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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 το σχέδιο γενικής σύστασης αριθ. 28 του 2010 σχετικά με τις βασικές 

υποχρεώσεις των συμβαλλομένων κρατών που απορρέουν από το άρθρο 2 της Σύμβασης 

των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 

γυναικών,  

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της ισότητας 

των φύλων 2016-2020, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 2011, σχετικά με την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής 

βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), 

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων 

για την περίοδο 2014-2017, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδες 

δικαίωμα που προϋποθέτει τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης σε όλους 

τους τομείς και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι πολιτικές που στοχεύουν στη 

διασφάλιση αυτής της ισότητας προωθούν την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμά του, της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την 

εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, 

καθιερώνει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία 

(«οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση»)· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μορφή διάκρισης, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 

λόγω κοινωνικού και βιολογικού φύλου, πρέπει να καταπολεμάται με αποφασιστικότητα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ορισμοί του «βιολογικού φύλου» ως των βιολογικών διαφορών 

μεταξύ γυναικών και ανδρών και του «κοινωνικού φύλου» ως των ταυτοτήτων, των 

λειτουργιών και των χαρακτηριστικών που κατασκευάζονται κοινωνικά όσον αφορά τις 

γυναίκες και τους άνδρες, και της κοινωνικής και πολιτιστικής σημασίας που αποδίδει η 

κοινωνία στις εν λόγω βιολογικές διαφορές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό 

φύλο είναι αυτό που οδηγεί σε ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην 

ανάθεση και εκχώρηση εξουσιών και δικαιωμάτων προς όφελος των ανδρών και εις 

βάρος των γυναικών· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών σε επίπεδο 

μισθών, αποδοχών και συντάξεων και η καταπολέμηση, με τον τρόπο αυτό, της φτώχειας 

των γυναικών αποτελούν έναν από τους τομείς προτεραιότητας που έχει ορίσει η 

Επιτροπή στο έγγραφό της με τίτλο «Strategic engagement for gender equality 2016-

2019» (στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019). 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι γυναίκες υφίστανται ιδιαίτερες 
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διακρίσεις ως προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ότι εργάζονται για πολύ 

χαμηλότερους μισθούς και ότι αποτελούν την πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού που 

απασχολείται σε θέσεις μερικής απασχόλησης, οι οποίες συχνά δεν είναι δική τους 

επιλογή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες 

συνταξιοδοτικές ανισότητες, πιο αβέβαιες και επισφαλείς εργασιακές σχέσεις και ότι 

βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από τους άνδρες, ο οποίος απειλεί  

περισσότερο τις μόνες μητέρες, τις ηλικιωμένες γυναίκες που ζουν μόνες και τις γυναίκες 

με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά 

αντιμετωπίζουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μητρότητα συνιστά ανεπίτρεπτο λόγο διάκρισης εις βάρος των γυναικών ως προς την 

πρόσβαση και την παραμονή τους στην αγορά εργασίας· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 τα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ για ανθρώπους 

ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών ήταν 59,6 % για τις γυναίκες και 70,1 % για τους άνδρες· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων είναι μικρότερο σε 

υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση 

της Eurofound του 2016 για το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων εκτιμάται ότι το 

οικονομικό κόστος αυτού του χάσματος ανέρχεται στο σημαντικό ποσό των 370 δισ. EUR 

ή στο 2,8% του ΑΕΠ για την ΕΕ των 28· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 

απασχόλησης των γυναικών μόλις που αυξήθηκε το 2008, η δε σύγκλιση στην 

απασχόληση προκλήθηκε από τη μείωση του ποσοστού ανδρικής απασχόλησης1· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει μία γυάλινη οροφή για τις γυναίκες στην 

αγορά εργασίας, η οποία οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζονται 

με κριτήριο τα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά τους, πράγμα που σημαίνει ότι οι 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας των γυναικών υπονομεύονται από την πιθανότητα και μόνο 

εγκυμοσύνης σε κάποιο ύστερο στάδιο της εργασιακής ζωής· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ενώ ειδικά στις αγροτικές περιοχές τα επίπεδα ανεργίας, φτώχειας και ερήμωσης είναι 

καταστροφικά και οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ συχνά οι μόνες μητέρες με εξαρτώμενα τέκνα αναγκάζονται 

να δέχονται άτυπες και επισφαλείς μορφές απασχόλησης, για να εναρμονίσουν την 

ιδιωτική με την επαγγελματική τους ζωή· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας επιδεινώθηκαν κατά την περίοδο 2008-

