιακά τους δικαιώματα. 
Η πλειοψηφία των κρατών μελών αντέδρασε θετικά. 

Τροπολογία 3

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13β. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
"Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, 
Υγεία και Καταναλωτές"(EPSCO) του 
Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την 
ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και 
ανδρών στην επαγγελματική ζωή, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, το 
Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι τα μέτρα για 
το συνδυασμό επαγγελματικής ζωής και 
οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής είναι 
θεμελιώδους σημασίας για να 
εξασφαλισθεί η ισότητα ανδρών και 
γυναικών στην αγορά εργασίας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Nas Conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 2007 sobre "Participação equilibrada 
das mulheres e dos homens na vida profissional, no crescimento e na coesão social", o
Conselho reconhece a conciliação do trabalho com a vida familiar e privada como umas das 
áreas-chave para a promoção da igualdade de género no mercado de trabalho. Além disso, é 
referido no ponto 7 que "As mulheres são ainda por vezes forçadas a escolher entre os filhos 
e a carreira, em especial devido à persistência dos estereótipos sexistas e à desigual partilha 
das responsabilidades familiares e domésticas entre mulheres e homens, sendo sobretudo as 
mulheres responsáveis pela educação dos filhos e pelos cuidados a outros dependentes".

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13γ. Για μια πραγματική ισότητα ανδρών 
και γυναικών, είναι σημαντικό να 
λαμβάνουν οι άνδρες υποχρεωτική άδεια 
πατρότητας, με βάση όρους αντίστοιχους 
με εκείνους της άδειας μητρότητας, 
εξαιρουμένης της διάρκειας, έτσι ώστε να 
μπορέσουν να δημιουργηθούν σταδιακά 
οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και 
γυναικών στην επαγγελματική 
δραστηριότητα και την οικογενειακή 
ζωή.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί στην άδεια πατρότητας υποχρεωτικός χαρακτήρας, έτσι ώστε οι άνδρες να 
μην υφίστανται κοινωνική πίεση προκειμένου να την αποποιηθούν.  Είναι σημαντικό να σταλεί 
ένα μήνυμα προς την αγορά εργασίας για να φανεί ότι οι άνδρες πρέπει επίσης απαραιτήτως να 
απουσιάζουν από τη θέση τους και την εργασία τους όταν έχουν παιδιά και, κατά συνέπεια, ότι  
η οικονομική δραστηριότητα πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη 
αναπαραγωγή, η οποία δεν αποτελεί μόνο κατεξοχήν κοινωνική αξία, αλλά και δικαίωμα και 
ευθύνη τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 1) Η δέκατη τέταρτη αιτιολογική σκέψη 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"ότι η εύθραυστη υγεία της εγκύου, 
γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόμενης 
καθιστά αναγκαίο δικαίωμα άδειας 
μητρότητας τουλάχιστον είκοσι 
συναπτών εβδομάδων, που κατανέμονται 
πριν ή/και μετά τον τοκετό, και 
υποχρεωτική άδεια μητρότητας 
τουλάχιστον οκτώ εβδομάδων [...] μετά 
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τον τοκετό·"

Or. fr

Αιτιολόγηση

Il est nécessaire de prévoir une durée  de congé maternité suffisamment longue pour 
permettre aux femmes qui le désirent de pouvoir allaiter leur enfant dans de bonnes 
conditions. Á cet égard, notons que l’Organisation mondiale de la santé recommande un 
allaitement exclusif pendant les six premiers mois de la vie de l’enfant (A55/15).

Vingt semaines sont favorables pour aider les femmes à se remettre de l'accouchement, 
encourager l'allaitement maternel et permettre à la mère d'établir une relation solide avec 
l'enfant. Un délai plus long pourrait affecter le retour des femmes sur le  marché du travail.

Le congé minimal post-natal doit également être élevé afin d’encourager les femmes à allaiter 
le plus longtemps possible.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α) Η δέκατη έβδομη αιτιολογική σκέψη 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"ότι, εξάλλου, ούτε οι διατάξεις περί 
αδείας μητρότητας θα έχουν πρόσφορα 
αποτελέσματα εάν δεν συνοδεύονται από 
τη διατήρηση όλων των δικαιωμάτων 
σχετιζομένων με τη σύμβαση εργασίας 
και τη διατήρηση της πλήρους αμοιβής 
[...] και το ευεργέτημα ισοδύναμου
επιδόματος·"

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να αποζημιώνονται με πλήρη αμοιβή, ώστε να μην 
πλήττονται οικονομικά επειδή είναι μητέρες.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1β (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β. Στο πρώτο άρθρο, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1α:
"1α. Η παρούσα οδηγία έχει επίσης ως 
στόχο να βελτιώσει για τις εγκύους ή τις 
λεχώνες εργαζόμενες τις συνθήκες 
παραμονής τους ή επιστροφής τους στην 
αγορά εργασίας και να εξασφαλίσει ένα 
καλύτερο συνδυασμό της εργασιακής με 
την ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή."

Or. en

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη την ενσωμάτωση του άρθρου 141 της Συνθήκης ΕΚ στη νομική βάση της υπό 
εξέταση πρότασης, η προστιθέμενη παράγραφος έχει ως στόχο να επεκτείνει το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας και επιτρέπει να περιληφθούν θέματα όπως οι ευέλικτες συνθήκες 
εργασίας και η άδεια πατρότητας.

Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1γ. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Άρθρο 2 
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
νοούνται ως:
α) έγκυος εργαζομένη, κάθε εργαζόμενη 
γυναίκα που είναι έγκυος, 
περιλαμβανομένων των οικιακών 
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βοηθών, και έχει πληροφορήσει τον 
εργοδότη της για την κατάστασή της, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και 
πρακτική·
β) λεχώνα εργαζομένη, κάθε εργαζόμενη 
γυναίκα, περιλαμβανομένων των 
οικιακών βοηθών, που διανύει το στάδιο 
της λοχείας κατά την έννοια της εθνικής 
νομοθεσίας ή/και πρακτικής και έχει 
πληροφορήσει τον εργοδότη της για την 
κατάστασή της, σύμφωνα με την 
ανωτέρω νομοθεσία ή/και πρακτική·
γ) γαλουχούσα εργαζομένη, κάθε 
εργαζόμενη γυναίκα, περιλαμβανομένων 
των οικιακών βοηθών,  που διανύει το 
στάδιο της γαλουχίας κατά την έννοια 
της εθνικής νομοθεσίας ή/και πρακτικής 
και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της 
για την κατάστασή της, σύμφωνα με την 
ανωτέρω νομοθεσία ή/και πρακτική."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια αποκλείει τις οικιακές βοηθούς.  Ωστόσο, η  
εισηγήτρια θεωρεί ότι η κατηγορία αυτή θα πρέπει να καλύπτεται ρητά από την προστασία της 
μητρότητας.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1δ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1δ. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Άρθρο 3
Κατευθυντήριες γραμμές
1. Η Επιτροπή, συνεννοούμενη με τα 
κράτη μέλη και επικουρούμενη από τη 
συμβουλευτική επιτροπή για την 
ασφάλεια, την υγιεινή και την 
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προστασία της υγείας στον τόπο 
εργασίας, χαράζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την εκτίμηση των 
χημικών, φυσικών ή βιολογικών 
παραγόντων καθώς και των 
βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής που 
θεωρείται ότι ενέχουν κίνδυνο για την
αναπαραγωγική υγεία των εργαζόμενων 
ανδρών και γυναικών και για την 
ασφάλεια ή την υγεία των εργαζομένων 
γυναικών κατά την έννοια του άρθρου 2. 
Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές 
επανεξετάζονται και, αρχής γενομένης 
από το 2012, επικαιροποιούνται ανά 
πενταετία τουλάχιστον.
Οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο 
κατευθυντήριες γραμμές αφορούν 
επίσης και τις κινήσεις και θέσεις του 
σώματος, την πνευματική και φυσική 
κόπωση και τις άλλες φυσικές και 
πνευματικές καταπονήσεις που 
συνδέονται με τη δραστηριότητα των 
εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια 
του άρθρου 2.
2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 
κατευθυντήριες γραμμές έχουν στόχο να 
χρησιμεύσουν ως οδηγός για την 
προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 αξιολόγηση.
Προς τούτο, τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές στους 
εργοδότες και τους εργαζομένους άνδρες 
και γυναίκες ή/και στους εκπροσώπους 
τους, καθώς και στους κοινωνικούς 
εταίρους, στο οικείο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι κατευθυντήριες γραμμές με βάση την εξέλιξη της 
κατάστασης και των γνώσεων.  Επιπλέον, υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια 
τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών· κατά συνέπεια, θα πρέπει να συνεκτιμώνται ευρύτερα 
δεδομένου ότι έχουν σημασία ακόμα και πριν από τη σύλληψη.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1ε (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ε. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Άρθρο 4
Αξιολόγηση, ενημέρωση και 
διαβούλευση
1. Στην αξιολόγηση κινδύνου που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 
89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης ενσωματώνει  
αξιολόγηση των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, άνδρες 
και γυναίκες, ως προς την αναπαραγωγή .
2. Όσον αφορά οιαδήποτε 
δραστηριότητα που ενδέχεται να 
εγκλείει συγκεκριμένο κίνδυνο έκθεσης 
στους παράγοντες, τις μεθόδους 
παραγωγής ή τις συνθήκες εργασίας, 
που περιλαμβάνονται στο μη 
εξαντλητικό κατάλογο του 
παραρτήματος Ι, πρέπει να αξιολογείται, 
από τον εργοδότη, η φύση, ο βαθμός και 
η διάρκεια της έκθεσης των 
εργαζόμενων γυναικών κατά την έννοια 
του άρθρου 2 και των εργαζόμενων 
γυναικών που ενδέχεται να βρίσκονται σε 
μία από τις καταστάσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 2, στη 
συγκεκριμένη επιχείρηση ή/και 
εγκατάσταση, είτε άμεσα είτε έμμεσα, 
μέσω των υπηρεσιών προστασίας και 
πρόληψης που προβλέπονται στο άρθρο 
7 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, 
προκειμένου:
- να εκτιμηθεί κάθε κίνδυνος που απειλεί 
την ασφάλεια ή την υγεία καθώς και 
κάθε αντίκτυπος στην εγκυμοσύνη ή 
γαλουχία των εργαζομένων γυναικών 
κατά την έννοια του άρθρου 2 και των 
εργαζόμενων γυναικών που ενδέχεται να 
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βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 2,
- να καθορισθούν τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν.
3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, στην 
συγκεκριμένη επιχείρηση ή/και 
εγκατάσταση, οι εργαζόμενες γυναίκες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 και οι 
εργαζόμενες γυναίκες που ενδέχεται να 
βρεθούν σε μία από τις καταστάσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 ή/και οι 
εκπρόσωποί τους, καθώς και οι οικείοι 
κοινωνικοί εταίροι ενημερώνονται 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 καθώς και σχετικά με κάθε 
μέτρο που αφορά την ασφάλεια και την 
υγεία κατά την εργασία.
4. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για 
να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι ή/και 
οι εκπρόσωποί τους στη συγκεκριμένη 
επιχείρηση ή/και εγκατάσταση μπορούν 
να παρακολουθούν την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας ή να παρέμβουν κατά 
την εφαρμογή της, ιδίως όσον αφορά τα 
μέτρα που αποφασίζονται από τον 
εργοδότη και τα οποία αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, με την επιφύλαξη της 
ευθύνης του εργοδότη για την έγκριση 
των εν λόγω μέτρων.
5. Η διαβούλευση με τους εργαζομένους 
και η συμμετοχή των εργαζομένων ή/και 
των εκπροσώπων τους σε θέματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ."

