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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) και παράγραφος 2 στοιχείο β),

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο 
β), παράγραφος 2 στοιχείο β), και το 
άρθρο 157,

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) και παράγραφος 2 στοιχείο β),

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) και παράγραφος 2 στοιχείο β), και το 
άρθρο 157 παράγραφοι 1- 3,

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η αρχή 2 του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων 
επαναβεβαιώνει ότι πρέπει να 
διασφαλιστεί και να προωθηθεί η ίση 
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μεταχείριση και οι ίσες ευκαιρίες μεταξύ 
γυναικών και ανδρών σε όλους τους 
τομείς, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας, οι όροι 
απασχόλησης και το δικαίωμα ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του άρθρου 157, 
παράγραφοι 1-3 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) αναγνωρίζει ότι τα μέσα των 
συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
μεταξύ της εργοδοσίας και των 
οργανώσεων που εκπροσωπούν τους 
εργαζομένους, έχουν καθοριστική 
σημασία για την αντιμετώπιση και την 
υπέρβαση των στρεβλώσεων που 
δημιουργούν στην αγορά εργασίας οι νέοι 
τύποι εργασιακών σχέσεων, που τείνουν 
στην εργασιακή ανασφάλεια και στις 
αβέβαιες εργασιακές σχέσεις, 
επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις γυναίκες·
θεωρεί, συνεπώς, ότι οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις αποτελούν βασικό 
μέσο για την υπέρβαση των ανισοτήτων 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον 
εργασιακό τομέα.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Η Επιτροπή αναγνώρισε στην από 
8 Μαρτίου 2016 ανακοίνωσή της σχετικά 
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (COM(2016) 0127, 
Παράρτημα I) ότι στις ευρωπαϊκές 
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αγορές εργασίας ακόμη παρατηρούνται 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών· ότι οι 
γυναίκες εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται στην απασχόληση 
και να υπερεκπροσωπούνται στην 
εργασία μερικής απασχόλησης και σε 
τομείς με χαμηλούς μισθούς, και να 
λαμβάνουν χαμηλότερη ωριαία αμοιβή, 
ακόμη και όταν εκτελούν ισοδύναμη 
εργασία σε άνδρες, και έχουν ισοδύναμο ή 
υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) τονίζει την ανάγκη να θεσπίσουν 
τα κράτη μέλη ένα νομικό πλαίσιο που θα 
επιτρέπει τη λήψη των απαραίτητων 
μέτρων ώστε να κατοχυρωθεί το 
δικαίωμα της ίσης αμοιβής για ίση 
εργασία σε κάθε σχέση απασχόλησης, 
ανεξαρτήτως του τύπου και της 
διάρκειάς της, ως μέσο διασφάλισης της 
μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και συμβολής στη μείωση 
των χρόνιων ανισοτήτων που έχουν ως 
συνέπεια όχι μόνο να λαμβάνουν οι 
γυναίκες πολύ χαμηλότερες αμοιβές από 
τους άνδρες, αλλά και να είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες στη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται σχετικά με τις αποδοχές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία 
των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των 

(13) Οι πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται σχετικά με τις αποδοχές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία 
των αποδοχών, αλλά να μην περιορίζονται 
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εισφορών σε χρήμα ή σε είδος, που 
λαμβάνει άμεσα ή έμμεσα ο εργαζόμενος
λόγω της εργασίας του. Η παροχή των 
πληροφοριών αυτών δεν θα πρέπει να θίγει 
την ελευθερία των εργοδοτών να 
προβλέπουν πρόσθετα στοιχεία αμοιβής, 
όπως τα εφάπαξ. Το γεγονός ότι τα 
στοιχεία των αποδοχών που οφείλονται 
βάσει νόμου ή συλλογικών συμβάσεων δεν 
έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω 
ενημέρωση δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο 
για τη μη παροχή τους στον εργαζόμενο.