2014 εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής κρίσης η οποία κυριαρχούσε σε ολόκληρη της ΕΕ 

και ότι το 2014 το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (10,4 %) παρέμενε υψηλότερο από το 

ποσοστό ανεργίας των ανδρών (10,2 %)· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 το 33 % των γυναικών εργαζόταν σε μερική 

απασχόληση έναντι αντίστοιχου ποσοστού 10 % για τους άνδρες2, ενώ σημαντικό μέρος 

αυτών των γυναικών δεν εργαζόταν σε μερική απασχόληση εθελοντικά· 

                                                 
1 Στοιχεία από την έκθεση της Eurofound (2016) «The gender employment gap:  challenges and solutions» 

(2016) 
2 Στοιχεία από την έκθεση της Eurofound «6th European working conditions survey» (6η μελέτη για τις 

εργασιακές συνθήκες στην Ευρώπη) 
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ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο το 2014 η ωριαία αμοιβή των γυναικών ήταν κατά 

16,1 % χαμηλότερη από την αντίστοιχη για τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

οικονομική κατάσταση των γυναικών στο νοικοκυριό χαρακτηρίζεται επίσης από έντονη 

ανισότητα και ότι, όταν το νοικοκυριό περιλαμβάνει μία γυναίκα μόνη, το 40 % εξ αυτών 

έχει εισοδήματα του κατώτατου πεμπτημορίου έναντι 18 % για τους άνδρες, ενώ, όταν το 

νοικοκυριό περιλαμβάνει γυναίκα που εργάζεται σε πλήρη απασχόληση και άνδρα που 

εργάζεται σε μερική απασχόληση, το 30 % των γυναικών έχει εισοδήματα του κατώτατου 

πεμπτημορίου έναντι 6 % για τους άνδρες σε παρόμοια κατάσταση· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι βασικοί λόγοι 

αποχώρησης των γυναικών από την αγορά εργασίας είναι η ανάγκη φροντίδας παιδιών 

και ηλικιωμένων (27 %), τυχόν δική τους ασθένεια ή αδυναμία (23 %) και άλλες 

προσωπικές ή οικογενειακές ευθύνες (18 %)· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίοδο 2008-2014 σημειώθηκε αύξηση του ποσοστού των 

ΕΕΑΚ (ατόμων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) στην ηλικιακή ομάδα 

15-29, με τις γυναίκες να αποτελούν την ομάδα που εκπροσωπείται περισσότερο (17,1 % 

το 2014)· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το 34 % αυτών των γυναικών βρίσκονται στην 

κατάσταση αυτή λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και το 16,5 % είναι μακροχρόνια 

άνεργες· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το εργασιακό και κοινωνικό πλαίσιο βρίσκεται στη ρίζα 

του συνταξιοδοτικού χάσματος, το οποίο βρίσκεται κατά μέσο όρο στο 40 %· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στην επισφαλή εργασία 

και στις διάφορες μορφές «άτυπης εργασίας» και ότι βρίσκονται ολοένα και περισσότερο 

αντιμέτωπες με το φαινόμενο της «εξατομίκευσης των εργαζομένων και των 

σταδιοδρομιών», μία προσέγγιση που εδραιώνει την ευρύτερη στρατηγική υπονόμευσης 

των συλλογικών συμβάσεων· 

ΙΗ. εκτιμώντας ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστούν στις γυναίκες δικαιώματα στην 

απασχόληση και στη μητρότητα χωρίς δυσμενείς για αυτές συνέπειες, δεδομένου ότι οι 

γυναίκες εξακολουθούν να πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες 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· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά άτομα που βρίσκονται σε επισφαλείς απασχολήσεις ή 

είναι άνεργα δεν παρέχεται το δικαίωμα γονικής άδειας· 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι μακροοικονομικές πολιτικές και οι 

πολιτικές λιτότητας της ΕΕ είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων φτώχειας και 

ανισότητας, πλήττοντας ιδιαίτερα τις γυναίκες στα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Νότου 

όπως στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η κατάσταση αυτή είχε αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες ζωής των οικογενειών 

τους, και ιδίως των παιδιών τους· 
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ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροοικονομικές πολιτικές και οι πολιτικές λιτότητας της 

Ένωσης έχουν αποβεί εις βάρος τόσο των πολιτικών εργασιακής ευελιξίας όσο και της 

εργασιακής ασφάλειας και είχαν σοβαρό αντίκτυπο στις θέσεις εργασία του κοινωνικού 