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προωθηθεί μια προληπτική προσέγγιση για την ορθή αξιολόγηση των 
κινδύνων σε κάθε χώρο εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι είναι άνδρες και γυναίκες σε ηλικία 
τεκνοποίησης.  Τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες μπορεί να εκτεθούν, πριν από τη 
γονιμοποίηση, σε παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν μεταλλάξεις και γενετικές 
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ανωμαλίες που οδηγούν σε στειρότητα, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες· ωστόσο, τις 
πιο σοβαρές επιπτώσεις τις υφίσταται το έμβρυο. Οι παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν διότι 
όλες οι άλλες οδηγίες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια περιλαμβάνουν ειδικά άρθρα 
για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους.

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1στ. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
"2. Εάν η προσαρμογή των συνθηκών 
εργασίας ή/και του χρόνου εργασίας 
είναι τεχνικά ή/και αντικειμενικά 
αδύνατη [...], ο εργοδότης λαμβάνει τα 
μέτρα που απαιτούνται ώστε να 
εξασφαλίσει για την εν λόγω εργαζομένη 
αλλαγή θέσης.
β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
"3. Εάν η αλλαγή θέσης είναι τεχνικά 
ή/και αντικειμενικά αδύνατη [...] η εν 
λόγω εργαζομένη απαλλάσσεται από την 
εργασία, σύμφωνα με τις εθνικές 
νομοθεσίες ή/και πρακτικές, επί όλο το 
διάστημα που χρειάζεται για την 
προστασία της ασφάλειας ή της υγείας 
της."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή διατύπωση των παραγράφων 2 και 3 αφήνει πολύ μεγάλη διακριτική ευχέρεια στους 
εργοδότες να ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να προσαρμόσουν τη θέση απασχόλησης ή να βρουν 
εναλλακτική θέση απασχόλησης.  Η διαγραφή των όρων "ή αν για λόγους δεόντως 
αιτιολογημένους δεν είναι εύλογο να απαιτηθεί," επιτρέπει την ενίσχυση της προστασίας της 
απασχόλησης των γυναικών, δεδομένου ότι γίνεται πιο δύσκολο για τους εργοδότες να 
ισχυρισθούν ότι δεν είναι τεχνικά ή αντικειμενικά εφικτό να προσφέρουν εναλλακτική 
απασχόληση.
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1ζ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ζ. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
7α:
"Άρθρο 7α 
Υπερωρίες
1. Οι έγκυοι και οι εργαζόμενοι ή οι 
εργαζόμενες με παιδί ηλικίας κάτω των 
δώδεκα μηνών δεν οφείλουν να εκτελούν 
υπερωριακή εργασία.
2. Οι εργαζόμενες που θηλάζουν το παιδί 
τους δεν οφείλουν να εκτελούν 
υπερωριακή εργασία κατά τη διάρκεια 
της περιόδου γαλουχίας εφόσον το 
επιτάσσει η υγεία τους ή η υγεία του 
παιδιού τους."

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι οι γυναίκες και οι άνδρες πρέπει να έχουν δικαίωμα σε 
ευνοϊκή μεταχείριση όσον αφορά την υπερωριακή εργασία και συνιστά, κατά συνέπεια, την 
προσθήκη μιας νέας διάταξης που θα επιτρέπει σε έναν εργαζόμενο να αρνηθεί να 
πραγματοποιήσει υπερωριακή εργασία, όταν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο - 1η (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1η. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 8α 
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Άδεια πατρότητας
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι οι οποίοι 
έχουν νεογέννητο παιδί να δικαιούνται 
άδεια πατρότητας πλήρως αμειβόμενη 
και μη μεταβιβάσιμη τουλάχιστον 
τεσσάρων εβδομάδων, εκ των οποίων δύο 
υποχρεωτικές, μετά τον τοκετό της 
συζύγου/συντρόφου τους."

Or. pt

Αιτιολόγηση

A licença de paternidade deve ser consagrada em moldes vinculativos, de modo a que não se 
exerça sobre os homens a pressão social para que a não gozem, a qual se exerceria – como 
actualmente se verifica relativamente à licença parental - se fosse uma mera possibilidade. O 
direito à licença de paternidade para o cônjuge ou companheiro da mulher que tenha dado à 
luz recentemente pode ser visto como sendo do interesse da mulher, para ajudar à sua 
recuperação através de um maior apoio nas primeiras semanas após o parto, mas também no 
interesse da criança e do parceiro, fomentando o vínculo parental logo nos primeiros dias de 
vida da criança, e no interesse de uma melhor conciliação da vida profissional e familiar, 
uma vez que irá permitir que os pais iniciem uma partilha mais equitativa do cuidado dos 
filhos desde o início.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 να 
δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 18
συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 να 
δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 
είκοσι συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, 
που κατανέμονται πριν ή/και μετά τον 
τοκετό.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο η διάρκεια της άδειας μητρότητας είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μπορούν οι 
γυναίκες που το επιθυμούν να θηλάζουν το παιδί τους σε καλές συνθήκες.  Ως προς το θέμα 
αυτό, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συνιστά αποκλειστικά θηλασμό για τους πρώτους έξι 
μήνες της ζωής του παιδιού (A55/15). 

Είκοσι εβδομάδες είναι ικανό διάστημα για να βοηθηθούν οι γυναίκες να ανακάμψουν από τον 
τοκετό, να ενθαρρυνθεί η γαλουχία και να επιτραπεί στις γυναίκες να δημιουργήσουν μια 
σταθερή σχέση με το παιδί.  Ένα μεγαλύτερο διάστημα θα μπορούσε να επηρεάσει την 
επιστροφή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον 
οποίο θα λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα 
της άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον 
τοκετό.

