
 

AD\1150778EL.docx  PE616.864v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
 

2017/2273(INI) 

12.4.2018 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 

σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016 

(2017/2273(INI)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marijana Petir 

 

  



 

PE616.864v02-00 2/11 AD\1150778EL.docx 

EL 

PA_NonLeg 



 

AD\1150778EL.docx 3/11 PE616.864v02-00 

 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 79/7/ΕΟΚ, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, που υποχρεώνει τα 

κράτη μέλη να εφαρμόσουν προοδευτικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 92/85/ΕΟΚ, της 19ης Οκτωβρίου 1992, που εισάγει μέτρα 

για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων 

και γαλουχουσών εργαζομένων, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, 

για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην 

πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, 

σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια 

που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC 

και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την 

κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/99/ΕΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της 

ευρωπαϊκής εντολής προστασίας με σκοπό την προστασία ενός ατόμου «έναντι 

αξιόποινης πράξης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ή ψυχική 

ακεραιότητα, την αξιοπρέπεια, την προσωπική ελευθερία ή τη γενετήσια ακεραιότητά 

του», η οποία επιτρέπει στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους να συνεχίσει να 

προστατεύει τον ενδιαφερόμενο στο άλλο κράτος μέλος· η οδηγία αυτή ενισχύεται από 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 της 12ης Ιουνίου 2013 για την αμοιβαία 

αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις, η οποία διασφαλίζει την 

αναγνώριση των μέτρων πολιτικής προστασίας οπουδήποτε στην ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 

ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία 

θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 

2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΣΕΕ), η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, 

καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
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δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον 

πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την 

αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αναθέτει 

στην Ένωση το καθήκον της εξάλειψης των ανισοτήτων και της προώθησης της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητές της· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ και το άρθρο 21 του Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ισότητα μεταξύ γυναικών 

και ανδρών είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ και ότι, σε 

όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει όλες τις μορφές 

διακρίσεων, να εξαλείψει τις ανισότητες και να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες και την 

ίση μεταχείριση· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 157 της ΣΛΕΕ επιτρέπει, και το άρθρο 19 ΣΛΕΕ 

δίνει τη δυνατότητα, να θεσπιστεί νομοθεσία για την καταπολέμηση των πάσης φύσεως 

διακρίσεων, περιλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φύλου· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί, στη δήλωση αριθ. 19 

που προσαρτάται στην τελική πράξη της διακυβερνητικής διάσκεψης η οποία ενέκρινε 

τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να καταπολεμήσουν «όλες τις μορφές οικογενειακής βίας 

…, για την πρόληψη και τιμωρία αυτών των εγκληματικών πράξεων και για την 

υποστήριξη και προστασία των θυμάτων»· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, έχει εγκριθεί βάσει των άρθρων 79 και 83 της 

ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» 

χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, μέτρα που συμβάλλουν στην εξάλειψη της βίας κατά των 

γυναικών· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενωσιακές οδηγίες που εστιάζουν ιδίως στην ισότητα των 

φύλων δεν εφαρμόζονται ορθά σε διάφορα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα άτομα 

διαφορετικών φύλων να μένουν απροστάτευτα απέναντι στις διακρίσεις στους τομείς 

της πρόσβασης στην απασχόληση και σε προϊόντα και υπηρεσίες· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη οι έμφυλες διακρίσεις διασταυρώνονται με άλλες μορφές 

διακρίσεων, περιλαμβανομένων διακρίσεων λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας, αναπηρίας, υγείας, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ηλικίας ή/και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 33 % των γυναικών στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική και/ή 

σεξουαλική βία και το 55 % έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, από το οποίο το 32 % στον 

χώρο εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη 

σεξουαλική, σωματική και διαδικτυακή βία, στον κυβερνοεκφοβισμό και στην επίμονη 

παρακολούθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από τις μισές γυναίκες που 

έχουν πέσει θύματα φόνου έχουν δολοφονηθεί από σύντροφο ή συγγενή· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών είναι μία από τις πλέον διαδεδομένες παραβιάσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιθαγένειας, θρησκείας, εκπαίδευσης, 

οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, και αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην 
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ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο της 

γυναικοκτονίας παραμένει αμείωτο στα κράτη μέλη· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα για τα άτομα ΛΟΑΔ στην ΕΕ, οι λεσβίες, 

οι αμφιφυλόφιλες και οι διεμφυλικές γυναίκες αντιμετωπίζουν τεράστιο κίνδυνο 

διακρίσεων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 23 % των λεσβιών και το 35 % των διεμφυλικών ατόμων 