και δημόσιου τομέα και στις υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων και 

σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση των γυναικών·   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

γυναίκες, και ειδικότερα οι μόνες μητέρες, οι μετανάστριες και οι νέες και ηλικιωμένες 

γυναίκες είναι οι ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και ότι η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται περαιτέρω με τις εν λόγω πολιτικές· 

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ 

των 28 παραμένουν εξαιρετικά υψηλά, με περισσότερους από 118,6 εκατομμύρια 

ανθρώπους το 2015 (23,7 % επί του πληθυσμού) και ότι οι γυναίκες πλήττονται 

ιδιαιτέρως με περισσότερες από 62,4 εκατομμύρια γυναίκες (24,4 %) σε αυτή την 

κατάσταση· 

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής εργασία συντείνει στην επιδείνωση της ψυχικής 

και σωματικής υγείας των γυναικών, καθώς ο κίνδυνος να υποστούν άγχος, αγωνία και 

κατάθλιψη είναι πέντε φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τους συναδέλφους ή τις 

συναδέλφους τους που εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου· 

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πολύ συχνά βρίσκονται εκτεθειμένες σε διάφορες 

μορφές διακρίσεων λόγω φύλου στον χώρο εργασίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 

τόσο το γεγονός ότι απασχολούνται σε χαμηλότερα επίπεδα και δεν λαμβάνονται υπόψη 

για προαγωγές όσο και η λεκτική, ψυχολογική και σωματική παρενόχληση και βία 

(σεξουαλική ή μη σεξουαλική)· 

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές ανισότητες και οι ανισότητες μεταξύ ανδρών 

και γυναικών μπορούν να καταπολεμηθούν μόνο με πολιτικές που εξασφαλίζουν 

καλύτερη κατανομή του πλούτου και βασίζονται σε μέτρα που διασφαλίζουν αξιοπρεπείς 

συνθήκες εργασίας, στην αύξηση των πραγματικών μισθών, στην προώθηση της 

ρύθμισης της εργασίας και της προστασίας της εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της 

σύναψης συλλογικών συμβάσεων και της ρύθμισης των ωραρίων εργασίας, στην 

εξασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των πολιτών στην υγεία και στην εκπαίδευση 

μέσω της παροχής δωρεάν και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών· 

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντική η θέσπιση μιας δέσμης μέτρων για την άρση 

των υφιστάμενων εμποδίων και την διασφάλιση πραγματικά ίσων ευκαιριών μεταξύ 

γυναικών και ανδρών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και στην αξιοπρεπή 

εργασία, καθώς και την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο αυτής της εργασίας· 

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης και της εξάλειψης της αδήλωτης 

εργασίας, καθώς και των μη αμειβόμενων υπερωριών που αυξάνουν τη φτώχεια και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό· λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα και την 

ανασφάλεια των συνθηκών εργασίας των γυναικών που απασχολούνται ως οικιακό 

προσωπικό γενικά και των εργαζομένων μεταναστριών ειδικότερα, καθώς και των 

αποκαλούμενων εικονικά αυτοαπασχολουμένων· 

1. εκφράζει την ανησυχία του για τις καταστροφικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των 

μέτρων λιτότητας στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα των 

φύλων, καθώς η αύξηση της ανεργίας και οι περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες και στα 



 

AD\1116681EL.docx 7/11 PE595.615v02-00 

 EL 

επιδόματα οδηγούν σε υποβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας· υπογραμμίζει ότι οι 

περικοπές σε υπηρεσίες φροντίδας, επιδόματα τέκνου, αναπηρίας και παρόχων φροντίδας, 

εκπτώσεις φόρου και νόμιμη άδεια, συμπεριλαμβανομένης της γονικής άδειας και της 

άδειας πατρότητας, έχουν ως αποτέλεσμα οι υπηρεσίες φροντίδας να εκτελούνται πλέον 

από γυναίκες χωρίς μισθό οι οποίες, ως εκ τούτου, δεν δύνανται να αναζητούν 

ασφαλίσιμη εργασία ή εργάζονται μόνο με μειωμένο ωράριο· 

2. σημειώνει ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και 

γυναικών συνεπάγεται κατ’ ανάγκην δικαιότερη κατανομή του πλούτου και καλύτερη 

νομοθεσία για την απασχόληση, ιδίως μέσω της διαπραγμάτευσης συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας, υψηλότερων αποδοχών και της εφαρμογής της αρχής «ίση αμοιβή 

για ίση εργασία» και για «εργασία ίσης αξίας», καθώς και της κοινωνικής προστασίας· 