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική αμειβόμενη άδεια οκτώ 
τουλάχιστον εβδομάδων μετά τον τοκετό. 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 
έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα 
το χρόνο κατά τον οποίο θα λάβουν το μη 
υποχρεωτικό τμήμα της άδειας 
μητρότητας, πριν ή μετά τον τοκετό. Η 
υποχρεωτική άδεια των οκτώ εβδομάδων 
ισχύει για όλες τις εργαζόμενες -
μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες, 
συμβοηθούσες συζύγους ή χωρίς 
απασχόληση - ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των δεδουλευμένων ημερών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό όλες οι Ευρωπαίες που εμπλέκονται άμεσα στην οικονομική δραστηριότητα να 
έχουν την ίδια υποχρεωτική και αμειβόμενη άδεια μητρότητας. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει 
να γεφυρωθεί το χάσμα των διακρίσεων μεταξύ των γυναικών που έχουν παιδί.  Η 
υποχρεωτική, αμειβόμενη άδεια των έξι εβδομάδων πρέπει επίσης να επεκταθεί στις γυναίκες 
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που δεν είναι ακόμη στην αγορά εργασίας, αλλά βρίσκονται σε εκπαίδευση πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης και είναι υποχρεωμένες να διακόψουν τις σπουδές τους για να γεννήσουν.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε 
περίπτωση πρόωρου τοκετού, νοσηλείας 
νεογνού, γέννησης νεογνού με αναπηρίες
και πολλαπλού τοκετού χορηγείται 
πρόσθετη άδεια. Η διάρκεια της πρόσθετης 
άδειας πρέπει να είναι αναλογική και να 
εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες μητέρας και 
τέκνου/τέκνων.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε 
περίπτωση πρόωρου τοκετού, νοσηλείας 
νεογνού, γέννησης νεογνού με αναπηρία
και πολλαπλού τοκετού ή όταν η μητέρα 
έχει κάποια αναπηρία χορηγείται πλήρως 
αμειβόμενη πρόσθετη άδεια. Η διάρκεια 
της πρόσθετης άδειας πρέπει να είναι 
αναλογική και να εξυπηρετεί τις ειδικές 
ανάγκες μητέρας και τέκνου/τέκνων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να αποζημιώνονται με πλήρη αμοιβή, ώστε να μην 
πλήττονται οικονομικά επειδή είναι μητέρες. Απέναντι στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι γυναίκες με αναπηρία στην κοινωνία, πολλές μητέρες με αναπηρία χρειάζονται περισσότερη 
άδεια για να συνηθίσουν και να προσαρμοστούν στη νέα τους κατάσταση και να υπάρξει μια 
υγιής ανάπτυξη της οικογενειακής ζωής.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τυχόν 
αναρρωτική άδεια, λόγω ασθένειας ή 
επιπλοκών που σχετίζονται με την 
εγκυμοσύνη, που χορηγείται τέσσερις 
εβδομάδες ή περισσότερο πριν από τον 
τοκετό, δεν έχει επίπτωση στη διάρκεια 

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τυχόν 
αναρρωτική άδεια, λόγω ασθένειας ή 
επιπλοκών που σχετίζονται με την 
εγκυμοσύνη δεν έχει επίπτωση στη 
διάρκεια της άδειας μητρότητας.
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της άδειας μητρότητας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι τυχόν αναρρωτική άδεια, λόγω ασθένειας ή επιπλοκών που σχετίζονται 
με την εγκυμοσύνη δεν πρέπει να έχει επίπτωση στη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Έχει 
ζωτική σημασία να διασφαλιστεί ότι δεν γίνεται καμία διάκριση εις βάρος των εργαζομένων 
λόγω της εγκυμοσύνης τους και ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις άλλες εργαζόμενες.

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου να απαγορευτεί η 
απόλυση και οποιαδήποτε προετοιμασία 
για την απόλυση των εργαζομένων 
γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επί διάστημα εκτεινόμενο από την αρχή 
της εγκυμοσύνης τους ως το τέλος της 
άδειας μητρότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν 
συνδέονται με την κατάστασή τους και 
γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες 
ή/και πρακτικές και, ενδεχομένως, εφόσον 
το εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

1) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου να απαγορευτεί η 
απόλυση και οποιαδήποτε προετοιμασία 
για την απόλυση των εργαζομένων 
γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επί διάστημα εκτεινόμενο από την αρχή 
της εγκυμοσύνης τους ως το τέλος της 
άδειας μητρότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν 
συνδέονται με την κατάστασή τους και 
όπου υπάρχει η δέουσα γραπτή 
αιτιολόγηση, γίνονται δεκτές από τις 
εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές και, 
ενδεχομένως, εφόσον το εγκρίνει η 
αρμόδια αρχή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η γραπτή αιτιολόγηση της απόλυσης, ανεξάρτητα από το αν η ενδιαφερόμενη εργαζόμενη τη 
ζητεί ή όχι, θα πρέπει να αποτελεί κοινή πρακτική σε όλες τις συμβάσεις που λήγουν ή 
καταγγέλλονται πριν από τη λήξη της συμβατικής περιόδου την οποία έχουν αρχικά συμφωνήσει 
ο εργοδότης και η εργαζόμενη.
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 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 
εργοδότης πρέπει να δικαιολογήσει 
δεόντως την απόλυση γραπτώς, εάν το 
ζητήσει η ενδιαφερομένη.

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 
εργοδότης πρέπει να δικαιολογήσει 
δεόντως την απόλυση γραπτώς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Il est indispensable de déployer un maximum d’efforts pour que le retour au monde du travail 
se déroule sous les meilleurs auspices. Une période plus longue que six mois est nécessaire 
afin de permettre  à la travailleuse de s’adapter à un environnement professionnel en rapide 
mutation et/ou aux changements survenus sur le lieu de travail pendant son absence.

