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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων 
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες συστάσεις:

1. εκφράζει τη λύπη του που δεν έχει ασχοληθεί ακόμη δεόντως η Επιτροπή με το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2008 και δεν έχει 
ξεκινήσει καμία νομοθετική πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το 
πρόβλημα των άνισων αμοιβών ανδρών και γυναικών·

2. εκφράζει τη μεγάλη του ανησυχία για το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία μικρή μόνο 
πρόοδος έχει σημειωθεί και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
παραμένει μεγάλο τα τελευταία χρόνια, τη στιγμή που, παρά τη νομικά δεσμευτική αρχή 
της ίσης αμοιβής για ισοδύναμη εργασία, οι γυναίκες έλαβαν στην ΕΕ των 27 κατά το
έτος 2009 κατά μέσο όρο 17,5% χαμηλότερη ωριαία αμοιβή σε σύγκριση με τους 
άνδρες1;  επισημαίνει ότι η στρατηγική της «ευελιξίας με ασφάλεια» δεν είναι η 
κατάλληλη για την εξάλειψη των υφιστάμενων χασμάτων στην προστασία της 
απασχόλησης και στους μισθούς γυναικών και ανδρών·

3. είναι της άποψης ότι αυτή η ανισότητα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των γυναικών, 
ιδίως όσων είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης, διότι οι χαμηλότεροι μισθοί επιφέρουν 
χαμηλότερες συντάξεις, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να αντιμετωπίζουν συχνότερα τη 
φτώχεια στα γηρατειά, με ποσοστό 22%, από ό,τι οι άνδρες, με ποσοστό 16%·

4. επισημαίνει ότι τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι συνεκτικά, συγκρίσιμα, 
ενδεικτικά με βάση το φύλο, πλήρη και να είναι προσαρμοσμένα στις τελευταίες 
εξελίξεις της οργάνωσης εργασίας· είναι της άποψης ότι κατά την αξιολόγηση του 
μισθολογικού χάσματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο διάφορες μικτές 
ωριαίες αμοιβές αλλά και επιπλέον στοιχεία της εξατομικευμένης αμοιβής και 
προσόντα·

5. εμμένει στην ανάγκη να ληφθούν μέτρα που λαμβάνουν υπόψη την εργασιακή και 
επαγγελματική πρόοδο και εξέλιξη υπό συνθήκες πραγματικής ισότητας γυναικών και 
ανδρών·

6. θεωρεί ζήτημα προτεραιότητας να προωθήσει μία νέα νοοτροπία καταμερισμού 
ευθυνών τόσο στην ιδιωτική ζωή όσο και στον χώρο της εργασίας, η οποία θα 
αντικαταστήσει την παραδοσιακή κατανομή ρόλων μεταξύ γυναικών και ανδρών·

7. είναι της άποψης ότι απαιτούνται νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα σε διάφορα 
επίπεδα, για να ξεπεραστούν το μισθολογικό χάσμα, η οριζόντια και κάθετη οριοθέτηση 
και τα στερεότυπα σχετικά με τυπικά γυναικείες δραστηριότητες και τομείς· 

8. καλεί τα κράτη μέλη να συντάξουν περιεκτικούς νομικά δεσμευτικούς κανόνες, για να 
μεταφερθεί αποτελεσματικά η αρχή των ίσων αμοιβών για ίση ή ισοδύναμη εργασία·

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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9. τονίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα για 
να αντιδρούν κατά της ανισότητας στις αμοιβές ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

10. επισημαίνει ότι οι άμεσοι συνομιλητές για τα μέτρα της Επιτροπής πρέπει να είναι όχι 
μόνο τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι αλλά και οι αρμόδιες για την ισότητα 
υπηρεσίες·

11. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να λάβουν μέτρα κατά των 
διακρίσεων με βάση το φύλο, κατά των ανισοτήτων στην εκπαίδευση, κατά του 
κατακερματισμού της αγορά εργασίας, υπέρ ενός λειτουργικού εναρμονισμού της 
εργασίας με την ιδιωτική ζωή και υπέρ της πλήρους μισθολογικής διαφάνειας·  

12. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη λόγω της μικρής προόδου που έχει επιτευχθεί πρέπει να 
λάβουν αποτελεσματικά μέτρα κατά των εργοδοτών που παραβιάζουν την αρχή των 
ίσων αμοιβών·

– να συμπεριλάβει στο παράρτημα της πρότασης ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
συστάσεις:

13. πιστεύει ότι ένας συνδυασμός στρατηγικών και μέτρων με βάση την αρχή της ισότητας 
των δύο φύλων μπορεί να αντιμετωπίσει το μισθολογικό χάσμα όσον αφορά τα δύο 
φύλα, πρέπει δε να περιλαμβάνει τα εξής:

α) συγκεκριμένα μέτρα για τον εναρμονισμό της κατάρτισης, εκπαίδευσης και 
μετεκπαίδευσης με την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή,

β) κατάλληλη φορολογική και προορατική πολιτική,

γ) συγκεκριμένα μέτρα προς εφαρμογή από τους κοινωνικούς εταίρους και τις 
αρμόδιες για την ισότητα αρχές (σύμφωνα με το άρθρο 157, παράγραφος 4, ΣΛΕΕ) 
για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος και του αποκλεισμού στα 
διάφορα συμβατικά και τομεακά επίπεδα·

δ) την προσθήκη ρήτρας για την τήρηση της ισότητας των δύο φύλων και της αρχής 
των ίσων αμοιβών στις δημόσιες συμβάσεις και τη θέσπιση ιδιαίτερου 
πιστοποιητικού ποιότητας,

ε) την ανάληψη πρωτοβουλιών για την εφαρμογή της πολιτικής της ισότητας και της 
αρχής της ισότητας αμοιβών από τις επιχειρήσεις·

14. θεωρεί αναγκαία την κατάλληλη ερμηνεία και μεταφορά του άρθρου 157, παράγραφοι 1 
και 2, ΣΛΕΕ, καθώς και την προσαρμογή της σχετικής οδηγίας σε επίπεδο ΕΕ και κατά 
τη μεταφορά και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο·

15. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη καλύτερης και γρηγορότερης μεταφοράς των διατάξεων 
της σχετικής οδηγίας όσον αφορά τις αρμόδιες για την ισότητα υπηρεσίες και τον 
κοινωνικό διάλογο για την πραγματική υπέρβαση του μισθολογικού χάσματος με μέτρα 
που θα εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και τις αρμόδιες για 
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την ισότητα υπηρεσίες.