θεωρεί ότι πρέπει επειγόντως να καταρτιστεί ένας ορισμός σε επίπεδο ΕΕ για την εργασία 

ίσης αξίας, λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας του ΔΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί 

η συνεκτίμηση παραγόντων όπως οι συνθήκες εργασίας, η ευθύνη που ανατίθεται στους 

εργαζομένους και οι σωματικές και διανοητικές απαιτήσεις της εργασίας· θεωρεί επείγον 

να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ίσης αμοιβής για «εργασία ίσης αξίας»· καλεί την 

Επιτροπή να προωθήσει την ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας, μεταξύ άλλων 

μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 

φύλων, την ευρωπαϊκή ημέρα ίσης αμοιβής και την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών· 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν, να προστατεύουν και να 

αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, 

συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης εγκυμονουσών υπαλλήλων ή οποιασδήποτε 

μειονεκτικής κατάστασης βιώνει η υπάλληλος μετά την επιστροφή της από άδεια 

μητρότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν αναλυτικά δεδομένα 

τόσο με βάση το φύλο όσο και με βάση την πατρότητα ή τη μητρότητα σχετικά με το 

μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα· 

4. θεωρεί ότι, για να καταπολεμηθεί η φτώχεια και η έλλειψη ισότητας, πρέπει να 

λαμβάνονται αυστηρά μέτρα κατά των διακρίσεων και της παρενόχλησης στην αγορά 

εργασίας σε συνδυασμό με μία πολιτική πιο ισότιμης κατανομής· θεωρεί ότι πρέπει να 

καθιερωθεί ο στόχος της μηδενικής σεξουαλικής παρενόχλησης ως κώδικας 

συμπεριφοράς στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας· 

5. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την εξάλειψη του μισθολογικού και 

συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών και να θέσουν τέλος σε κάθε 

είδους νομοθεσία και πολιτική που νομιμοποιεί την επισφαλή απασχόληση· καλεί τα 

κράτη μέλη να εφαρμόσουν νομοθεσία περί απασχόλησης που να προωθεί τη ρύθμιση της 

εργασίας, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, την κοινωνική προστασία και την αύξηση 

των αμοιβών και να επενδύσουν στη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας και στη διά 

βίου εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα μέτρα 

συμβάλλουν στην εξάλειψη  της ανισότητας μεταξύ των φύλων· ζητεί επίσης από τα 

κράτη μέλη να θέσουν σε προτεραιότητα την ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών και 

θετικών δράσεων για τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας 

και της οικονομικής τους ανεξαρτησίας, και για την κάλυψη των διαφορών όσον αφορά 

την αμοιβή, το επίπεδο στο οποίο απασχολούνται, τις προαγωγές, τις αποδοχές και τις 

συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών· 
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6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τους εθνικούς οργανισμούς 

εποπτείας της αγοράς εργασίας, παρέχοντάς τους τις αναγκαίες συνθήκες και τα μέσα, 

ιδίως σε επίπεδο χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων, για την αποτελεσματική 

επιτόπου παρουσία τους, με σκοπό την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας, της μη 

ρυθμιζόμενης εργασίας και των εργασιακών και μισθολογικών διακρίσεων, ιδίως με μια 

προοπτική ισότητας των φύλων· 

7. θεωρεί ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η αυξημένη ζήτηση για ευελιξία στην αγορά 

εργασίας να έχει ως αποτέλεσμα να εξακολουθούν να υπερεκπροσωπούνται οι γυναίκες 

σε καθεστώτα άτυπης απασχόλησης, καθώς και μεταξύ αυτών που έχουν επισφαλές 

καθεστώς απασχόλησης· 

8. σημειώνει ότι η λήψη μέτρων για την αύξηση της μισθολογικής διαφάνειας είναι 

θεμελιώδους σημασίας για την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· 

καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη σύσταση της Επιτροπής για τη μισθολογική 

διαφάνεια· 

9. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία για την προστασία ή την αύξηση των 

δικαιωμάτων άδειας μητρότητας, πατρότητας και γονικής άδειας και ζητεί η προστασία 

αυτή να αποτυπώνεται επίσης στη νομοθεσία για την απασχόληση· παροτρύνει την 

Επιτροπή, σεβόμενη τη θέση του Kοινοβουλίου, να επανεξετάσει την ισχύουσα οδηγία 

για την άδεια μητρότητας με υψηλού επιπέδου πρότυπα,  συμπεριλαμβανομένης της 

πιθανής έγκρισης μέτρων που να εγγυώνται τη διάθεση επιδομάτων γονικής άδειας που 