La justification des motifs de licenciement par écrit, indépendamment de la demande de la 
travailleuse concernée, devrait être une pratique courante dans tous les contrats qui prennent 
fin ou auxquels on met un terme avant la fin de la période contractuelle dont l’employeur et 
l’employée sont convenus au départ.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι 
να απολαύουν, κατά τη διάρκεια της 
άδειας πατρότητας, της ίδιας προστασίας 
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έναντι της απόλυσης με αυτή που παρέχει 
το παρόν άρθρο στους εργαζόμενους 
κατά την έννοια του άρθρου 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη διάρκεια της άδειας πατρότητας, ο εργαζόμενος θα πρέπει να απολαύει της ίδιας 
προστασίας από την απόλυση με αυτή που παρέχεται στις εγκύους, τις λεχώνες και τις 
γαλουχούσες εργαζόμενες.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 - εδάφιο -α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"1) στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 5, 6 και 7, τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τη σύμβαση εργασίας, 
περιλαμβανομένης της διατήρησης 
αμοιβής ή/και του ευεργετήματος 
ισοδύναμου επιδόματος των 
εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια 
του άρθρου 2, πρέπει να εξασφαλίζονται 
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και 
πρακτικές·"

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να αποζημιώνονται με πλήρη αμοιβή, ώστε να μην 
πλήττονται οικονομικά επειδή είναι μητέρες.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 - εδάφιο -α α(νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 2 - εδάφιο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α α) Στο σημείο 2 , το εδάφιο β) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"β) η διατήρηση αμοιβής ή/και το 
ευεργέτημα ισοδύναμου επιδόματος στις 
εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 
2·"

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να αποζημιώνονται με πλήρη αμοιβή, ώστε να μην 
πλήττονται οικονομικά επειδή είναι μητέρες.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 - εδάφιο γ
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 
2 στοιχείο β) θεωρείται κατάλληλο εφόσον 
εγγυάται εισόδημα ισοδύναμο με τον 
τελευταίο μηνιαίο μισθό ή μέσο όρο 
μηνιαίου μισθού, με την επιφύλαξη τυχόν 
ανώτατου ορίου που έχει τεθεί από την 
εθνική νομοθεσία. Αυτό το ανώτατο όριο 
δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 
επίδομα που λαμβάνει η εργαζόμενη κατά 
την έννοια του άρθρου 2 σε περίπτωση 
διακοπής της δραστηριότητας για λόγους 
που συνδέονται με την υγεία της
εργαζομένης. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
καθορίζουν την περίοδο βάσει της οποίας 
υπολογίζεται ο μέσος όρος του μηνιαίου 
μισθού.

3) το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 
2 στοιχείο β) θεωρείται ισοδύναμο εφόσον 
εγγυάται εισόδημα ισοδύναμο με τον 
τελευταίο μηνιαίο μισθό ή μέσο όρο 
μηνιαίου μισθού, με την επιφύλαξη τυχόν 
ανώτατου ορίου που έχει τεθεί από την 
εθνική νομοθεσία. Αυτό το ανώτατο όριο 
δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο του 80% 
του τελευταίου μηνιαίου μισθού ή του 
μέσου μηνιαίου μισθού της 
ενδιαφερόμενης εργαζόμενης. Τα κράτη 
μέλη δύνανται να καθορίζουν την περίοδο 
βάσει της οποίας υπολογίζεται ο μέσος 
όρος του μηνιαίου μισθού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να αποζημιώνονται με πλήρη αμοιβή, ώστε να μην 
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πλήττονται οικονομικά επειδή είναι μητέρες.

Το 80% του τελευταίου μηνιαίου μισθού ή του μέσου μηνιαίου μισθού είναι ένα κατάλληλο 
ανώτατο όριο για να διασφαλίσει ότι οι οικογένειες δεν θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα οι μονογονικές.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 - εδάφιο 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, προκειμένου να 
διασφαλίζεται καλύτερος συνδυασμός της 
εργασιακής με την ιδιωτική και 
οικογενειακή ζωής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με τη στρατηγική της Λισαβόνας, νέες πολιτικές αρχές έχουν εμφανιστεί στην αγορά εργασίας:  
η ευελιξία με ασφάλεια, για την οποία εγκρίθηκαν μια σειρά από αρχές το Δεκέμβριο του 2007 
από το Συμβούλιο "Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές".  Η ευελιξία με 
ασφάλεια πρέπει κυρίως να προωθεί την ισότητα των φύλων και να περιλαμβάνει μέτρα για τη 
συμφιλίωση της επαγγελματικής ζωής και της οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής.  Η νέα οδηγία 
θα πρέπει, άρα, να αναφέρεται σε αυτό.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 - εδάφιο -δ α(νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 5α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 5α: 
"5α. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
εργοδότες να προσφέρουν, εφόσον 
απαιτείται, βοήθεια για την 
επαγγελματική επανένταξη και την 
εκπαίδευση των εργαζομένων που 
επιστρέφουν στην εργασία μετά την άδεια 
μητρότητας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολο για τις εργαζόμενες σε άδεια μητρότητας να επιστρέψουν στην εργασία τους. Θα 
πρέπει να τους παρέχεται η δέουσα βοήθεια για την εκπαίδευσή τους και την επανένταξή τους 
στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 11α 
Απαλλαγή από την εργασία για το φυσικό 
ή τεχνητό θηλασμό 
1. Η μητέρα που θηλάζει το παιδί της 
δικαιούται απαλλαγή από την εργασία για 
το σκοπό αυτό κατά την περίοδο του 
θηλασμού.
2. Εάν το παιδί δεν τρέφεται με μητρικό 
θηλασμό και ο πατέρας και η μητέρα 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, 
ένας από τους δύο ή και οι δύο έχουν 
δικαίωμα σε απαλλαγή από την εργασία 
για το θηλασμό μέχρι το παιδί να φτάσει 
σε ηλικία ενός έτους.
3. Η ημερήσια απαλλαγή από την εργασία 
για το μητρικό ή τεχνητό θηλασμό 



PR\760965EL.doc PE418.151v01_00

EL

χωρίζεται σε δύο διακριτές περιόδους, 
μέγιστης διάρκειας μιας ώρας η κάθε μία, 
αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
τριάντα λεπτά, εκτός αν έχει θεσπιστεί 
άλλο καθεστώς σε κοινή συμφωνία με τον 
εργοδότη.
4. Σε περίπτωση γέννησης πολυδύμων, η 
απαλλαγή από την εργασία που 
προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 
αυξάνεται κατά τριάντα ακόμη λεπτά ανά 
επιπλέον βρέφος.
5. Εάν ο πατέρας ή η μητέρα εργάζεται 
υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, η 
ημερήσια απαλλαγή από την εργασία για 
το μητρικό ή τον τεχνητό θηλασμό 
μειώνεται κατ' αναλογίαν του χρόνου 
εργασίας, αλλά δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από τριάντα λεπτά.
6. Στην περίπτωση που προβλέπεται στην 
ανωτέρω παράγραφο, η ημερήσια 
απαλλαγή από την εργασία χορηγείται για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τη μία ώρα 
και, ενδεχομένως, για δεύτερη περίοδο 
που καλύπτει την υπολειπόμενη διάρκεια, 
εκτός αν έχει θεσπιστεί άλλο καθεστώς σε 
κοινή συμφωνία με τον εργοδότη."

