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Τροπολογία 1
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη σύμβαση 100 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας: «Ίση 
αμοιβή»,

Or. en

Τροπολογία 2
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το διαδικτυακό 
σεμινάριο που διοργάνωσαν τον Μάρτιο 
του 2011 η ΔΟΕ και το Οικουμενικό 
Σύμφωνο των ΗΕ με τίτλο: «Ίση αμοιβή 
για εργασία ίσης αξίας: Πώς μπορούμε να 
το πετύχουμε;»

Or. en

Τροπολογία 3
Edit Bauer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
κερδίζουν κατά μέσο όρο 17,1% λιγότερο 
από τους άνδρες στη Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ότι οι διαφορές στις αμοιβές των δύο 
φύλων κυμαίνονται μεταξύ 3,2% και 
30,9% στα κράτη μέλη, καθώς και ότι, 
παρά το σημαντικό κοινοτικό κεκτημένο 
που ισχύει για περισσότερα από 40 χρόνια 
και παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει και 
τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για την 
καταπολέμησή τους 1 – έχει σημειωθεί 
ελάχιστη πρόοδος (το μισθολογικό χάσμα 
σε επίπεδο ΕΕ ήταν 17,7% το 2006, 18%
το 2008 και 17,1% το 2009)· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τα πιο πρόσφατα προσωρινά και ελλιπή 
στοιχεία, οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο 
όρο 16,4% λιγότερο από τους άνδρες στη 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι οι διαφορές στις 
αμοιβές των δύο φύλων κυμαίνονται 
μεταξύ 1,9% και 27,6% στα κράτη μέλη, 
καθώς και ότι, παρά το σημαντικό 
κοινοτικό κεκτημένο που ισχύει για 
περισσότερα από 40 χρόνια και παρά τις 
ενέργειες που έχουν γίνει και τα μέτρα που 
έχουν εφαρμοστεί για την καταπολέμησή 
τους 2 – έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος 
(το μισθολογικό χάσμα σε επίπεδο ΕΕ 
ήταν 17,7% το 2006, 17,6 το 2007, 17,4%
το 2008, 16,9% το 2009 και 16,4% το 
2010), ενώ το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των δύο φύλων ενδέχεται να είναι 
μεγαλύτερο, δεδομένου ότι ακόμα 
απουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία δύο 
κρατών μελών 

Or. en

Τροπολογία 4
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
κερδίζουν κατά μέσο όρο 17,1% λιγότερο 
από τους άνδρες στη Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ότι οι διαφορές στις αμοιβές των δύο 
φύλων κυμαίνονται μεταξύ 3,2% και 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να κερδίζουν κατά μέσο 
όρο 16,4% λιγότερο από τους άνδρες σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που 

                                               
1 Η αειφόρος ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Έκθεση του 2011 με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 
της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, Eurostat 2011

2 Η αειφόρος ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Έκθεση του 2011 με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 
της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, Eurostat 2011
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30,9% στα κράτη μέλη, καθώς και ότι, 
παρά το σημαντικό κοινοτικό κεκτημένο 
που ισχύει για περισσότερα από 40 χρόνια 
και παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει και 
τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για την 
καταπολέμησή τους  – έχει σημειωθεί 
ελάχιστη πρόοδος (το μισθολογικό χάσμα 
σε επίπεδο ΕΕ ήταν 17,7% το 2006, 18% 
το 2008 και 17,1% το 2009)·

δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
2 Μαρτίου 2012, ευρωπαϊκή ημέρα ίσης 
αμοιβής, και το ποσοστό που 
αντιπροσωπεύει τις διαφορές στις αμοιβές 
των δύο φύλων κυμαίνεται από 2% στην 
Πολωνία μέχρι 27% στην Εσθονία καθώς 
και ότι, παρά το σημαντικό κοινοτικό 
κεκτημένο που ισχύει για περισσότερα από 
40 χρόνια και παρά τις ενέργειες που έχουν 
γίνει και τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί 
για την καταπολέμησή τους, έχει 
σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος (το 
μισθολογικό χάσμα σε επίπεδο ΕΕ ήταν 
17,7% το 2006, 18% το 2008 και 17,1% το 
2009)·

