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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 

Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη τη θέση του που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Οκτωβρίου 

2010 εν όψει της έγκρισης της οδηγίας 2011/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου 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 και για τη θέσπιση 

μέτρων προς υποστήριξη των εργαζομένων στην εξισορρόπηση της εργασιακής και 

οικογενειακής ζωής1, ζητώντας – μεταξύ άλλων – μια περίοδο άδειας πατρότητας 

διάρκειας δύο εβδομάδων, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του ποσοστού απασχόλησης 75%, ο οποίος ορίζεται στη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020», έχει ήδη επιτευχθεί για τους άνδρες και δεν είναι πιθανό να 

συμβεί το ίδιο για τις γυναίκες (σήμερα βρίσκεται στο 63,5%) έως το 2020, εάν δεν 

υπάρξουν εκτεταμένες βελτιώσεις στην εξασφάλιση μέτρων για τη στήριξη της 

συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσω δεσμών μέτρων τα οποία 

θα εξισορροπήσουν την κατανομή του εργασιακού φορτίου που σχετίζεται με τις οικιακές 

δραστηριότητες και την φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων μεταξύ 

ανδρών και γυναικών· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της ισορροπίας 

επαγγελματικής και οικογενειακές ζωής θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη της 

ισότητας των φύλων και να εξετάζονται στο πλαίσιο των δημογραφικών αλλαγών, των 

επιπτώσεων ενός γηράσκοντος πληθυσμού, της γεφύρωσης του χάσματος των γενεών, της 

προώθησης της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και της δίκαιης 

κατανομής των ευθυνών φροντίδας μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

σκοπός είναι να μειωθεί το επίμονο χάσμα μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τις 

αποδοχές και τις συντάξεις και κατά συνέπεια η ανισότητα που χαρακτηρίζει την 

πρόσβαση των γυναικών σε οικονομικούς πόρους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, 

οπότε θα μειωθεί και ο υψηλός κίνδυνος φτώχειας που διατρέχουν σήμερα οι γυναίκες 

στην τρίτη ηλικία· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά στη χρήση των αδειών μητρότητας ή πατρότητας και 

των γονικών αδειών από τις γυναίκες και τους άντρες υποδηλώνει σαφή διάκριση μεταξύ 

γυναικών και ανδρών όσον αφορά την φροντίδα των παιδιών και τη συμμετοχή των 

γυναικών στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλά κράτη μέλη, τα μέτρα 

που ελήφθησαν προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι άνδρες να αναλάβουν ίσο μερίδιο 

οικογενειακών ευθυνών δεν οδήγησαν σε ικανοποιητικά αποτελέσματα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι μη αμειβόμενες ή 

χαμηλά αμειβόμενες περίοδοι άδειας για οικογενειακούς λόγους έχουν ως αποτέλεσμα 

χαμηλά ποσοστά χρήσης τους και ότι οι πατέρες αποτελούν μικρή μόνον μειοψηφία των 

γονέων που λαμβάνουν γονική άδεια, αν αυτές οι περίοδοι είναι μεταβιβάσιμα 

                                                 
1 ΕΕ C 70E της 8.3.2012, σ. 163. 
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δικαιώματα, τα οποία παρέχονται ανά οικογένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, 

οι μη μεταβιβάσιμες περίοδοι άδειας χρησιμοποιούνται ευρέως και από τους δύο γονείς, 

εφόσον οι αποδοχές τους κατά το διάστημα της άδειας είναι ίσες με το ποσοστό 

αναπλήρωσης εισοδήματος ή το προσεγγίζουν· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2010 (ΕΕ 28), από 

τους περίπου 3.500.000 γονείς που έκαναν χρήση γονικής άδειας εκείνο το έτος, 

3.423.700 ήταν γυναίκες και μόνο 94.800 ήταν άνδρες, δηλαδή ένα πενιχρό ποσοστό της 

τάξης του 2,7%· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή επαρκούς, εξατομικευμένης και αμειβόμενης γονικής 

άδειας έχει καίρια σημασία για να μπορούν τα ζευγάρια του ιδίου φύλου που αποκτούν 

παιδιά να εξισορροπούν την επαγγελματική και προσωπική ζωή τους· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να εξασφαλιστεί το δικαίωμα των γυναικών 

να συνδυάζουν θέσεις εργασίας με δικαιώματα με το δικαίωμα στη μητρότητα χωρίς 

δυσμενείς για αυτές συνέπειες, δεδομένου ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να πλήττονται 

χειρότερα και να υφίστανται τις περισσότερες διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

διακρίσεις αυτές περιλαμβάνουν για παράδειγμα άσκηση πίεσης από εργοδότες σε 

γυναίκες, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για ενδεχόμενη πρόσληψή τους, όταν 

ερωτώνται εάν έχουν παιδιά και τι ηλικίας, με σκοπό να επηρεαστούν οι αποφάσεις των 

γυναικών και να μπορούν οι εργοδότες να επιλέγουν άτεκνους εργαζόμενους που είναι 

'περισσότερο διαθέσιμοι' καθώς και άσκηση πίεσης οικονομικής και εργασιακής φύσεως 

σε εργαζόμενες γυναίκες προκειμένου να μη λαμβάνουν άδεια μητρότητας· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ασκούν το δικαίωμά τους για ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής παίρνοντας γονική άδεια αντιμετωπίζονται με 

δυσπιστία κατά την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας, γεγονός που οδηγεί σε 

λιγότερο ευνοϊκούς όρους εργασίας και επισφαλείς συμβάσεις· 

1. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους, βάσει του σχεδίου της έκθεσης εφαρμογής, να 

