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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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά την 
κινητικότητα και έχει πλήξει σκληρότερα τους εργαζόμενους προσωρινής και μερικής 
απασχόλησης, ενώ οι γυναίκες αποτελούν μία από τις κατηγορίες που έχουν πληγεί 
περισσότερο,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικά εμπόδια για την κινητικότητα των γυναικών είναι οι 
διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων (κατά μέσο όρο οι γυναίκες στην ΕΕ 
αμείβονται κατά περίπου 17,5% λιγότερο από ό,τι οι άνδρες για εργασία ίσης αξίας1), ο 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας ανά φύλο, η έλλειψη των κατάλληλων εργασιακών 
συνθηκών, η εμμονή των στερεοτύπων και ο κίνδυνος διακρίσεων με βάση το φύλο·
λαμβάνοντας υπόψη ότι παράγοντες που σχετίζονται με την οικογένεια και το κοινωνικό 
δίκτυο, οι εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών, οι συνθήκες στέγασης και το τοπικό 
περιβάλλον εμποδίζουν επιπλέον τις γυναίκες στην άσκηση του δικαιώματος της 
ελεύθερης μετακίνησης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν έντονες διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά στην 
κινητικότητα των εργαζομένων εντός της ΕΕ (οι άνδρες αναφέρουν μετακινήσεις εξαιτίας 
νέας εργασίας ή μετάθεσης της εργασίας πολύ συχνότερα σε σχέση με τις γυναίκες, με 
ποσοστά 44% και 27% αντίστοιχα2)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο της 
κινητικότητας πρέπει να παρακολουθείται στενότερα και βάσει στοιχείων ανά φύλο, 

1. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία περί ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και 
γυναικών3 στην Ευρώπη· ζητεί με έμφαση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να
αναπτύξουν εθνικές πολιτικές (με τη συμμετοχή γυναικών στο σχεδιασμό τους) για την
εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, οι οποίες θα εστιάζουν στην
ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας και την προώθηση ίσων ευκαιριών, ως
παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων της ΕΕ·

2. καλεί τα κράτη μέλη να δημοσιοποιούν τα μισθολογικά στοιχεία του δημοσίου τομέα και 
να καταστήσουν τις αμοιβές περισσότερο διαφανείς, ώστε να αποτρέπεται η συντήρηση ή 
διεύρυνση των διαφορών στις αμοιβές· 

3. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό ποσοστό μη αξιοποίησης του πνευματικού δυναμικού 
στις γυναίκες ("brain-waste"), δηλαδή της ανεπαρκούς αξιοποίησης των προσόντων των 
μετακινούμενων εργαζομένων, κάτι που είναι ιδιαιτέρως εμφανές στους τομείς της 

                                               
1 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την Ισότητα μεταξύ 
Γυναικών και Ανδρών 2010 (SEC(2011)193).
2 Μελέτη του Eurofound "Κινητικότητα στην Ευρώπη - η πορεία προς τα εμπρός".
3 Oδηγία 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) (ΕΕ L 204, 26.07.06, σ. 23).
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νοσηλευτικής και της οικιακής εργασίας όπου επικρατούν οι γυναίκες· καλεί, στο πλαίσιο 
αυτό, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σωστά τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την 
αναγνώριση των προσόντων·

4. τονίζει ότι οι εργαζόμενες γυναίκες που μετακινούνται στο εξωτερικό για εργασίες που 
σχετίζονται με τη φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων, για παράδειγμα μπεϊμπισίτερ, 
εσωτερικές βοηθοί (au pair), παραμάνες ή νοσοκόμες, συχνά απασχολούνται στον 
ιδιωτικό τομέα, σε οικογένειες ή μέλη οικογενειών, και έτσι τελικά εργάζονται χωρίς 
συμβόλαιο ή παράνομα, με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνουν δικαιώματα και παροχές 
που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλεια, την υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ.·

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την οδηγία 
1004/38/ΕΚ χωρίς διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού 
προσανατολισμού· υπενθυμίζει στην Επιτροπή προηγούμενες εκκλήσεις για διασφάλιση 
της ελευθερίας μετακίνησης όλων των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους, 
συμπεριλαμβανομένων τόσο των σχέσεων επίσημης συμβίωσης όσο και των γάμων, 
ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό·

6. καλεί τα κράτη μέλη να ελέγχουν την κατάσταση των εργαζομένων στον τομέα της 
φροντίδας παιδιών ή ηλικιωμένων και να παρέχουν στις εργαζόμενες γυναίκες, που 
μετακινούνται στο εξωτερικό για τέτοιου είδους εργασίες, όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για την πρόσβαση σε νόμιμες θέσεις εργασίας και τη 
σχετική κατάρτιση, τα κοινωνικά δικαιώματα, την υγειονομική περίθαλψη κλπ·, καθώς 
και να τους παρέχουν συμβουλευτική στήριξη σε σχέση με τη νόμιμη απασχόληση και 
τους κινδύνους που ενέχει η μαύρη αγορά εργασίας·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την κατάσταση των γραφείων 
και των οργανισμών που προσφέρουν εργασία σε εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη και 
να εντοπίζουν πιθανές παράνομες ή μαύρες θέσεις εργασίας ή γραφεία και οργανισμούς 
που προσφέρουν πλασματικές θέσεις εργασίας· 