Or. pt

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συνιστά αποκλειστικά θηλασμό για τους 
πρώτους έξι μήνες της ζωής του παιδιού (A55/15) και έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της 
Σύμβασης της ΠΟΕ αριθ. 183 του 2000, σύμφωνα με το οποίο η μητέρα θα πρέπει να έχει 
δικαίωμα σε μία ή περισσότερες καθημερινές διακοπές ή σε καθημερινή μείωση του χρόνου 
εργασίας για το μητρικό θηλασμό, η εισηγήτρια θεωρεί σκόπιμο να προβλεφθεί το δικαίωμα 
μειωμένου ωραρίου εργασίας για το μητρικό θηλασμό, το οποίο δεν θα συνεπάγεται την 
απώλεια κανενός ευεργετήματος . 

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη -12α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο -12α:
"Άρθρο -12α 
Πρόληψη των διακρίσεων
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
εργοδότες, με συλλογικές συμβάσεις ή 
πρακτικές, να λάβουν αποτελεσματικά 
μέτρα για την πρόληψη των διακρίσεων 
εις βάρος των γυναικών λόγω 
εγκυμοσύνης, μητρότητας ή άδειας  
υιοθεσίας.
Ενσωμάτωση της διάστασης της 
ισότητας των δύο φύλων (Gender 
Mainstreaming)
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν ενεργά υπόψη 
το στόχο της ισότητας ανδρών και 
γυναικών κατά την εκπόνηση και την 
εφαρμογή νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων, πολιτικών 
και δράσεων στους τομείς που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία."

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και οι εθνικοί φορείς 
ισότητας ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το 
αργότερο έως [πέντε έτη μετά την έκδοση 
της οδηγίας] και εν συνεχεία ανά 
πενταετία, όλες τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες ώστε η Επιτροπή να συντάξει 
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, όπως 
αυτή τροποποιείται με την παρούσα 
οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη και οι εθνικοί φορείς 
ισότητας ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το 
αργότερο έως [τρία έτη μετά την έκδοση 
της οδηγίας] και εν συνεχεία ανά 
πενταετία, όλες τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες ώστε η Επιτροπή να συντάξει 
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, όπως 
αυτή τροποποιείται με την παρούσα 
οδηγία.
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Or. fr

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις απόψεις των 
κοινωνικών εταίρων και των οικείων μη 
κυβερνητικών οργανώσεων. Σύμφωνα με 
την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης 
της ισότητας των δύο φύλων, η έκθεση 
περιέχει, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση των 
επιπτώσεων που έχουν τα ληφθέντα μέτρα 
στους άνδρες και τις γυναίκες. Με βάση τα 
λαμβανόμενα στοιχεία, η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, προτάσεις 
για την επανεξέταση και την 
επικαιροποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, 
όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα 
οδηγία.

2. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις απόψεις των 
κοινωνικών εταίρων και των οικείων μη 
κυβερνητικών οργανώσεων. Σύμφωνα με 
την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης 
της ισότητας των δύο φύλων, η έκθεση 
περιέχει, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση των 
επιπτώσεων που έχουν τα ληφθέντα μέτρα 
στους άνδρες και τις γυναίκες. 
Περιλαμβάνει επίσης μελέτη αντικτύπου 
που αναλύει τις κοινωνικές και 
οικονομικές συνέπειες που θα είχε σε 
επίπεδο Ένωσης η περαιτέρω 
επιμήκυνση της διάρκειας της άδειας 
μητρότητας. Με βάση τα λαμβανόμενα 
στοιχεία, η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, 
κατά περίπτωση, προτάσεις για την 
επανεξέταση και την επικαιροποίηση της 
οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, όπως αυτή 
τροποποιείται με την παρούσα οδηγία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν με ακρίβεια το κόστος και τα οφέλη μιας σημαντικής 
επιμήκυνσης της άδειας μητρότητας, τόσο για τις γυναίκες όσο και για την κοινωνία.  Η 
διευκόλυνση του μητρικού θηλασμού μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση δαπανών για την 
υγεία και να έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην αγοραστική δύναμη των 
νοικοκυριών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ 
αποβλέπει στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων εγκύων, λεχώνων 
και γαλουχουσών. Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία που ολοκληρώνει τη «δέσμη 
συνδιαλλαγής» της Επιτροπής αποτελεί μία από τις πρωτοβουλίες για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας. 

Υποστηρίζεται η αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η 
αναδιατύπωση που προτείνει η Επιτροπή απέχει από το επιθυμητό, είτε όσον αφορά τον 
περιορισμό των ασυμμετριών μεταξύ ανδρών και γυναικών είτε όσον αφορά την προώθηση 
ενός πραγματικού και ισορροπημένου συνδυασμού της επαγγελματικής ζωής με την 
οικογενειακή και ιδιωτική ζωή, κυρίως, επειδή δεν προάγει τη γονεϊκότητα με 
καταμερισμένες ευθύνες.

Με την προσθήκη του άρθρου 141 της Συνθήκης ΕΚ στη νομική βάση της εν λόγω πρότασης, 
αυτή αποκτά μια συνδυασμένη νομική βάση –την παράγραφο 2 του άρθρου 137, όσον αφορά 
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και την παράγραφο 3 του 
άρθρου 141 της ΣΕΚ, όσον αφορά την προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών– η οποία προσδίδει στην οδηγία μεγαλύτερη εννοιολογική αρμονία. Αφετέρου, η 
διεύρυνση της νομικής βάσης καθιστά δυνατή τη συμπερίληψη διατάξεων σχετικά με την 
προστασία της μητρότητας και της πατρότητας, ως κυρίαρχων κοινωνικών αξιών.