Or. en

Τροπολογία 5
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
κερδίζουν κατά μέσο όρο 17,1% λιγότερο 
από τους άνδρες στη Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ότι οι διαφορές στις αμοιβές των δύο 
φύλων κυμαίνονται μεταξύ 3,2% και 
30,9% στα κράτη μέλη, καθώς και ότι, 
παρά το σημαντικό κοινοτικό κεκτημένο 
που ισχύει για περισσότερα από 40 χρόνια 
και παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει και 
τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για την 
καταπολέμησή τους – έχει σημειωθεί 
ελάχιστη πρόοδος (το μισθολογικό χάσμα 
σε επίπεδο ΕΕ ήταν 17,7% το 2006, 18% 
το 2008 και 17,1% το 2009)·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
κερδίζουν κατά μέσο όρο 17,1% λιγότερο 
από τους άνδρες στη Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ότι οι διαφορές στις αμοιβές των δύο 
φύλων κυμαίνονται μεταξύ 3,2% και 
30,9% στα κράτη μέλη, καθώς και ότι, 
παρά το σημαντικό κοινοτικό κεκτημένο 
που ισχύει για περισσότερα από 40 χρόνια 
και παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει και 
τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για την 
καταπολέμησή τους – έχει σημειωθεί 
ελάχιστη πρόοδος (το μισθολογικό χάσμα 
σε επίπεδο ΕΕ ήταν 17,7% το 2006, 18% 
το 2008 και 17,1% το 2009)·και σε 
ορισμένα κράτη μέλη το μισθολογικό 
χάσμα έχει διευρυνθεί·