8. καλεί τα κράτη μέλη, για τις περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι μετακινούνται με τον/την 
σύζυγο ή σύντροφο και τα παιδιά τους, να παρέχουν επαρκείς - και πολυγλωσσικές -
υπηρεσίες για την οικογένεια, για παράδειγμα εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών, σχολική 
και προσχολική αγωγή και υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, καθώς και ελεύθερη 
πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης για να βοηθούνται οι σύζυγοι ή 
σύντροφοι που μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος για να βρουν εργασία·

9. επισημαίνει στην Επιτροπή ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στα 
οικογενειακά επιδόματα, ιδιαίτερα για τις πολύτεκνες οικογένειες, κάτι που μπορεί να 
δημιουργήσει διακρίσεις κατά την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων·

10. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν τις συνθήκες για τα παιδιά που οι 
γονείς αφήνουν στην χώρα καταγωγής τους, ώστε να μεγαλώσουν φυσιολογικά και να 
επωφεληθούν από την εκπαίδευση και την κατάλληλη κοινωνική ζωή·

11. υπογραμμίζει ότι η παράταση της περιόδου εξάλειψης των μεταβατικών φραγμών που 
αφορούν την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων για τα κράτη μέλη που εισήλθαν 
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στην ΕΕ το 2007 θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις ιδιαίτερα για τις γυναίκες, οι οποίες 
επηρεάζονται από την αύξηση της ανεργίας που σημειώνεται μετά την οικονομική κρίση, 
λόγω του ότι δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες ευελιξίας με τους άνδρες· τονίζει ότι, εάν 
συνεχιστεί ο περιορισμός των δικαιωμάτων τους στην ελεύθερη μετακίνηση, θα έχουν 
επιπλέον να αντιμετωπίσουν την φτώχια, την κοινωνική περιθωριοποίηση και τον 
αποκλεισμό·

12. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών 
ώστε οι οικογένειες με παιδιά να αξιοποιούν το δικαίωμά τους στην κινητικότητα, με την 
καθιέρωση δεσμευτικών ελάχιστων στόχων για την φροντίδα των παιδιών και τις άδειες 
παροχής φροντίδας, όπως είναι η άδεια πατρότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τα παιδιά αυτά στο εκπαιδευτικό τους σύστημα·

13. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουν την αμοιβαία 
αναγνώριση πτυχίων και επαγγελματικών προσόντων και να επιτρέψουν τη συνάθροιση 
των περιόδων εισφοράς για τη στοιχειοθέτηση δικαιώματος σε παροχές κοινωνικής
ασφάλισης και πρόνοιας· 

14. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μηχανισμούς συνεργασίας με στόχο την πρόληψη 
τέτοιων δυσμενών επιπτώσεων για τις οικογένειες και ιδιαίτερα για τα παιδιά, όταν αυτά 
αποχωρίζονται από τους γονείς τους και ζουν σε μεγάλη απόσταση·

15. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους εργαζομένους και τις οικογένειές τους αναλυτική 
ενημέρωση καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής σε κοινωνικά δίκτυα, ούτως ώστε να 
ενημερώνονται, σε μια γλώσσα που κατανοούν, για τα δικαιώματά τους και τα πιθανά 
οφέλη που τους παρέχονται από το κράτος μέλος υποδοχής, όπως η πρόσβαση στις 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, και ιδιαίτερα τα δικαιώματα και τα οφέλη τα οποία 
σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλεια, την φροντίδα των παιδιών, τη φροντίδα 
ανθρώπων που δεν είναι σε θέση μνα ζουν με αυτονομία, την υγειονομική περίθαλψη και 
τις δυνατότητες κατάρτισης, όπως τα γλωσσικά μαθήματα και οι δραστηριότητες της 
τοπικής κοινότητας· θεωρεί ότι, προκειμένου να υπάρχει διεξοδική ενημέρωση, πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα κοινό επιγραμμικό περιβάλλον πληροφόρησης για τα κράτη μέλη·

16. καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τα εμπόδια στην κινητικότητα των εργαζομένων 
προσφέροντας κατάλληλες υπηρεσίες στις γυναίκες που ακολουθούν τους συζύγους ή 
συντρόφους τους σε άλλο κράτος μέλος, όπως μαθήματα για να διευκολυνθεί η 
ενσωμάτωσή τους στο νέο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, πχ μαθήματα γλωσσών 
και επαγγελματικής επιμόρφωσης·

17. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως είναι ο "Μηχανισμός για τη Βελτίωση 
της Κινητικότητας των Γυναικών", και την καλεί να διευρύνει και να βελτιώσει τα 
προγράμματα που στοχεύουν στην αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων 
γυναικών·

18. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν σημεία επαφής για τους μετακινούμενους 
εργαζόμενους σε οικιακές εργασίες και στον τομέα της περίθαλψης παρέχοντας 
προσωπική σχέση με τον εργοδότη τους, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα 
δημιουργίας ενός δικτύου που θα τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά 
τους.
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