έχουν πέσει θύματα σωματικής ή σεξουαλικής επίθεσης ή έχουν δεχθεί απειλές βίας 

στο σπίτι ή αλλού (στον δρόμο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στον χώρο εργασίας, 

κ.λπ.) τουλάχιστον μία φορά την τελευταία πενταετία· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή και η επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας για την 

ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη έχει διαπιστωθεί ότι ενέχει συγκεκριμένα 

προβλήματα που συνδέονται με τη μεταφορά και την εφαρμογή των συναφών οδηγιών, 

όπως σημαντικές νομοθετικές ανεπάρκειες και ασυνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας από 

τα εθνικά δικαστήρια· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις εθνικές κυβερνητικές δομές, οι φορείς και οι μηχανισμοί 

ισότητας των φύλων συχνά είναι περιθωριοποιημένοι, δεδομένου ότι είναι 

διαχωρισμένοι σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής, το έργο τους παρεμποδίζεται από 

περίπλοκες εντολές και δεν διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό, κατάρτιση και στοιχεία 

και επαρκείς πόρους και η στήριξη που τους παρέχεται από την πολιτική ηγεσία είναι 

ανεπαρκής· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση της νομοθεσίας κατά των 

διακρίσεων στην Ευρώπη που δημοσιεύτηκε από το ευρωπαϊκό δίκτυο νομικών 

εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των 

διακρίσεων το 2017, στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών εξακολουθούν να 

υφίστανται σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την αντίληψη και την επίγνωση, καθώς τα 

άτομα συχνά δεν ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους στην προστασία ενάντια στις 

διακρίσεις ή για την ύπαρξη μηχανισμών προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, όσον αφορά την εφαρμογή των ενωσιακών οδηγιών 

κατά των διακρίσεων, έχουν ανακύψει περαιτέρω θέματα που γεννούν ανησυχία, όπως 

το γεγονός ότι οργανώσεις και ενώσεις δεν διαθέτουν (ή διαθέτουν πολύ περιοριστικό) 

νομικό καθεστώς που να τους επιτρέπει να κινήσουν διαδικασίες εξ ονόματος ή προς 

υποστήριξη των θυμάτων διακρίσεων και η περιοριστική εφαρμογή της μετατόπισης 

του βάρους της απόδειξης, καθώς και διάφορα εμπόδια στην αποτελεσματική 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ζητήματα που παρεμποδίζουν τους πολίτες να 

απολαμβάνουν πλήρως και να διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από 

τις διατάξεις της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης του 2017 για την Ισότητα των Φύλων που 

δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) δείχνει 

οριακές μόνο βελτιώσεις, γεγονός που καθιστά σαφές ότι η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει 

πολύ από την επίτευξη της ισότητας των φύλων, με τη συνολική βαθμολογία να είναι 

πλέον 66,2 με όριο το 100, τέσσερις μόνο μονάδες υψηλότερη από ό, τι πριν από δέκα 

χρόνια· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τον τομέα της λήψης αποφάσεων, τα 

προαναφερθέντα στοιχεία στον τομέα της ισότητας των φύλων δείχνουν βελτίωση κατά 
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σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα η βαθμολογία 

να ανέρχεται σήμερα σε 48,5, αλλά ο τομέας αυτός εξακολουθεί να έχει τη χαμηλότερη 

βαθμολογία από όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αρνητικά αυτά στοιχεία 

αντανακλούν κυρίως την άνιση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στην πολιτική ζωή 

και καταδεικνύουν δημοκρατικό έλλειμμα στην ενωσιακή διακυβέρνηση· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση του Eurofound σχετικά με το χάσμα απασχόλησης 

μεταξύ των φύλων εκτιμάται ότι το χάσμα αυτό κοστίζει στην ΕΕ περίπου 370 

δισεκατομμύρια EUR ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,8 % του ΑΕΠ της ΕΕ· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα για τις συνθήκες εργασίας του 

Eurofound, ο συνδυαστικός δείκτης αμειβόμενου και μη αμειβόμενου χρόνου εργασίας 

καταδεικνύει ότι, εάν συνυπολογιστούν οι ώρες αμειβόμενης και μη αμειβόμενης 

εργασίας, οι γυναίκες εργάζονται περισσότερες ώρες· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη δέσμευση της ΕΕ για ισότητα των φύλων στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών της ΕΕ 

παρουσιάζουν σοβαρή υστέρηση όσον αφορά την ισορροπία των φύλων και 

εμφανίζουν επίμονες μορφές διαχωρισμού των φύλων· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του ποσοστού γυναικών μεταξύ των πτωχών 

αποτελεί γεγονός στην ΕΕ και ότι η ορθή και πλήρης εφαρμογή και επιβολή της 

ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και την ισότητα των φύλων θα πρέπει να 