θα υπολογίζονται πάντα με βάση το 100 % του μισθού αναφοράς, εξασφαλίζοντας ότι οι 

γυναίκες θα αμείβονται και θα καλύπτονται από την κοινωνική προστασία κατά τη 

διάρκεια της άδειας μητρότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική και 

οικονομική ευημερία των οικογενειών και να προαχθεί η λήψη γονικής άδειας από τους 

πατέρες· τονίζει ότι η άδεια μητρότητας πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματικά 

μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των εγκύων και των νέων, θηλαζουσών και 

μόνων μητέρων, αποτυπώνοντας τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας· τονίζει ότι η ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση 

πρέπει να έχει ως νομική βάση την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να 

εξασφαλίζει την τήρηση της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών 

και γυναικών στην εργασία· 

10. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναδιαμορφώσουν τα συστήματα φορολόγησης 

και παροχών που δίνουν οικονομικά κίνητρα στη σύζυγο που κερδίζει λιγότερα να 

αποσύρεται από την αγορά εργασίας ή να εργάζεται με μερική απασχόληση, δεδομένου 

ότι αυτό μπορεί να λειτουργεί ανασταλτικά για την αύξηση του ποσοστού των ανδρών 

που λαμβάνουν γονική άδεια και να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις γυναίκες, όπως 

ενίσχυση του χάσματος αμοιβών, φροντίδας και συντάξεων μεταξύ των φύλων· 

11. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία για τη διασφάλιση της ένταξης των 

γυναικών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα εξασφαλίζει την προστασία 

των γυναικών εργαζομένων σε περιόδους ανεργίας και θα εγγυάται το δικαίωμα 

σύνταξης· 

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρούν και να επιβάλλουν την τήρηση της νομοθεσίας 

σχετικά με τα δικαιώματα μητρότητας, ώστε οι γυναίκες να μη ζημιώνονται όσον αφορά 

το επίπεδο των συντάξεων εκ του γεγονότος ότι έγιναν μητέρες κατά τη διάρκεια του 
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εργασιακού τους βίου· 

13. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν δημόσιες πολιτικές για τη στήριξη των οικογενειών, 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία δωρεάν, ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών 

φροντίδας παιδιών, όπως βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικών υπηρεσιών, και να 

ενισχύσουν το δίκτυο εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας των ηλικιωμένων, ιδίως στην 

οικία τους, προκειμένου να προαχθεί η επωφελής για τις γυναίκες εναρμόνιση της 

ιδιωτικής με την επαγγελματική ζωή τους και ως μέσο για την εξάλειψη των περιορισμών 

που, επειδή επιφέρουν διακρίσεις κατά των γυναικών, αντικειμενικά συντείνουν στην 

αποχώρηση των γυναικών από την αγορά εργασίας· 

14. υπογραμμίζει τη σημασία των συστημάτων ελάχιστου επαρκούς εισοδήματος για τη 

διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για την καταπολέμηση της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και τον ρόλο τους ως μιας μορφής κοινωνικής 

επένδυσης που επιτρέπει στους πολίτες να είναι κομμάτι της κοινωνίας και να 

συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και/ή να αναζητούν εργασία· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τα συστήματα ελάχιστου επαρκούς 

εισοδήματος στην ΕΕ και συγκεκριμένα το κατά πόσο επιτρέπουν τα συστήματα στα 

νοικοκυριά να καλύπτουν τις ανάγκες τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αξιολογήσουν, στη βάση αυτή, τον τρόπο και τα μέσα παροχής επαρκούς ελάχιστου 

εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη και να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω 

μέτρων υπέρ της κοινωνικής σύγκλισης στο σύνολο της ΕΕ, έχοντας υπόψη τις 

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και 

τις εθνικές πρακτικές και παραδόσεις· 

15. επισημαίνει ότι οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν προβεί σε συμφωνία για μια 

συνολική δέσμη νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων όσον αφορά την εναρμόνιση 

της επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής· καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλει το συντομότερο δυνατόν πρόταση για μια τέτοια δέσμη ως μέρος του 

προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 στο πλαίσιο του αναγγελθέντος 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· 

16. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νομοθεσία για τη θέσπιση προληπτικών πολιτικών, 

όπως σχέδια για την ισότητα των φύλων, προκειμένου να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις 

