
 

PR\1119973EL.docx  PE601.154v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
  

2017/2008(INI) 

4.4.2017 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 

σχετικά με την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών στον ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα της ΕΕ 

(2017/2008(INI)) 

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

Εισηγήτρια: Anna Hedh 

 

  



 

PE601.154v01-00 2/12 PR\1119973EL.docx 

EL 

PR_INI 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................. 3 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ....................................................................................................... 11 

 

 

 



 

PR\1119973EL.docx 3/12 PE601.154v01-00 

 EL 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 

της ΕΕ 

(2017/2008(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 

 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 8, το άρθρο 10, το άρθρο 153 παράγραφοι 1 και 2 και το 

άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 23 και το άρθρο 33 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 

και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 

(αναδιατύπωση)1, 

– 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 Συμβουλίου2, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, 

σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της 

ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων 

(οδηγία για την άδεια μητρότητας)3,  

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, για οδηγία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας για 

την άδεια μητρότητας (COM(2008)0637), 

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

2010 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2011/…/ΕE 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 ζωής4, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/62/ΕΕ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

                                                 
1 EE L 204 της 26.7.2006, σ. 23. 
2 ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1. 
3 ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1. 
4 ΕΕ C 70 Ε της 8.3.2012, σ. 163. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=EL&type_doc=COMfinal&an_doc=2008&nu_doc=0637
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για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ, σχετικά με την εφαρμογή της 

αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις 

οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC, λόγω της 

τροποποίησης του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2012 για οδηγία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης 

εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των 

εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (οδηγία για τις γυναίκες σε 

διοικητικές θέσεις) (COM(2012)0614), 

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

2010 εν όψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη 

εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και 

συναφή μέτρα, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την εξάλειψη των 

στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή 

της αρχής της ισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για 

εργασία ίσης αξίας3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την άδεια 

μητρότητας4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις γυναίκες που 

απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί και προσωπικό φροντίδας στην ΕΕ5, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της 

οδηγίας 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/EK6, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η 

διάσταση του φύλου7, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τη δημιουργία 

συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ 

                                                 
1 ΕΕ L 353 της 28.12.2013, σ. 7. 
2 ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 18. 
3 ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 110. 
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0207. 
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0203. 
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0226. 
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0235. 
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επαγγελματικής και προσωπικής ζωής1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή 

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

διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 

εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση»)2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της 

οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ 

γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2014-20154, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2015 σχετικά με 

την ισότητα εισοδηματικών ευκαιριών ανδρών και γυναικών: μείωση της 

συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων, 

– έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων 2011-2020 το οποίο 

εγκρίθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 20115, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την 

ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της 

διαφάνειας (2014/124/ΕΕ)6, 

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο 

«Roadmap: A new start to address the challenges of work-life balance faced by working 

families» (Χάρτης πορείας: μια νέα αρχή για την αντιμετώπιση, από οικογένειες που 

εργάζονται, των προκλήσεων κατά την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής 

ζωής), καθώς και τις σχετικές διαβουλεύσεις με το κοινό και τους ενδιαφερόμενους επ’ 

αυτής, 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 

2015 με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019» 

(SWD(2015)0278) και ιδίως το κεφάλαιο 3.1 «Αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 

στην αγορά εργασίας και της ισότιμης οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και 

ανδρών», 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ 

γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το κεφάλαιο 1 για την αύξηση 

της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της ισότιμης οικονομικής 

ανεξαρτησίας και το κεφάλαιο 2 για τη μείωση των διαφορών μεταξύ των φύλων όσον 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0338. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0360. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0351. 
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0073. 
5 3073η σύνοδος του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, Βρυξέλλες, 

7 Μαρτίου 2011. 
6 ΕΕ L 69 της 8.3.2014, σ. 112. 
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αφορά τις αμοιβές, τις αποδοχές και τις συντάξεις, 

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των 

Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) με τίτλο «The gender employment 

gap: challenges and solutions» (Το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων: 

προκλήσεις και λύσεις) (2016), «Κοινωνικοί εταίροι και ισότητα των φύλων στην 

Ευρώπη» (2014) και «Developments in working life in Europe: EurWORK annual 

review» (Εξελίξεις στον εργασιακό βίο στην Ευρώπη: ετήσια ανασκόπηση του 

EurWORK) (2014 και 2015), καθώς και την Έκτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες 