αναγνωρίσουν την αποτυχία της οδηγίας της ΕΕ για τη γονική άδεια να επιτύχει τους 

στόχους της όσον αφορά την ισορροπία εργασιακού-ιδιωτικού βίου, τη συμμετοχή των 

γυναικών στην αγορά εργασίας, τις δημογραφικές προκλήσεις και τη συμμετοχή των 

ανδρών στα οικιακά καθήκοντα και τη φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων 

ατόμων, αποτυχία που αντιβαίνει στις αρχές και τις αξίες της ΕΕ όσον αφορά την ισότητα 

μεταξύ γυναικών και ανδρών· φρονεί κατά συνέπεια ότι πρέπει να ληφθούν 

αποτελεσματικότερα μέτρα για την ενθάρρυνση της δικαιότερης κατανομής των 

οικογενειακών ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών· 

2. πιστεύει ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αναθεώρησης· 

ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης μέτρων τα οποία 

θα καθιερώνουν επαρκή και βασισμένη σε κίνητρα οικονομική αποζημίωση για την 

απώλεια εισοδήματος που υφίστανται όσοι γονείς κάνουν χρήση γονικής άδειας, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική και οικονομική ευημερία των οικογενειών και 

να προαχθεί η λήψη γονικής άδειας από τους πατέρες· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση, ώστε να περιληφθούν η άδεια μητρότητας, η 

άδεια πατρότητας και η γονική άδεια σε ενδεχόμενη αναθεώρηση της οδηγίας· 

3. υπογραμμίζει ότι τα μέσα πολιτικής που αφορούν τον συνδυασμό επαγγελματικής και 



 

AD\1086784EL.doc 5/6 PE571.424v02-00 

 EL 

οικογενειακής ζωής, όπως η γονική άδεια, θα πρέπει να σχεδιαστούν ως ατομικά, μη 

μεταβιβάσιμα δικαιώματα, με εύλογο επίπεδο αντιστάθμισης του εισοδήματος, ώστε να 

τηρείται η βασική αρχή που διέπει τις κοινωνικές παροχές, σύμφωνα με την οποία οι 

παροχές αυτές χορηγούνται σε ατομική βάση, όπως όλες οι υπόλοιπες παροχές που 

σχετίζονται με την εργασία, όπως το δικαίωμα στην ετήσια άδεια, η αναρρωτική άδεια ή 

η άδεια για άλλους λόγους, και τα επιδόματα ανεργίας, και να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητά και τα ποσοστά χρήσης τους, ιδιαίτερα μεταξύ των ανδρών, με 

απώτερο αποτέλεσμα την πιο ισότιμη θέση ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας 

και την μείωση της άνισης μεταχείρισης που υφίστανται οι γυναίκες ως αποτέλεσμα των 

παρατεταμένων περιόδων απουσίας τους από την αγορά εργασίας λόγω άδειας 

μητρότητας και γονικής άδειας· υπογραμμίζει την ανάγκη για ισορροπημένη κατανομή 

των μη μεταβιβάσιμων τμημάτων της γονικής άδειας μεταξύ των δύο γονέων· ζητεί, στο 

πλαίσιο αυτό, την επέκταση του ελάχιστου δικαιώματος άδειας από τέσσερις σε έξι 

μήνες· 

4. επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη συνοχή και προσβασιμότητα των συστημάτων αδειών των 

κρατών μελών (συμπεριλαμβανομένης της άδειας μητρότητας, πατρότητας και της 

γονικής άδειας) αυξάνει τα ποσοστά χρήσης και τη συνολική αποτελεσματικότητα των 

δεσμών μέτρων για τη στήριξη των οικογενειών· υπογραμμίζει ότι, για να ασκούν οι 

εργαζόμενοι το δικαίωμά τους σε γονική άδεια, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι 

πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύουν τους εργαζόμενους έναντι 

λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης ή απόλυσης συνδεόμενης με γονική άδεια· καλεί τα 

κράτη μέλη και την Επιτροπή να βελτιώσουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε 

περιπτώσεις διάκρισης και παράνομης απόλυσης στον ευαίσθητο αυτό τομέα· 

5. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να επιτύχει συμφωνία, ώστε 

να απεμπλακεί η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για την άδεια μητρότητας και ότι, 

πέντε έτη μετά την έγκρισή της από το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή αποφάσισε να την 

αποσύρει· σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει τον χάρτη πορείας της ώστε να γίνει 

μια «Νέα αρχή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 

εργαζόμενες οικογένειες όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής», έγγραφο με το οποίο η Επιτροπή σκοπεύει να αντικαταστήσει την 

προαναφερθείσα πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για την άδεια μητρότητας και το 

οποίο θα περιέχει δέσμη νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων που σχετίζονται με την 

εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· τονίζει ότι πρόκειται για έναν 

τομέα στον οποίο η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις· 

6. υπογραμμίζει τη σημασία του δημοσίου τομέα ως εργοδότη με ρόλο πρωτοπόρου, 

δεδομένου ότι στον δημόσιο τομέα λαμβάνουν γονική άδεια περισσότεροι άντρες και ότι, 

κατά κανόνα, σε ολόκληρη την ΕΕ, ο δημόσιος τομέας παρέχει μεγαλύτερη προστασία 

από ό,τι ο ιδιωτικός· 

7. τονίζει ότι το δικαίωμα της γονικής άδειας πρέπει να είναι εγγυημένο για όλους, χωρίς 

διακρίσεις, ανεξάρτητα από τη μορφή της σύμβασης εργασίας δυνάμει της οποίας 

απασχολούνται οι εργαζόμενοι γονείς· 
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