λόγω φύλου στον χώρο εργασίας και να διαμορφώσουν ένα κατάλληλο περιβάλλον 

εργασίας τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες· 

17. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη ρύθμιση της αδήλωτης εργασίας και την 

κατάχρηση της σύναψης προσωρινών συμβάσεων με την οποία έρχονται αντιμέτωπες 

ιδίως οι γυναίκες, με στόχο τη βελτίωση της θέσης και της προστασίας των πιο ευάλωτων 

ομάδων, και ιδιαίτερα των γυναικών που απασχολούνται ως οικιακό προσωπικό και των 

αποκαλούμενων εικονικά αυτοαπασχολουμένων· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 

μέτρα όπως η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρόληψης των διακρίσεων στην 

εργασία, η δημιουργία αρχών παρακολούθησης και ρύθμισης της εργασίας, ώστε να 

διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες που σχετίζονται με την πρόσληψη, τις 

αμοιβές, την κατάρτιση, τις εργασιακές πρακτικές και την καταγγελία των συμβάσεων· 

18. συνιστά να διασφαλιστεί από τα κράτη μέλη ότι όλοι οι νέοι θα έχουν πρόσβαση σε 

ποιοτική δωρεάν δημόσια εκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες, ιδίως στα υψηλότερα επίπεδα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς έχει καταδειχθεί ότι η αναβάθμιση της κατάρτισης 
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συμβάλλει στη μείωση των εργασιακών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών· 

19. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν επαρκές εισόδημα αντικατάστασης και κοινωνική 

προστασία κατά τη διάρκεια κάθε τύπου άδειας που σχετίζεται με την οικογένεια ή την 

παροχή φροντίδας, ιδίως για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι με χαμηλό εισόδημα θα 

μπορούν να επωφελούνται επί ίσοις όροις με τους άλλους εργαζόμενους από τα μέτρα για 

τις άδειες· 

20. υπογραμμίζει ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και 

πρόσβαση στις ίδιες παροχές και υπηρεσίες με τους άλλους εργαζόμενους μέσω ενός 

καθολικού μοντέλου που δεν θα σχετίζεται με ασφαλιστικές εισφορές και το ιστορικό 

απασχόλησης· 

21. καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει τις πρακτικές που έχουν αποδειχθεί επιτυχείς στα 

κράτη μέλη, προκειμένου να διαδοθούν και να προωθηθούν με σκοπό την πρόληψη των 

διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία και την προστασία, ιδίως, των δικαιωμάτων των 

γυναικών· 

22. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να προωθήσουν αξιοπρεπείς 

συνθήκες εργασίας και ποιοτική απασχόληση για τους εργαζόμενους στον τομέα της 

φροντίδας, όπως αξιοπρεπείς αποδοχές, αναγνώριση του καθεστώτος των εργαζομένων 

στον τομέα της φροντίδας και θέσπιση υψηλής ποιότητας επαγγελματικής κατάρτισης για 

τους εν λόγω εργαζομένους· 

23. καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο, οι εργαζόμενοι 

που βιώνουν ασυνέχεια στην απασχόληση και οι εργαζόμενοι με κενά στην 

επαγγελματική σταδιοδρομία ή με περιόδους κατά τις οποίες εργάστηκαν λιγότερες ώρες 

θα εξομοιωθούν πλήρως με τους εργαζομένους με πλήρες ωράριο όσον αφορά το 

δικαίωμά τους στην πρόσβαση σε αξιοπρεπές συνταξιοδοτικό σύστημα χωρίς καμία 

απολύτως διάκριση· 

24. τονίζει ότι οι εργαζόμενες γυναίκες με προβλήματα διανοητικής υγείας αντιμετωπίζουν 

πολύ υψηλό κίνδυνο σε σχέση με όλα τα στοιχεία επισφαλούς εργασίας· τονίζει ότι οι εν 

λόγω εργαζόμενες υπερεκπροσωπούνται σε συμβάσεις περιορισμένου χρόνου, στα 

ποσοστά φτώχειας εντός εργασίας, στη μερική απασχόληση, στη διακοπή σταδιοδρομίας 

και άλλες μορφές συμβάσεων επισφαλούς απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια 

είναι επαρκώς ισχυρή και αποτελεσματική για να προστατεύσει αυτές τις ευάλωτες 

εργαζόμενες με καλύτερο τρόπο· τονίζει ότι όλοι οι τύποι παρενόχλησης στην εργασία 

επηρεάζουν έντονα την ποιότητα ζωής και εργασίας, την υγεία και την ευεξία· 
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