συμβαδίζει με πολιτικές οι οποίες θέτουν στο στόχαστρο τα πολύ υψηλά ποσοστά 

ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού μεταξύ των γυναικών, φαινόμενα που 

συνδέονται στενά με περικοπές στον προϋπολογισμό που επηρεάζουν τις δημόσιες 

υπηρεσίες σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, οι κοινωνικές 

υπηρεσίες και οι κοινωνικές παροχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πολιτικών για 

την ισότητα και η ελλιπής εφαρμογή της νομοθεσίας για τα φύλα και την ισότητα 

θέτουν ακόμη περισσότερο τις γυναίκες σε κίνδυνο και επιτείνουν την απειλή της 

φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, αποκλείοντας τις γυναίκες από την 

αγορά εργασίας· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας έχει καίρια 

σημασία για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, αν και η αναδιατυπωμένη οδηγία 2006/54/ΕΚ απαγορεύει ρητά τόσο τις 

άμεσες όσο και τις έμμεσες διακρίσεις, και παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν κατά 

μέσο όρο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, με βάση στοιχεία του 2015 το μισθολογικό 

χάσμα μεταξύ των φύλων εξακολουθούσε να ανέρχεται σε 16,3 %· 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ των φύλων θα πρέπει να αποτελεί 

βασικό στοιχείο του ελέγχου της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ· 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή δεδομένων, ει δυνατόν ανά φύλο, έχει καίρια 

σημασία προκειμένου να ελέγχεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής όσον 

αφορά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· 

1. τονίζει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ 

που θα πρέπει να ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές· 
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2. υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει το κράτος δικαίου όσον αφορά τη 

νομιμοποίηση κάθε μορφής δημοκρατικής διακυβέρνησης· τονίζει ότι αυτό αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο της ενωσιακής έννομης τάξης και ότι, ως εκ τούτου, συνάδει με την 

ιδέα μιας Ένωσης που βασίζεται στο κράτος δικαίου· 

3. υπενθυμίζει ότι η αρχή της ισότητας –από τη σκοπιά της ίσης αμοιβής για ίση εργασία– 

κατοχυρώθηκε στις ευρωπαϊκές Συνθήκες το 1957 (βλ. άρθρο 157 της ΣΛΕΕ) και 

τονίζει ότι το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στην ΕΕ να δρα στον ευρύτερο τομέα των 

ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης σε θέματα απασχόλησης και εργασίας· 

4. επισημαίνει ότι η ορθή μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ είναι αναγκαία 

για την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ από την άποψη της αρχής της ισότητας 

μεταξύ γυναικών και ανδρών όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, και για την 

ενθάρρυνση και την προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δημόσιων 

φορέων τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο και μεταξύ των φορέων και των 

πολιτών, υπενθυμίζοντας επίσης ότι η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια δικαίου 

λειτουργούν ως βάση για την καλή συνεργασία και την αποτελεσματική εφαρμογή του 

δικαίου της ΕΕ· 

5. τονίζει τον ρόλο της Επιτροπής ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών» και το καθήκον της 

να παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, και υπογραμμίζει ότι τα κράτη 

μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της εφαρμογής και της επιβολής 

της· επισημαίνει ότι η μη τήρηση, η εσφαλμένη εφαρμογή ή η μη επιβολή της 

ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 

πλήττουν την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της Ένωσης· 

6. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ότι η διασφάλιση της 

έγκαιρης και ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας στα κράτη μέλη εξακολουθεί να 

συνιστά προτεραιότητα για την ΕΕ· τονίζει τη σημασία που έχει η τήρηση των αρχών 

της δοτής αρμοδιότητας, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, σύμφωνα με το 

άρθρο 5 της ΣΕΕ, καθώς και η ισότητα ενώπιον του νόμου με σκοπό τον καλύτερο 

έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ· υπενθυμίζει τη σημασία της 

ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις διατάξεις των υφιστάμενων οδηγιών που 

πραγματεύονται διάφορες πτυχές της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 

και που μετατρέπουν την ισότητα σε πράξη· 

7. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την έγκαιρη μεταφορά και 

εφαρμογή της νομοθεσίας, με στόχο την έμπρακτη εφαρμογή της ισότητας μεταξύ 

γυναικών και ανδρών· 

8. υπογραμμίζει ότι η αδυναμία να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και ορθή μεταφορά στο εθνικό 

δίκαιο της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ που αφορά τις αρχές των ίσων ευκαιριών και 

της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εκπαίδευσης, εργασίας και 

απασχόλησης, ίσης αμοιβής για ίση εργασία και ίσης μεταχείρισης γυναικών και 

ανδρών όσον αφορά την πρόσβαση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και 