εργασίας (EWCS) (2016), 

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΔΟΕ το 1951 για την ίση αμοιβή, τη σύμβαση του ΔΟΕ 

το 1994 για την εργασία μερικής απασχόλησης, τη σύμβαση του ΔΟΕ το 1996 για την 

κατ’ οίκον εργασία, τη σύμβαση του ΔΟΕ το 2000 για την προστασία της μητρότητας 

και τη σύμβαση του ΔΟΕ το 2011 για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 24ης Μαρτίου 2017 της 61ης συνόδου της 

Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη θέση της γυναίκας με τίτλο «Women’s 

economic empowerment in the changing world of work» (Οικονομική χειραφέτηση των 

γυναικών στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου του Γενικού Γραμματέα του 

ΟΗΕ για την Οικονομική Χειραφέτηση των Γυναικών, του Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο 

«Leave no one behind: A call to action for gender equality and economic women’s 

empowerment» (Μην ανακόπτετε την πρόοδο κανενός προσώπου: δράση για την 

ισότητα των φύλων και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 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 (A8-0000/2017), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και 

στη λήψη οικονομικών αποφάσεων αποτελούν τόσο προαπαιτούμενα για τη 

χειραφέτηση των γυναικών όσο και συνέπειές της· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους βασικότερους φραγμούς στην οικονομική χειραφέτηση 

των γυναικών περιλαμβάνονται οι δυσμενείς κοινωνικοί κανόνες, οι νόμοι που 

εισάγουν διακρίσεις ή η έλλειψη νομικής προστασίας, η μη ισότιμη κατανομή των μη 

αμειβόμενων οικιακών εργασιών και της φροντίδας των εξαρτώμενων μελών μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοοικονομικούς, ψηφιακούς 

και περιουσιακούς πόρους, και ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω από 

τις εγκάρσιες διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες1· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών είναι ταυτόχρονα 

«δίκαιη και έξυπνη», καθώς η ισότητα αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και η μεγαλύτερη 

                                                 
1 Ομάδα Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για την Οικονομική Χειραφέτηση των Γυναικών: ‘Leave no 

one behind: A call to action for gender equality and economic women’s empowerment» (Σεπτέμβριος 2016). 
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συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει θετικό αντίκτυπο στην αύξηση του 

ΑΕΠ και στην οικονομική επιτυχία των επιχειρήσεων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματική ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία και ευνοεί την οικονομική 

ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τη συνολική συμμετοχή στην αγορά εργασίας, την 

ισότητα των φύλων, τη μείωση του κινδύνου της φτώχειας και την αλληλεγγύη μεταξύ 

των γενεών, ενώ βοηθά επίσης να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της γήρανσης της 

κοινωνίας και επιδρά θετικά στα ποσοστά γεννήσεων στην ΕΕ· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα δημόσιο σύστημα χαρτογράφησης των μισθών το οποίο θα 

περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων έχει τη δυνατότητα να ασκήσει πιέσεις στον ιδιωτικό 

και τον δημόσιο τομέα ώστε να επανεξετάσουν τις δομές πληρωμών που εφαρμόζουν 

και να εξαλείψουν οποιεσδήποτε διαφορές διαπιστωθούν μεταξύ των φύλων· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη την αποδεδειγμένη διαπίστωση ότι οι ποσοστώσεις βελτιώνουν τις 

επιδόσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων και τονώνουν την ευρύτερη οικονομική 

ανάπτυξη, βελτιώνοντας επίσης τη χρήση των ταλέντων του εργατικού δυναμικού· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνήθως γυναικοκρατούμενοι τομείς ή ρόλοι 

χαρακτηρίζονται γενικά από χαμηλότερους μισθούς σε σχέση με συγκρίσιμους 

ανδροκρατούμενους τομείς ή ρόλους, γεγονός που αποτελεί παράμετρο της ανισότητας 

των φύλων όσον αφορά τις αμοιβές και τις συντάξεις, η οποία ανέρχεται σήμερα στο 

16 % και 40 %, αντιστοίχως· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΔΟΕ έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο αξιολόγησης των θέσεων 