Or. pt



AM\894584EL.doc 5/52 PE483.971v01-00

EL

Τροπολογία 6
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτίες στις 
οποίες οφείλονται οι διαφορές στις αμοιβές 
των δύο φύλων είναι περίπλοκες, 
πολυδιάστατες και συχνά 
αλληλοσυνδεόμενες καθώς και ότι 
υπερβαίνουν το μεμονωμένο ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή εργασία 
ίσης αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 
των αιτιών περιλαμβάνονται άμεσες και 
έμμεσες διακρίσεις καθώς και κοινωνικοί 
και οικονομικοί παράγοντες όπως ο 
επαγγελματικός και ο τομεακός 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας, η 
υποτίμηση της εργασίας των γυναικών, η 
ανισότητα ως προς την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής καθώς 
και οι παραδόσεις και τα στερεότυπα, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών 
και επαγγελματικών επιλογών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
ανάλυση εμπειρογνωμόνων, οι ανισότητες 
οφείλονται σχεδόν κατά το ήμισυ σε 
διακρίσεις, είτε άμεσες, είτε έμμεσες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτίες στις 
οποίες οφείλονται οι χρόνιες μεγάλες
διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων 
είναι περίπλοκες, πολυδιάστατες και συχνά 
αλληλοσυνδεόμενες καθώς και ότι 
υπερβαίνουν το μεμονωμένο ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή εργασία 
ίσης αξίας· το μισθολογικό χάσμα δεν 
είναι απαραίτητα ενδεικτικό της 
συνολικής ισότητας ή ανισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών δεδομένου ότι 
αφορά μόνο τους μισθωτούς·
λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των αιτιών 
περιλαμβάνονται άμεσες και έμμεσες 
διακρίσεις καθώς και κοινωνικοί και 
οικονομικοί παράγοντες όπως ο 
επαγγελματικός και ο εξαιρετικά 
οριζόντιος και κάθετος διαχωρισμός της 
αγοράς εργασίας ή οι αγορές εργασίας 
όπου σημαντικό ποσοστό γυναικών 
εργάζονται με μειωμένο ωράριο, το οποίο 
έχει την τάση να συνοδεύεται από 
χαμηλότερες αμοιβές σε σύγκριση με τις 
θέσεις πλήρους απασχόλησης, και στις 
οποίες υπάρχει μεγάλο μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, η 
υποτίμηση της εργασίας των γυναικών, η 
ανισότητα ως προς την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής καθώς 
και οι παραδόσεις και τα στερεότυπα, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών 
και επαγγελματικών επιλογών και 
συνεπώς οι επαγγελματικές 
σταδιοδρομίες, κυρίως των νεαρών 
κοριτσιών και γυναικών που οδηγούνται 
στην επιλογή παραδοσιακών γυναικείων 
επαγγελμάτων τα οποία είναι χαμηλά 
αμειβόμενα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με ανάλυση εμπειρογνωμόνων, 
οι ανισότητες, είτε άμεσες είτε έμμεσες, 
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οφείλονται σχεδόν κατά το ήμισυ σε 
διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 7
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτίες στις 
οποίες οφείλονται οι διαφορές στις αμοιβές 
των δύο φύλων είναι περίπλοκες, 
πολυδιάστατες και συχνά 
αλληλοσυνδεόμενες καθώς και ότι 
υπερβαίνουν το μεμονωμένο ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή εργασία 
ίσης αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 
των αιτιών περιλαμβάνονται άμεσες και 
έμμεσες διακρίσεις καθώς και κοινωνικοί 
και οικονομικοί παράγοντες όπως ο 
επαγγελματικός και ο τομεακός 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας, η 
υποτίμηση της εργασίας των γυναικών, η 
ανισότητα ως προς την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής καθώς 
και οι παραδόσεις και τα στερεότυπα, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών 
και επαγγελματικών επιλογών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
ανάλυση εμπειρογνωμόνων, οι ανισότητες 
οφείλονται σχεδόν κατά το ήμισυ σε
διακρίσεις, είτε άμεσες, είτε έμμεσες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτίες στις 
οποίες οφείλονται οι διαφορές στις αμοιβές 
των δύο φύλων είναι περίπλοκες, 
πολυδιάστατες και συχνά 
αλληλοσυνδεόμενες καθώς και ότι 
υπερβαίνουν το μεμονωμένο ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή εργασία 
ίσης αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 
των αιτιών περιλαμβάνονται άμεσες και 
έμμεσες διακρίσεις καθώς και κοινωνικοί 
και οικονομικοί παράγοντες όπως ο 
επαγγελματικός και ο τομεακός 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας, η 
υποτίμηση της εργασίας των γυναικών, η 
ανισότητα ως προς την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής καθώς 
και οι παραδόσεις και τα στερεότυπα, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών 
και επαγγελματικών επιλογών, του 
σχολικού προσανατολισμού καθώς και 
της πρόσβασης στα επαγγέλματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
ανάλυση εμπειρογνωμόνων, οι ανισότητες 
οφείλονται σχεδόν κατά το ήμισυ σε 
διακρίσεις, είτε άμεσες είτε έμμεσες·

Or. fr

Τροπολογία 8
Licia Ronzulli
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. εκτιμώντας ότι πολύ συχνά οι 
διαφορές στις αμοιβές σχετίζονται με 
πολιτιστικά κατάλοιπα, καθώς και με 
νομικούς και οικονομικούς παράγοντες 
της σύγχρονης κοινωνίας·

Or. it

Τροπολογία9
Siiri Oviir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της 
αρχής της ίσης αμοιβής για την ίδια 
εργασία και για εργασία ίσης αξίας είναι 
ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της 
ισότητας των φύλων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της 
αρχής της ίσης αμοιβής για την ίδια 
εργασία και για εργασία ίσης αξίας είναι 
ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της 
ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πρέπει να ζητείται από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν και 
να δημοσιεύουν τακτικά στατιστικά 
στοιχεία τα οποία να δείχνουν όχι μόνο 
τις κατά μέσο όρο ωριαίες αμοιβές αλλά 
και το ποσό της αμοιβής που λαμβάνουν 
οι άνδρες και οι γυναίκες για ίση εργασία 
ή για εργασία ίσης αξίας·  