σε αυτά, καθώς και τη μέθοδο 
υπολογισμού και τις πληροφορίες σχετικά 
με τα επίπεδα των αμοιβών, 
κατανεμημένες ανά φύλο, για κατηγορίες 
εργαζομένων που εκτελούν την ίδια 
εργασία ή εργασία ίσης αξίας, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών
σε χρήμα ή σε είδος, που λαμβάνει ο 
εργαζόμενος άμεσα ή έμμεσα για τις 
υπερωρίες, τα επιμίσθια και άλλα 
δικαιώματα που εισπράττει ο 
εργαζόμενος, όπως είναι το επίδομα 
ασθενείας ή αδείας. Η παροχή των 
πληροφοριών αυτών δεν θα πρέπει να θίγει 
την ελευθερία των εργοδοτών να 
προβλέπουν πρόσθετα στοιχεία αμοιβής, 
όπως τα εφάπαξ. Το γεγονός ότι τα 
στοιχεία των αποδοχών που οφείλονται 
βάσει νόμου ή συλλογικών συμβάσεων δεν 
έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω 
ενημέρωση δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο 
για τη μη παροχή τους στον εργαζόμενο.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι δοκιμαστικές περίοδοι 
επιτρέπουν στους εργοδότες να 
επαληθεύουν ότι οι εργαζόμενοι είναι 
κατάλληλοι για τη θέση για την οποία 
έχουν προσληφθεί, παρέχοντάς τους 
ταυτόχρονα συνοδευτική στήριξη και 
κατάρτιση. Οι εν λόγω περίοδοι μπορεί να 
συνοδεύονται από μειωμένη προστασία 
κατά της απόλυσης. Κάθε είσοδος στην 
αγορά εργασίας ή μετάβαση σε νέα θέση 
δεν θα πρέπει να υπόκειται σε 
παρατεταμένη ανασφάλεια. Όπως ορίζεται 
στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, οι δοκιμαστικές περίοδοι 
θα πρέπει, επομένως, να έχουν εύλογη 
διάρκεια. Σημαντικός αριθμός κρατών 
μελών έχουν θεσπίσει γενική ανώτατη 
διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου 

(19) Οι δοκιμαστικές περίοδοι 
επιτρέπουν στους εργοδότες να 
επαληθεύουν ότι οι εργαζόμενοι είναι 
κατάλληλοι για τη θέση για την οποία 
έχουν προσληφθεί, παρέχοντάς τους 
ταυτόχρονα συνοδευτική στήριξη και 
κατάρτιση. Οι εν λόγω περίοδοι μπορεί να 
συνοδεύονται από μειωμένη προστασία 
κατά της απόλυσης. Κάθε είσοδος στην 
αγορά εργασίας ή μετάβαση σε νέα θέση 
δεν θα πρέπει να υπόκειται σε 
παρατεταμένη ανασφάλεια. Οι 
δοκιμαστικές περίοδοι δεν πρέπει να 
μετατρέπονται σε μηχανισμούς 
εκμετάλλευσης των εργαζομένων, 
εξασφαλίζοντας παρατεταμένες 
περιόδους εργασίας με χαμηλότερους 
μισθούς για να οδηγήσουν, στο τέλος της 
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μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία θα 
πρέπει να θεωρείται εύλογη. Οι 
δοκιμαστικές περίοδοι δύνανται να 
διαρκούν περισσότερο από έξι μήνες, 
εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη φύση
της απασχόλησης, όπως για διευθυντικές 
θέσεις, καθώς και όταν αυτό είναι προς 
το συμφέρον του εργαζομένου, όπως στην 
περίπτωση μακράς ασθένειας ή στο 
πλαίσιο ειδικών μέτρων για την 
προώθηση της μόνιμης απασχόλησης, 
ιδίως για τους νέους εργαζομένους.