εργασίας με βάση τέσσερις παράγοντες: τα προσόντα, τον κόπο, τις αρμοδιότητες και 

τις συνθήκες εργασίας, οι οποίοι σταθμίζονται ανάλογα με τη σημασία τους για την εν 

λόγω επιχείρηση ή τον εν λόγω οργανισμό· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν τη δυνατότητα να 

ενισχύσουν την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών μέσω της προαγωγής της 

ισότητας των αμοιβών και της επένδυσης στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής στον τομέα τους· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ανισότητες στους 

μισθούς είναι μικρότερες, όταν η συλλογική διαπραγμάτευση είναι ισχυρή1· 

I. Γενικές παρατηρήσεις  

1. θεωρεί ότι η οικονομική συμμετοχή και χειραφέτηση των γυναικών είναι πολύ 

σημαντικές για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, καθώς τους 

επιτρέπουν να επιτύχουν οικονομική ανεξαρτησία, να ασκούν επιρροή στην κοινωνία 

και να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους· 

2. τονίζει ότι το ετήσιο κόστος του χαμηλότερου ποσοστού απασχόλησης των γυναικών 

αντιστοιχεί στο 2,8 % του ΑΕΠ της ΕΕ2, ενώ το κόστος του αποκλεισμού μιας γυναίκας 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
2 Το 2013 - βλ. «The gender employment gap: challenges and solutions» (Το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των 
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από την αγορά εργασίας εκτιμάται μεταξύ 1,2 και 2 εκατομμυρίων ευρώ, αναλόγως του 

μορφωτικού επιπέδου της· 

II. Δράσεις και εργαλεία για τη βελτίωση της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών 

Βελτιωμένη εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 

3. επιμένει ότι η επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης, μεταξύ των οποίων παιδική 

µέριµνα, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που θα έχουν προσβάσιµο, οικονοµικά προσιτό 

και ποιοτικό χαρακτήρα, είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να 

επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 

4. είναι πεπεισμένο ότι η ανάληψη της φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων από τους άνδρες 

αποτελεί προϋπόθεση για την αλλαγή των παραδοσιακών στερεοτύπων που αφορούν 

τους ρόλους των φύλων· πιστεύει επίσης ότι και τα δύο φύλα και ολόκληρη η κοινωνία 

θα ωφεληθούν από μια δικαιότερη κατανομή της μη αμειβόμενης εργασίας και μια 

δικαιότερη χρήση του δικαιώματος άδειας που αφορά τη γονική φροντίδα· 

Ίση αμοιβή για ισότιμη εργασία ισότιμης αξίας και χαρτογράφηση των μισθών 

5. επιμένει ότι η αρχή της ίσης αμοιβής για ισότιμη εργασία ή εργασία ισότιμης αξίας 

είναι κατοχυρωμένη στις συνθήκες της ΕΕ· επισημαίνει σχετικά τη σύσταση της 

Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών 

και γυναικών μέσω της διαφάνειας· 

6. καλεί τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις να καθιερώσουν διαφάνεια όσον αφορά τις 

αμοιβές, ώστε να δημιουργηθούν μέθοδοι για την αντιμετώπιση από τις επιχειρήσεις 

του ζητήματος των διαφορών στις αμοιβές μεταξύ των φύλων, μεταξύ άλλων μέσω 

ελέγχων των αμοιβών και μέσω της ένταξης μέτρων για ίσες αμοιβές στη συλλογική 

διαπραγμάτευση· 

7. τονίζει ότι είναι ανάγκη να αναγνωριστούν και να επαναξιολογηθούν οι τυπικά 

γυναικοκρατούμενες θέσεις εργασίας, όπως οι θέσεις εργασίας στους τομείς της υγείας, 

της κοινωνικής μέριμνας και της διδασκαλίας, σε σύγκριση με τις τυπικά 

ανδροκρατούμενες θέσεις εργασίας· 

8. εκφράζει την πεποίθησή του ότι για την επίτευξη ίσων αμοιβών για ισότιμη εργασία 