Or. et

Τροπολογία 10
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αναδιατυπωμένη οδηγία 2006/54/ΕΚ έχει 
συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης 
των γυναικών στην αγορά εργασίας αλλά 
δεν έχει αλλάξει ριζικά τη νομοθεσία για 
την εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές 
μεταξύ των δύο φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με προκαταρτικές 
μελέτες εμπειρογνωμόνων, έχουν 
σημειωθεί ελάχιστες έως καθόλου 
αλλαγές στη νομοθεσία των κρατών 
μελών και δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις 
στους εργοδότες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο πολύπλοκος χαρακτήρας του ζητήματος 
απαιτεί όχι μόνον τη βελτίωση της 
νομοθεσίας αλλά και τη χάραξη μιας 
πανευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
αντιμετώπιση των διαφορών στις αμοιβές 
των δύο φύλων, η οποία με τη σειρά της 
προϋποθέτει ηγετικό ρόλο της ΕΕ στο 
συντονισμό των πολιτικών, στην 
προώθηση των ορθών πρακτικών και στην 
εμπλοκή διαφόρων φορέων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αναδιατυπωμένη οδηγία 2006/54/ΕΚ έχει 
συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης 
των γυναικών στην αγορά εργασίας·
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολύπλοκος 
χαρακτήρας του ζητήματος απαιτεί τη 
χάραξη μιας πανευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την αντιμετώπιση των διαφορών στις 
αμοιβές των δύο φύλων, η οποία με τη 
σειρά της προϋποθέτει ηγετικό ρόλο της 
ΕΕ στον συντονισμό των πολιτικών, την 
προώθηση των ορθών πρακτικών και την 
εμπλοκή διαφόρων φορέων·

Or. en

Τροπολογία 11
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
μια συνεχής πολυδιάστατη προσέγγιση 
για την περαιτέρω μείωση του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο 
φύλων, που θα περιλαμβάνει τις 
υπάρχουσες στρατηγικές των κρατών 
μελών οι οποίες καλύπτουν διάφορους
τομείς, όπως η εκπαίδευση, η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών και η 
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ανταμοιβή των βέλτιστων πρακτικών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι 
απαραίτητη μια νομοθετική πρόταση της 
ΕΕ που να αυξάνει τον διοικητικό φόρτο 
για τις ΜΜΕ μέσω της επιβολής 
υποχρεωτικών κυρώσεων και 
εσωτερικών ελέγχων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι ΜΜΕ είναι ο κινητήριος 
μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης και 
ανάκαμψης της Ευρώπης και ότι η 
επιβάρυνσή τους με πρόσθετα οικονομικά 
βάρη, σε περίοδο σκληρής οικονομικής 
λιτότητας, δεν είναι ούτε λογική ούτε 
ρεαλιστική λύση για τη βιώσιμη μείωση 
της ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 12
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να 
διαπιστωθούν, στα αυτοματοποιημένα 
συστήματα αμοιβών, οι διαφορές στις 
αμοιβές, δεν πρέπει να υπολογίζονται 
μόνο οι διαφορές στις μικτές ωριαίες 
αποδοχές, αλλά και παράγοντες όπως οι 
προσαυξήσεις των ατομικών μισθών, η 
επαγγελματική βαθμίδα, η οργάνωση της 
εργασίας, η επαγγελματική πείρα και η 
παραγωγικότητα – παράγοντες που 
πρέπει να εκτιμώνται με όρους όχι μόνο 
ποσοτικούς (ώρες φυσικής παρουσίας 
στον τόπο εργασίας) αλλά και ποιοτικούς, 
σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις της 
μείωσης του ωραρίου εργασίας – καθώς 
και παράγοντες όπως οι άδειες και οι 
απουσίες για λόγους υγείας·