δοκιμαστικής περιόδου, στην απόλυση.
Αυτό θα αποτελούσε έναν τρόπο 
αντικατάστασης των συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου με πιο επισφαλείς 
συμβάσεις, με τις γυναίκες να βγαίνουν, 
για μία ακόμη φορά, πιο ζημιωμένες από 
αυτή την κατάσταση. Οι δοκιμαστικές 
περίοδοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 
τρεις μήνες, ενώ ιδεωδώς θα πρέπει να 
είναι ακόμη βραχύτερες. Οι δοκιμαστικές 
περίοδοι δύνανται να διαρκούν 
περισσότερο από τρεις μήνες σε 
περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται 
δεόντως λόγω της τεχνικής 
πολυπλοκότητας της εργασίας, του 
αυξημένου βαθμού ευθύνης της θέσης ή 
όταν ο εργαζόμενος τοποθετείται σε 
διευθυντική και διαχειριστική θέση. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να νομοθετήσουν 
για τον καθορισμό των περιπτώσεων 
κατά τις οποίες οι εξαιρέσεις δύνανται να 
υπερβούν την τρίμηνη δοκιμαστική 
περίοδο και τις αντίστοιχες δέουσες 
περιόδους.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Όταν οι εργοδότες υποχρεούνται 
από τη νομοθεσία ή από συλλογικές 
συμβάσεις να παρέχουν κατάρτιση στους 
εργαζομένους για την εκτέλεση του έργου 
για το οποίο έχουν προσληφθεί, είναι 
σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η 
κατάρτιση αυτή παρέχεται εξίσου, και 
στους απασχολούμενους σε μη τυπικές 
μορφές απασχόλησης. Οι δαπάνες για την 
εν λόγω κατάρτιση δεν θα πρέπει να 
επιβαρύνουν τον εργαζόμενο ούτε να 
παρακρατούνται ή να αφαιρούνται από τις 
αποδοχές του εργαζομένου.

(26) Όταν οι εργοδότες υποχρεούνται 
από τη νομοθεσία ή από συλλογικές 
συμβάσεις να παρέχουν κατάρτιση στους 
εργαζομένους για την εκτέλεση του έργου 
για το οποίο έχουν προσληφθεί, είναι 
σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η 
κατάρτιση αυτή παρέχεται εξίσου χωρίς 
διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, όπως 
το φύλο, και στους απασχολούμενους σε 
μη τυπικές μορφές απασχόλησης. Οι 
δαπάνες για την εν λόγω κατάρτιση δεν θα 
πρέπει να επιβαρύνουν τον εργαζόμενο
ούτε να παρακρατούνται ή να αφαιρούνται 
από τις αποδοχές του εργαζομένου. Η 
κατάρτιση θα πρέπει να παρέχεται κατά 
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την ώρα εργασίας.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27 α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την κατάργηση κάθε είδους 
διάκρισης όσον αφορά όλες τις πτυχές 
των αποδοχών, τηρουμένης της αρχής 
της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία και 
για εργασία ίσης αξίας, καθώς και όσον 
αφορά τις συνθήκες απασχόλησης, 
ανεξαρτήτως του τύπου της σύμβασης 
του εργαζομένου όπως ορίζεται στην 
παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι εργαζόμενοι που ασκούν τα 
δικαιώματα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
προστατεύονται από την απόλυση ή 
ισοδύναμη ζημία (όπως η μη ανάθεση 
εργασιών σε κατά παραγγελία εργαζόμενο) 
ή από οποιαδήποτε προκαταρκτική 
ενέργεια ενόψει ενδεχόμενης απόλυσης με 
το αιτιολογικό ότι επιδίωξαν να ασκήσουν 
τα εν λόγω δικαιώματα. Όταν οι 
εργαζόμενοι θεωρούν ότι έχουν απολυθεί ή 
έχουν υποστεί ισοδύναμη ζημία για τους 
λόγους αυτούς, οι εργαζόμενοι και οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να 
απαιτούν από τον εργοδότη να παρέχει 
τους λόγους της απόλυσης ή του 
ισοδύναμου μέτρου δεόντως 
τεκμηριωμένους.