ισότιμης αξίας απαιτείται ένα σαφές πλαίσιο συγκεκριμένων εργαλείων αξιολόγησης 

των θέσεων εργασίας με συγκρίσιμους δείκτες για την αξιολόγηση της «αξίας» στις 

θέσεις εργασίας ή τους τομείς· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 

τέτοιο πλαίσιο και να συνδράμει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή του· 

9. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

η αξία της εργασίας θα πρέπει να εκτιμάται και να συγκρίνεται βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων, όπως οι εκπαιδευτικές και οι επαγγελματικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις 

που αφορούν την κατάρτιση, οι δεξιότητες, ο κόπος και η ευθύνη, οι εργασίες που 

εκτελούνται και η φύση των σχετικών καθηκόντων· 

                                                                                                                                                         
φύλων: προκλήσεις και λύσεις). 
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Ποσοστώσεις των φύλων 

10. θεωρεί ότι οι ποσοστώσεις στον δημόσιο τομέα μπορεί να είναι απαραίτητες στις 

περιπτώσεις που τα δημόσια θεσμικά όργανα δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους για 

δίκαιη εκπροσώπηση και θα μπορούσαν, επομένως, να βελτιώσουν τη δημοκρατική 

νομιμότητα των θεσμικών οργάνων λήψης αποφάσεων·  

11. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο για ταχεία έκδοση της οδηγίας για 

τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών 

διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, ως σημαντικό 

πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της ίσης εκπροσώπησης στον δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα· 

Σχέδια για την ισότητα των φύλων 

12. αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή υποστηρίζει την έκδοση σχεδίων για την ισότητα των 

φύλων από ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς χρηματοδότησης των ερευνών· 

13. επισημαίνει ότι τα σχέδια για την ισότητα των φύλων σε εταιρικό ή τομεακό επίπεδο 

μπορεί να περιέχουν πολλαπλά μέτρα για το ανθρώπινο δυναμικό τα οποία αφορούν 

την πρόσληψη, την αμοιβή, την προαγωγή, την κατάρτιση και την εξισορρόπηση 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· ότι συχνά περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα, 

όπως ουδέτερη ως προς τα φύλα γλώσσα, πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης, 

διορισμό του ανεπαρκώς εκπροσωπούμενου φύλου σε ανώτατες θέσεις, εργασία 

μερικής απασχόλησης και συμμετοχή των πατέρων στη φροντίδα των τέκνων τους, και 

ότι στα κράτη μέλη εφαρμόζονται διάφορες προσεγγίσεις όσον αφορά την υποχρεωτική 

θέσπιση τέτοιων μέτρων· 

Συλλογικές συμβάσεις και κοινωνικοί εταίροι 

14. τονίζει ότι η εξασφάλιση ισορροπίας των φύλων στις ομάδες συλλογικής 

διαπραγμάτευσης είναι εξαιρετικά σημαντική για να εξασφαλιστεί η ισόρροπη 

εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και θεωρεί, επομένως, ότι οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις θα πρέπει να ενισχύσουν τις θέσεις των γυναικών εντός της δομής της 

κοινωνικής εταιρικής σχέσης, ιδίως σε θέσεις λήψης αποφάσεων, και θα πρέπει να 

διαπραγματευθούν σχέδια για την ισότητα των φύλων σε εταιρικό και τομεακό επίπεδο· 

15. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με κοινωνικούς εταίρους για την ενίσχυση 

του βασικού ρόλου τους να εντοπίζουν καλυμμένες προκαταλήψεις λόγω φύλου στις 

μισθολογικές κλίμακες και να προσδιορίζουν την αξία των θέσεων εργασίας χωρίς να 

υπεισέρχονται προκαταλήψεις λόγω φύλου· 

III. Συστάσεις για την ενίσχυση της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών 

16. υποστηρίζει ότι στα ισχύοντα οικονομικά μοντέλα και οικονομικές πρακτικές δεν 

λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές με βάση το φύλο και δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα 

της εξάλειψης των διαφορών μεταξύ των φύλων· θεωρεί ότι, σε αυτό το πλαίσιο, οι 

φορολογικές πολιτικές και οι προτεραιότητες όσον αφορά τις δαπάνες κατά τη διάρκεια 

περιόδων κρίσης θα πρέπει να επανεξεταστούν ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις γυναίκες 