Οι τροποποιήσεις που εισάγονται με την παρούσα πρόταση εστιάζουν, ειδικότερα, στην 
επέκταση του ελάχιστου διαστήματος άδειας μητρότητας, που από 14 μεταβάλλεται σε 18 
εβδομάδες, στην αρχή της αμοιβής στο ακέραιο, στην καθιέρωση των απαιτούμενων όρων 
ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας και στην απαγόρευση της απόλυσης.

2. Επιμερισμός των γονικών ευθυνών

Η κοινωνική ατζέντα της ΕΕ θέτει στις προτεραιότητές της την ανάγκη προώθησης πολιτικών 
που αποβλέπουν στη διευκόλυνση του συνδυασμού της επαγγελματικής, της οικογενειακής 
και της προσωπικής ζωής, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Η προσπάθεια 
συνδυασμού της εργασίας με την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή αποτελεί επίσης έναν από 
τους έξι τομείς προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης, όπως ορίζονται στον χάρτη πορείας 
για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών για το 2006-2010.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει επί του παρόντος μια δημογραφική πρόκληση, η οποία χαρακτηρίζεται 
από χαμηλά επίπεδα γεννητικότητας και από αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων. Η 
βελτίωση των διατάξεων που ευνοούν την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής συνιστά επίσης μέρος της απάντησης σε αυτή τη δημογραφική πτώση.

Επιβεβαιώνεται, επομένως, ότι τα φυλετικά στερεότυπα εξακολουθούν να υπάρχουν στην 
κοινωνία, αποτελώντας ένα εμπόδιο στην πρόσβαση των γυναικών στην εργασία και, κυρίως, 
στην ποιοτική απασχόληση. Οι γυναίκες, σε αντίθεση με τους άνδρες, εξακολουθούν να 
θεωρούνται ως οι βασικές υπεύθυνες για τη φροντίδα των παιδιών και των υπόλοιπων 
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προστατευόμενων μελών, αντιμετωπίζοντας συχνά την ανάγκη να επιλέξουν ανάμεσα στη 
μητρότητα και στην επαγγελματική τους ανέλιξη. Οι γυναίκες αξιολογούνται συχνά ως 
εργαζόμενες «υψηλού κινδύνου», «δεύτερης επιλογής» ή «ασύμφορες», δεδομένης της 
υψηλής πιθανότητας να εγκυμονήσουν και να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους για άδεια 
μητρότητας. Είναι, επομένως, θεμελιώδες, οι νέοι τύποι άδειας να μην αντανακλούν ή 
ενισχύουν τα στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία.

Η μητρότητα και η πατρότητα αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα, απαραίτητα για την ύπαρξη 
κοινωνικής ισορροπίας. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό η αναθεώρηση της οδηγίας 
92/85/ΕΟΚ να ωφελεί τις εργαζόμενες γυναίκες, προστατεύοντας τη μητρότητα και την 
πατρότητα, κυρίως με τη λήψη μέτρων που ενθαρρύνουν τους άνδρες να αναλαμβάνουν 
οικογενειακές ευθύνες.

Η παρουσία των γονέων στη ζωή του παιδιού, από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής του, 
αποδεικνύεται πολύ σημαντική για την υγιή σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική 
ανάπτυξη του παιδιού. Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται απαραίτητο να προβλέπει επίσης η 
κοινοτική νομοθεσία μια ατομική άδεια πατρότητας, μη μεταβιβάσιμη και αμειβόμενη, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον σύζυγο ταυτόχρονα με την άδεια μητρότητας. Σε 
περίπτωση υιοθεσίας, θα έπρεπε επίσης να αναγνωρίζεται το δικαίωμα για μια περίοδο 
άδειας, το οποίο θα έπρεπε να κατανέμεται μεταξύ αμφότερων των μελών του ζεύγους.

3. Διάρκεια της άδειας μητρότητας

Δεδομένου ότι η άδεια μητρότητας 18 εβδομάδων ήδη αποτελεί πραγματικότητα σε πολλά 
κράτη μέλη, η προσθήκη 4 εβδομάδων (από τις τρέχουσες 14 σε 18 που προτείνονται) 
ερμηνεύεται ως μια μετριοπαθής τροποποίηση, με επιπτώσεις πιθανώς μικρής σημασίας για 
το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο των διαφόρων κρατών μελών. Σημειώνεται ότι η 
συμβουλευτική επιτροπή για την ισότητα ευκαιριών γυναικών και ανδρών προτείνει τη 
διεύρυνση σε 24 εβδομάδες.

Κατά την εισηγήτρια είκοσι εβδομάδες είναι ικανό διάστημα για να βοηθηθούν οι γυναίκες 
να ανακάμψουν από τον τοκετό, να ενθαρρυνθεί η γαλουχία και να επιτραπεί στις γυναίκες 
να δημιουργήσουν μια σταθερή σχέση με το παιδί.  Ένα μεγαλύτερο διάστημα θα μπορούσε 
να επηρεάσει την επιστροφή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Η ελάχιστη διάρκεια της άδειας μετά τον τοκετό πρέπει επίσης να αυξηθεί σε 8 εβδομάδες για 
να παροτρυνθούν οι γυναίκες να θηλάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Πράγματι, η πρόταση της Επιτροπής δεν εισάγει διατάξεις όσον αφορά τη γαλουχία. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση της ΠΟΥ A55/15 για τη σημασία της γαλουχίας κατά τους 
πρώτους μήνες της ζωής και έχοντας επίσης υπόψη το άρθρο 10 της Σύμβασης αριθ. 183 της 
ΔΟΕ, του 2000, που προτείνει να δικαιούται η γυναίκα μία ή περισσότερες παύσεις 
καθημερινά ή καθημερινή μείωση του χρόνου εργασίας της για γαλουχία, η εισηγήτρια 
υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προβλέπεται το δικαίωμα σε μείωση του ωραρίου εργασίας για 
γαλουχία, χωρίς την απώλεια οποιωνδήποτε προνομίων.