(32) Οι εργαζόμενοι που ασκούν τα 
δικαιώματα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
προστατεύονται από την απόλυση ή 
ισοδύναμη ζημία (όπως η μη ανάθεση 
εργασιών σε κατά παραγγελία εργαζόμενο) 
ή από οποιαδήποτε προκαταρκτική 
ενέργεια ενόψει ενδεχόμενης απόλυσης με 
το αιτιολογικό ότι επιδίωξαν να ασκήσουν 
τα εν λόγω δικαιώματα. Όταν οι 
εργαζόμενοι θεωρούν ότι έχουν απολυθεί ή 
έχουν υποστεί ισοδύναμη ζημία για τους 
λόγους αυτούς, οι εργαζόμενοι και οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να απαιτούν από 
τον εργοδότη να παρέχει τους λόγους της 
απόλυσης ή του ισοδύναμου μέτρου 
δεόντως τεκμηριωμένους και να 
επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο σε 
περίπτωση που οι προβαλλόμενοι λόγοι 
είναι αβάσιμοι. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει 



AD\1164233EL.docx 9/17 PE623.821v03-00

EL

να διασφαλίζουν ότι ο εργαζόμενος θα 
αποζημιωθεί για την προκληθείσα ζημία 
και να έχουν την εξουσία να επιβάλλουν 
πρόστιμα στις επιχειρήσεις που ενέχονται 
σε τέτοιες πρακτικές. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στις καταστάσεις που 
θίγουν ιδίως τις γυναίκες και οι οποίες 
απορρέουν από διακρίσεις λόγω 
μητρότητας·  οι τελευταίες αυτές 
θεωρούνται ως επιβαρυντικές 
περιστάσεις.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 10 και 11 και στο άρθρο 14 
στοιχείο α) σε φυσικά πρόσωπα που 
ανήκουν σε νοικοκυριό όπου 
πραγματοποιείται η εργασία του εν λόγω 
νοικοκυριού.

διαγράφεται

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εάν πρόκειται για σχέση 
προσωρινής απασχόλησης, την 
ημερομηνία λήξης ή την προβλεπόμενη 
διάρκειά της·

ε) εάν πρόκειται για σχέση 
προσωρινής απασχόλησης, την 
ημερομηνία λήξης ή την προβλεπόμενη 
διάρκειά της· το όνομα της επιχείρησης,
στην περίπτωση των προσωρινά 
απασχολουμένων, και τα συστήματα 
απολαβών της χρήστριας επιχείρησης 
προκειμένου να διασφαλίζεται ίση 
αμοιβή·

Τροπολογία 14
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) τη μέθοδο υπολογισμού της 
αμοιβής και πληροφορίες σχετικά με τα 
επίπεδα των αμοιβών, κατανεμημένες 
ανά φύλο, για κατηγορίες εργαζομένων 
που εκτελούν την ίδια εργασία ή εργασία 
ίσης αξίας·

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τη διάρκεια της άδειας μετ’ 
αποδοχών την οποία δικαιούται ο 
εργαζόμενος ή, αν δεν είναι δυνατή η 
ένδειξη αυτή κατά τη στιγμή παροχής της 
ενημέρωσης, τις λεπτομέρειες χορήγησης 
και προσδιορισμού της εν λόγω άδειας·

η) τη διάρκεια της άδειας μετ’ 
αποδοχών και τους διάφορους τρόπους 
που μπορεί ο εργαζόμενος να πάρει την 
άδεια που δικαιούται ή, αν δεν είναι 
δυνατή η ένδειξη αυτή κατά τη στιγμή 
παροχής της ενημέρωσης, τις λεπτομέρειες 
χορήγησης και προσδιορισμού της εν λόγω 
άδειας·

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) όλα τα προνόμια και δικαιώματα 
τα οποία δικαιούνται οι εργαζόμενοι, 
όπως επιδόματα ασθένειας, μητρότητας 
και ισοδύναμα επιδόματα, καθώς και τα 
γονικά επιδόματα, τα επιδόματα 
πατρότητας, υγείας, γήρατος, αναπηρίας, 
επιζώντων, ανεργίας, πρόωρης 
συνταξιοδότησης, συνταξιοδότησης ή τα 
οικογενειακά επιδόματα·

Τροπολογία 17
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) το αρχικό βασικό ποσό, 
οποιαδήποτε άλλα συστατικά στοιχεία, τη 
συχνότητα και τη μέθοδο καταβολής της 
αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος·