ως οικονομικούς παράγοντες· 
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17. ζητεί να επανεξεταστούν οι μακροοικονομικοί στόχοι ώστε να επανεκτιμηθούν οι 

προτεραιότητες όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες και να μπορούν να επωφεληθούν 

άνδρες και γυναίκες από τις επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές· 

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η Ευρώπη είναι αδιαμφισβήτητα μεταξύ των πρωτοπόρων παγκοσμίως όσον αφορά τα 

δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Ωστόσο, προϋπόθεση για να 

διαπρέψει στους τομείς της ισότητας και της χειραφέτησης των γυναικών είναι η ισότιμη 

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη λήψη οικονομικών αποφάσεων.  

Οι τελευταίες στατιστικές δείχνουν ότι η ΕΕ συνεχίζει να βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής 

προς την επίτευξη ισότητας των φύλων. Ο δείκτης για την ισότητα των φύλων EIGE δεν έχει 

καταγράψει από το 2015 σχεδόν καμία πρόοδο στην ΕΕ, παρά μόνο μια αμελητέα αύξηση.  

 

Σε πολλές χώρες, οι κυριότεροι φραγμοί στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών είναι 

διάφοροι κοινωνικοί κανόνες ή νόμοι που εισάγουν διακρίσεις. Παρά το γεγονός ότι οι 

γυναίκες διαθέτουν κατά μέσο όσο υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο σε σύγκριση με τους 

άνδρες, οι διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις αμοιβές εξακολουθούν να είναι 

σημαντικές με ποσοστό 16,1 %, όπως και οι διαφορές στις συντάξεις, οι οποίες ανέρχονται 

στο ανησυχητικό ποσοστό 40,2 %, αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών 

μελών. Μια περισσότερο ισότιμη κατανομή των μη αμειβόμενων εργασιών του νοικοκυριού 

είναι επίσης απαραίτητη για να μπορέσουν οι γυναίκες να είναι παρούσες στην αγορά 

εργασίας στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες. Όταν οι μη αμειβόμενες οικιακές εργασίες θα 

εκτελούνται ταυτοχρόνως και από τα δύο φύλα και θα αποτελούν ένα ισότιμα κατανεμημένο 

βάρος, καθώς και όταν επιτευχθούν οι στόχοι της Βαρκελώνης, θα υπάρχει μια καλύτερη 

βάση για μια αρκετά βελτιωμένη εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής η 

οποία θα επιτρέπει στις γυναίκες να ανταγωνίζονται τους άνδρες επί ίσοις όροις.  

 

Η δυνατότητα ανταγωνισμού επί ίσοις όροις είναι ανθρώπινο δικαίωμα και δεν θα πρέπει να 

εμποδίζεται, καθώς ο καθένας, ανεξαρτήτως του ποιος είναι ή ποιο είναι το βιολογικό φύλο 

του, έχει τα ίδια δικαιώματα και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει διακρίσεις. Πέραν του ότι 

είναι ανθρώπινο δικαίωμα, η αγορά εργασίας όπου υπερτερεί η ισοτιμία, παρέχει οφέλη. Οι 

γυναίκες εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης σε μεγαλύτερο βαθμό από τους 

άνδρες και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις διαφορές στους μισθούς, αντιστοιχεί σε 

τεράστια απώλεια φορολογικών εσόδων για τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με το Eurofound, το 

συνολικό ετήσιο κόστος του χαμηλότερου ποσοστού απασχόλησης των γυναικών αντιστοιχεί 

στο 2,8 % του ΑΕΠ της ΕΕ1, ενώ το κόστος του αποκλεισμού μιας γυναίκας από την αγορά 

εργασίας σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου της εκτιμάται ότι ανέρχεται μεταξύ 1,2 και 

2 εκατομμυρίων ευρώ, αναλόγως του μορφωτικού επιπέδου της.  

 

Υπάρχουν διάφορα χρήσιμα εργαλεία για την επίτευξη του στόχου της οικονομικής 

χειραφέτησης των γυναικών. Η ύπαρξη διαφορών στις αμοιβές προκαλεί θεμελιώδες 

πρόβλημα, καθώς δεν υφίσταται ίση αμοιβή για ισότιμη εργασία και εργασία ισότιμης αξίας. 