Or. es
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Τροπολογία 13
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις που 
δείχνουν ότι οι μισθολογικές 
διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται ως 
επί το πλείστον σε ατομικό επίπεδο με 
αποτέλεσμα την έλλειψη ενημέρωσης και 
διαφάνειας στο εξατομικευμένο σύστημα 
αμοιβών και συνακόλουθα τις αυξημένες 
μισθολογικές ανισότητες μεταξύ 
εργαζομένων που κατατάσσονται σε 
παρόμοιο μισθολογικό κλιμάκιο, γεγονός 
που μπορεί να οδηγήσει σε διεύρυνση του 
χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των δύο 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το 
λόγο αυτό, η δημιουργία ενός πιο 
αποκεντρωμένου και εξατομικευμένου 
μισθολογικού συστήματος πρέπει να 
θεωρηθεί μάλλον ανησυχητική εξέλιξη 
ενώ παράλληλα η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί να 
αποτελέσει θεμιτή δικαιολογία για τη μη 
δημοσίευση στατιστικών με μισθολογικά 
στοιχεία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις που 
δείχνουν ότι οι μισθολογικές 
διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται ως 
επί το πλείστον σε ατομικό επίπεδο με 
αποτέλεσμα την έλλειψη ενημέρωσης και 
διαφάνειας στο εξατομικευμένο σύστημα 
αμοιβών και συνακόλουθα τις αυξημένες 
μισθολογικές ανισότητες μεταξύ 
εργαζομένων που κατατάσσονται σε 
παρόμοιο μισθολογικό κλιμάκιο, γεγονός 
που μπορεί να οδηγήσει σε διεύρυνση του 
χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των δύο 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 14
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις που 
δείχνουν ότι οι μισθολογικές 
διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται ως 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
εφαρμογής στην αγορά εργασίας 
πολιτικών που αποσκοπούν στην 
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επί το πλείστον σε ατομικό επίπεδο με 
αποτέλεσμα την έλλειψη ενημέρωσης και 
διαφάνειας στο εξατομικευμένο σύστημα 
αμοιβών και συνακόλουθα τις αυξημένες 
μισθολογικές ανισότητες μεταξύ 
εργαζομένων που κατατάσσονται σε 
παρόμοιο μισθολογικό κλιμάκιο, γεγονός 
που μπορεί να οδηγήσει σε διεύρυνση του 
χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των δύο 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το 
λόγο αυτό, η δημιουργία ενός πιο 
αποκεντρωμένου και εξατομικευμένου 
μισθολογικού συστήματος πρέπει να 
θεωρηθεί μάλλον ανησυχητική εξέλιξη ενώ 
παράλληλα η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων δεν μπορεί να αποτελέσει 
θεμιτή δικαιολογία για τη μη δημοσίευση 
στατιστικών με μισθολογικά στοιχεία·

κατάργηση της αρχής και της πρακτικής 
της συλλογικής διαπραγμάτευσης, οι 
μισθολογικές διαπραγματεύσεις 
πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον σε 
ατομικό επίπεδο με αποτέλεσμα την 
έλλειψη ενημέρωσης και διαφάνειας στο 
εξατομικευμένο σύστημα αμοιβών και 
συνακόλουθα τις αυξημένες μισθολογικές 
ανισότητες μεταξύ εργαζομένων που 
κατατάσσονται σε παρόμοιο μισθολογικό 
κλιμάκιο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει 
σε διεύρυνση του χάσματος στις αμοιβές 
μεταξύ των δύο φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, για το λόγο αυτό, η δημιουργία 
ενός πιο αποκεντρωμένου και 
εξατομικευμένου μισθολογικού 
συστήματος πρέπει να θεωρηθεί μάλλον 
ανησυχητική εξέλιξη ενώ παράλληλα η 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
δεν μπορεί να αποτελέσει θεμιτή 
δικαιολογία για τη μη δημοσίευση 
στατιστικών με μισθολογικά στοιχεία·