ι) το αρχικό βασικό ποσό, 
οποιαδήποτε άλλα συστατικά στοιχεία, τη 
συχνότητα και τη μέθοδο καταβολής της 
αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος, 
καθώς και άλλες τακτικές και περιοδικές 
παροχές τις οποίες δικαιούνται οι 
εργαζόμενοι για ίδια εργασία ή εργασία 
ίσης αξίας·

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ α) χάριν διαφάνειας και για την 
καταπολέμηση των μισθολογικών 
διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες στην αγορά εργασίας, την 
μισθολογική κλίμακα που ισχύει για τους 
εργαζόμενους σύμφωνα με τη λειτουργία 
που τους έχει ανατεθεί στην επιχείρηση 
λόγω της εργασιακής σχέσης που 
διατηρούν με τον εργοδότη·

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο ιγ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ β) όλα τα προνόμια τα οποία 
δικαιούνται οι εργαζόμενοι και τα οποία 
απορρέουν από τη σχέση εργασίας που 
διατηρούν με τον εργοδότη τους, αλλά και 
όλα τα κοινωνικά δικαιώματα που 
κατέχουν λόγω του καθεστώτος τους ως 
εργαζομένων κατά την έννοια του άρθρου 
2, παράγραφος 1, 1 α) της παρούσας 
οδηγίας, όπως τα δικαιώματα 
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μητρότητας, πατρότητας, γονικής άδειας 
και πρόσβασης σε κατάρτιση και τους 
κανόνες εφαρμογής τους·

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) τους μηχανισμούς μέσω των 
οποίων μπορούν οι εργαζόμενοι να 
υποβάλλουν καταγγελίες, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τους ειδικούς μηχανισμούς 
καταγγελίας για ψυχολογική και 
σεξουαλική παρενόχληση.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α

Ίση μεταχείριση και αποφυγή διακρίσεων

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αρχή 
της ισότητας των αμοιβών για ίση 
εργασία και εργασία ίσης αξίας και 
θεσπίζουν μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες σε επιχειρήσεις και 
οργανισμούς ενημερώνουν τακτικά τις 
μέσες αμοιβές ανά κατηγορία 
εργαζομένων ή θέσεων ανά φύλο.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης όσον 
αφορά όλες τις πτυχές και τους όρους 
των αποδοχών, την ίση μεταχείριση και 
τις ευκαιρίες πρόσβασης, καθώς και τους 
όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, 
ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους.
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα 
πρέπει, μεταξύ άλλων, να συμβάλλουν στη 
διασφάλιση της αρχής της ίσης αμοιβής 
για εργασία ίσης αξίας, στην εξάλειψη 
των επισφαλών σχέσεων εργασίας και 
στην προστασία των δικαιωμάτων 
μητρότητας και να χρησιμεύουν ως μέσα 
μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών 
και γυναικών στις εργασιακές σχέσεις.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α

Ίση μεταχείριση

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αρχή 
της ισότητας των αμοιβών και των όρων 
και προϋποθέσεων που εφαρμόζονται σε 
όλους τους εργαζομένους ανεξάρτητα από 
το καθεστώς απασχόλησής τους. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν την κατάργηση 
των διακρίσεων όσον αφορά όλες τις 
πτυχές και τους όρους των αποδοχών και 
των όρων απασχόλησης· το καθεστώς 
απασχόλησης δεν έχει σημασία.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για την 
πρόληψη της ψυχολογικής και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο 
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εργασίας μέσω πολιτικών οι οποίες 
ορίζουν μέτρα πρόληψης, 
αποτελεσματικές, διαφανείς και 
εμπιστευτικές διαδικασίες για τη 
διαχείριση καταγγελιών, κυρώσεις κατά 
των δραστών, πληροφορίες και 
προγράμματα κατάρτισης για τους 
εργαζομένους και τους εργοδότες, και 
στηρίζουν τις εταιρείες στην κατάρτιση 
σχεδίων δράσης για την εφαρμογή όλων 
αυτών των μέτρων.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α

Διευκόλυνση των καταγγελιών

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ειδικές και 
εμπιστευτικές διαδικασίες για την 
αντιμετώπιση καταγγελιών σχετικά με 
την ψυχολογική και σεξουαλική 
παρενόχληση.
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