των υφιστάμενων μέτρων για τη βελτίωση της ισορροπίας επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής και την πάταξη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των 

κοριτσιών, εντέλει στερούν από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τα οφέλη που 

δικαιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ· 
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9. αναγνωρίζει τον αντίκτυπο που έχει η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ 

στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· θεωρεί, ως εκ 

τούτου, ότι η ετήσια έκθεση που δημοσίευσε η Επιτροπή, το δικαίωμα αναφοράς και η 

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών συνιστούν σημαντικά εργαλεία για να εντοπίζουν οι 

ενωσιακοί νομοθέτες πιθανά κενά· 

10. αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η συλλογή δεδομένων, ει δυνατόν ανά φύλο, για την 

αξιολόγηση της προόδου που επιτυγχάνεται όσον αφορά την προώθηση των 

δικαιωμάτων των γυναικών· 

11. τονίζει ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει συνιστούν πολύτιμο εργαλείο για τη 

διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας· 

12. επαναλαμβάνει ότι, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Χάρτης των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πλέον δεσμευτικό 

σύνολο ενωσιακών θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι ο Χάρτης απαγορεύει τις 

διακρίσεις για οιονδήποτε λόγο, χωρίς να περιορίζει την εν λόγω απαγόρευση σε 

συγκεκριμένους τομείς, και απευθύνεται στα θεσμικά όργανα, στους φορείς, στις 

υπηρεσίες και στους οργανισμούς της ΕΕ και στα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το 

δίκαιο της ΕΕ· 

13. καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την αύξηση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 

την εκμετάλλευση της εργασίας και την εμπορία με σκοπό τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση, η οποία εξακολουθεί να συνιστά την πιο διαδεδομένη μορφή εμπορίας 

ανθρώπων· 

14. σημειώνει με ικανοποίηση όσον αφορά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η 

ευρεία ερμηνεία που δίδεται στην έννοια της ίσης αμοιβής για ίση εργασία από το 

Δικαστήριο και η εκτεταμένη νομολογία του επί του σχετικού άρθρου έχουν σαφώς 

διευρύνει τις δυνατότητες καταπολέμησης τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων 

έμφυλων μισθολογικών διακρίσεων και έχουν μειώσει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 

των φύλων· τονίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για να εξαλειφθεί το 

διατηρούμενο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ·  

15. εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία έγκρισης και εφαρμογής ενωσιακής νομοθεσίας 

για την ορθή αντιμετώπιση των συνθηκών και των ωραρίων εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της εργασίας στις επίσημες αργίες και τις Κυριακές και της 

εργασίας χωρίς διάλειμμα και περιόδους ανάπαυσης· επισημαίνει ότι η έλλειψη ενιαίας 

νομοθεσίας συνιστά εμπόδιο στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής, πράγμα που έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στις γυναίκες και στη θέση 

τους στην αγορά εργασίας· 

16. εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το γεγονός ότι η εισαγωγή αρχών του δικαίου που 

απαγορεύουν τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών αποδείχτηκε 

από μόνη της ανεπαρκής για την εξάλειψη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των 

φύλων· τονίζει ότι η αναδιατυπωμένη οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν ότι όλες οι διατάξεις όσον αφορά συλλογικές συμφωνίες, μισθολογικές 

κλίμακες, μισθολογικές συμφωνίες και ατομικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες 

αντιβαίνουν στην αρχή της ίσης αμοιβής είναι ή μπορούν να κηρυχθούν άκυρες ή να 

τροποποιηθούν· 
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17. υπογραμμίζει ότι, πέρα από τα υφιστάμενα εργαλεία για την εφαρμογή του δικαίου της 

ΕΕ, τόσο τα κράτη μέλη όσο και η Επιτροπή θα πρέπει να επιδείξουν περαιτέρω 

προσοχή σε εναλλακτικά μέσα που θα καταστήσουν δυνατή την ευρύτερη εφαρμογή 

της νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως των διατάξεων που αφορούν τη μισθολογική ισότητα· 

τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία που έχει η επίτευξη συλλογικών συμφωνιών για τη 

διασφάλιση ίσης αμοιβής, γονικής άδειας και άλλων συναφών με την απασχόληση 

δικαιωμάτων μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων· 

18. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013, με το οποίο ζητεί την έγκριση 

κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού διοικητικού δικονομικού 

δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 298 της ΣΛΕΕ1· σημειώνει με απογοήτευση ότι η 

Επιτροπή δεν ικανοποίησε το αίτημα του Κοινοβουλίου να υποβάλει πρόταση 

νομοθετικής πράξης σχετικά με το διοικητικό δικονομικό δίκαιο. 

  

                                                 
1 ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 17. 
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