4. Αμοιβή

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει την πληρωμή στο εκατό τοις εκατό ενός μηνιαίου 
μισθού κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, ίσου με τον τελευταίο μηνιαίο μισθό ή ίσου 
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με τον μέσο μηνιαίο μισθό. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν συνιστά υποχρέωση.

Η καταβολή του μισθού στο ακέραιο κατά τη διάρκεια της άδειας συνιστά μια εγγύηση ότι οι 
γυναίκες δεν θα ζημιώνονται οικονομικά εξαιτίας της απόφασής τους να αποκτήσουν παιδιά. 
Ο μισθός δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 80% του τελευταίου μηνιαίου μισθού ή του 
μέσου μηνιαίου μισθού. Είναι ένα κατάλληλο ανώτατο όριο για να διασφαλίσει ότι οι 
οικογένειες δεν θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, ιδιαίτερα οι μονογονικές.

5. Απαγόρευση απόλυσης

Σε γενικές γραμμές, οι τροποποιήσεις που προτείνονται όσον αφορά την απαγόρευση 
απόλυσης και τα δικαιώματα των εργαζομένων εμφανίζονται θετικές. Δικαιώματα που θα 
πρέπει να επεκτείνονται στον πατέρα κατά τη διάρκεια της χρήσης της άδειας πατρότητας.

Η πρόταση της Επιτροπής απαγορεύει την απόλυση στο διάστημα μεταξύ της έναρξης της 
εγκυμοσύνης και έως 6 μήνες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, διάστημα που θα έπρεπε 
να παραταθεί σε έναν χρόνο, δεδομένου ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η εργαζόμενη είναι 
υποχρεωμένη να προσαρμοστεί σε μια νέα εργασιακή κατάσταση, γεγονός που απαιτεί χρόνο.

Η εισηγήτρια θεωρεί θετικές τις τροποποιήσεις που εισάγονται σε αυτό το πλαίσιο, 
περιλαμβανομένου και του δικαιώματος επιστροφής στην ίδια ή σε ισοδύναμη θέση 
εργασίας, κάνοντας χρήση τυχόν βελτιώσεων που θα επέλθουν κατά τη διάρκεια της 
απουσίας από την εργασία. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η θέση 
εργασίας που χαρακτηρίζεται ως «ισοδύναμη» θα πρέπει να διατηρεί το ίδιο λειτουργικό 
περιεχόμενο, τόσο όσον αφορά το εισπρακτέο εισόδημα όσο και τα καθήκοντα που 
ασκούνται.

6. Ευελιξία στην οργάνωση της εργασίας

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει τη σημασία της καθιέρωσης της δυνατότητας της εργαζόμενης, 
κατά την επιστροφή της από την άδεια μητρότητας, να ζητήσει από τον εργοδότη της κάποιες 
αλλαγές στο ωράριο και στο καθεστώς εργασίας. Ο εργοδότης δεν θα πρέπει μόνο να λάβει 
υπόψη του τα αιτήματα αυτά, αλλά και να τα ικανοποιήσει εφόσον είναι δικαιολογημένα.

Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει επιπλέον να εκτείνεται στον πατέρα, λαμβάνοντας υπόψη την 
προώθηση του καταμερισμού των οικογενειακών ευθυνών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το
γεγονός ότι είναι περισσότερες οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες που προσφεύγουν σε 
αυτές τις διατάξεις δημιουργεί μια ανισορροπία μεταξύ των δύο φύλων, που αντανακλάται 
αρνητικά στην κατάσταση των γυναικών στον τόπο εργασίας και στην οικονομική τους 
εξάρτηση.

Η εισηγήτρια θεωρεί  θεμελιώδη τη δημιουργία μιας νέας διάταξης που να παραχωρεί στην 
εργαζόμενη έγκυο, λεχώνα ή γαλουχούσα, καθώς και στον πατέρα που έκανε χρήση της 
άδειας πατρότητας, τη δυνατότητα να αρνηθεί την παροχή πρόσθετης εργασίας.

7. Υγεία και Ασφάλεια
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Η αξιολόγηση του κινδύνου κατέχει κεντρικό ρόλο στην παρούσα πρόταση. Ωστόσο, δεν 
προσδιορίζεται κανένα προληπτικό μέτρο για την εξάλειψη όλων των ειδών κινδύνων για την 
αναπαραγωγή. Οι διατάξεις δεν υποχρεώνουν τον εργοδότη να υιοθετήσει οποιαδήποτε μέτρα 
έως ότου ενημερωθεί για την εγκυμοσύνη της εργαζόμενης, γεγονός που συμβαίνει περίπου 
κατά την έβδομη ή όγδοη εβδομάδα. Μάλιστα, οι βασικοί κίνδυνοι για δυσπλασίες του 
εμβρύου συμβαίνουν κατά τις πρώτες εβδομάδες της κύησης.

Οι αιτιώδεις παράγοντες για γενετικές τροποποιήσεις και ανωμαλίες του εμβρύου που 
προκαλούν στειρότητα, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές αποκλίσεις, μπορούν να επηρεάσουν 
τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες πριν από τη γονιμοποίηση και πλήττουν κυρίως το 
έμβρυο.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ανησυχία της όσον αφορά το εν λόγω ζήτημα και θεωρεί ότι οι 
εργαζόμενες έγκυες, λεχώνες ή γαλουχούσες δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
μεμονωμένες περιπτώσεις. Είναι σημαντική η προώθηση μιας προληπτικής προσέγγισης που 
να διασφαλίζει τη διενέργεια κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, 
στην περίπτωση που απασχολούνται γυναίκες και άνδρες σε γόνιμη ηλικία.

8. Μελέτη αντικτύπου

Η εισηγήτρια θεωρεί απαραίτητο να εκτιμηθούν με ακρίβεια το κόστος και τα οφέλη μιας 
σημαντικής επιμήκυνσης της άδειας μητρότητας, τόσο για τις γυναίκες όσο και για την 
κοινωνία.  Η διευκόλυνση του μητρικού θηλασμού μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 
δαπανών για την υγεία και να έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην αγοραστική 
δύναμη των νοικοκυριών.