Για να παρέχονται ίσες αμοιβές για ισότιμη εργασία θα πρέπει να υπάρξει συστηματική 

χαρτογράφηση των αμοιβών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός 

τομέας ανταποκρίνονται στην απαίτηση αυτή.  

 

Για να αντιμετωπιστεί το ανεπαρκές επίπεδο οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών εντός 

                                                 
1 το 2013, The gender employment gap Challenges and solutions (Το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων: 

προκλήσεις και λύσεις). 
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της ΕΕ, είναι απαραίτητο οι παραδοσιακά γυναικείες θέσεις εργασίας να αποτιμώνται ισότιμα 

με τις τυπικές ανδρικές θέσεις εργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει οι επηρεαζόμενοι 

τομείς, οι γυναικοκρατούμενοι τομείς, να αμείβουν καλύτερα τους εργαζομένους τους.  

 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η αύξηση της παρουσίας των γυναικών στην αγορά εργασίας θα 

έχει μόνο θετικές επιπτώσεις. Όσον αφορά τα εταιρικά συμβούλια και τον δημόσιο τομέα 

λήψης αποφάσεων υψηλού επιπέδου, η πείρα έχει δείξει ότι η ένταξη των γυναικών έχει 

θετικά αποτελέσματα. Καλούμε το Συμβούλιο να εκδώσει γρήγορα την οδηγία για τη 

βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών 

στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (οδηγία για τις γυναίκες σε 

διοικητικές θέσεις). Έχει σημειωθεί πρόοδος στον τομέα αυτόν, αλλά με πολύ αργούς 

ρυθμούς. Η μεγαλύτερη πρόοδος έχει επιτευχθεί σε χώρες οι οποίες έχουν θεσπίσει 

δεσμευτική νομοθεσία για τις ποσοστώσεις. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να δοθεί το 

παράδειγμα. Η ΕΕ διαθέτει επί του παρόντος πολύ λίγες γυναίκες σε θέσεις υψηλού 

επιπέδου/ανώτερης ιεραρχίας στα θεσμικά όργανά της και η κατάσταση αυτή θα πρέπει να 

αλλάξει δραστικά.  

 

Τα σχέδια για την ισότητα των φύλων αποτελούν ένα εργαλείο που αντιμετωπίζει τις 

ανισότητες στον χώρο εργασίας με διάφορους τρόπους, καθώς άπτονται θεμάτων πρόσληψης, 

αμοιβών, προαγωγής, κατάρτισης και εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

Επίσης, με τα σχέδια για την ισότητα των φύλων δίνεται η δυνατότητα πρόληψης της 

σεξουαλικής παρενόχλησης. Το 32 % των περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης στην ΕΕ 

αφορούσαν παρενόχληση γυναικών στον χώρο εργασίας τους και, επειδή βιώνουν αυτή τη 

βία, ένας μεγάλος αριθμός γυναικών αλλάζουν τη συμπεριφορά τους αποφεύγοντας να 

μένουν μόνες με έναν συνάδελφο ή με το αφεντικό τους. Θα πρέπει να επιδεικνύουμε 

μηδενική ανοχή στην παρενόχληση και όλοι, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, πρέπει να 

μπορούν να νιώθουν ασφαλείς στο εργασιακό περιβάλλον τους.  

 

Απέχουμε μόλις τρία έτη από το 2020 και έχουμε θέσει πολύ υψηλούς στόχους τους οποίους 

πρέπει να επιτύχουμε. Δεν επιτρέπεται να αποτύχουμε και πρέπει να συνεχίσουμε να 

προσπαθούμε για την επίτευξη αυτών των στόχων που αφορούν τη χειραφέτηση των 

γυναικών και την παρουσία τους στην αγορά εργασίας. Πρέπει να διαδραματίσουμε ηγετικό 

ρόλο δείχνοντας με σθεναρότητα ότι δεν ανεχόμαστε τις ανισότητες και ότι αναμένουμε τόσο 

από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα να αναλάβουν την ευθύνη για τις 

ανισότητες που αναπαράγουν μέσω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην παρούσα 

έκθεση. 

 