Or. pt

Τροπολογία 15
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας 
στο σχολείο από τους άνδρες σε όλα τα 
κράτη μέλη και αντιπροσωπεύουν το 59% 
του συνόλου των πτυχιούχων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
συχνά οι δεξιότητες και τα προσόντα των 
γυναικών υποτιμώνται – ιδιαίτερα στα 
επαγγέλματα όπου κυριαρχούν γυναίκες –
χωρίς απαραίτητα αυτό να δικαιολογείται 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας 
στο σχολείο από τους άνδρες σε όλα τα 
κράτη μέλη και αντιπροσωπεύουν το 59% 
του συνόλου των πτυχιούχων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης· ωστόσο, στους τομείς των 
μαθηματικών και της τεχνολογίας 
υπολογιστών οι γυναίκες αποτελούν τη 
μειοψηφία· λαμβάνοντας υπόψη ότι από 
τις 1.000 γυναίκες ηλικίας 20-29 μόνο το 
8,4% είναι απόφοιτοι μαθηματικών και 
τεχνολογικών επιστημών σε σύγκριση με 
το 17,6% των ανδρών και ότι συχνά οι 
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δεξιότητες και τα προσόντα των γυναικών 
υποτιμώνται – ιδιαίτερα στα επαγγέλματα 
όπου κυριαρχούν γυναίκες – χωρίς 
απαραίτητα αυτό να δικαιολογείται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων· λαμβάνοντας 
υπόψη, συνεπώς, ότι μικρότερος αριθμός 
γυναικών ασκούν επιστημονικά και 
τεχνικά επαγγέλματα: μόνο το 29% των 
επιστημόνων και των μηχανικών σε 
ολόκληρη την Ευρώπη είναι γυναίκες· το 
γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 
γυναίκες να απασχολούνται σε 
χαμηλότερης αξίας και χαμηλότερα 
αμειβόμενους τομείς της οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 16
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
ανάλυση εμπειρογνωμόνων, οι διαφορές 
στις αμοιβές των δύο φύλων αρχίζουν να 
γίνονται εμφανείς με την επιστροφή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας μετά την 
πρώτη άδεια μητρότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η σταδιοδρομία των γυναικών 
εξελίσσεται με πιο αργούς ρυθμούς, 
διαρκεί λιγότερο και/ή διακόπτεται, 
εισάγοντας έτσι διακρίσεις μεταξύ των δύο 
φύλων και ως προς τις ιδιωτικές 
συνταξιοδοτικές εισφορές τους, γεγονός 
που αυξάνει τον κίνδυνο φτώχειας των 
γυναικών σε μεγάλη ηλικία·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
ανάλυση εμπειρογνωμόνων, οι διαφορές 
στις αμοιβές των δύο φύλων αρχίζουν να 
γίνονται εμφανείς με την επιστροφή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας μετά την 
πρώτη άδεια μητρότητας·  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η σταδιοδρομία των γυναικών 
εξελίσσεται με πιο αργούς ρυθμούς, 
διαρκεί λιγότερο και/ή διακόπτεται, 
εισάγοντας έτσι διακρίσεις μεταξύ των δύο 
φύλων και ως προς τις εισφορές σε 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, 
γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο φτώχειας 
των γυναικών σε μεγάλη ηλικία·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν γένει, στην 
ΕΕ οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο 
από την ανεργία απ’ ό,τι οι άνδρες 
(Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, 31 
Ιανουαρίου 2012)·

Or. pt
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Τροπολογία 17
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Hα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μισθολογικό σύστημα, το οποίο 
συνεκτιμά την αρχαιότητα στον 
υπολογισμό της αμοιβής, αδικεί τις 
γυναίκες εκείνες οι οποίες πρέπει 
(επανειλημμένα) να διακόψουν τη 
σταδιοδρομία τους λόγω εξωτερικών 
παραγόντων όπως θέματα που 
συνδέονται με τα παιδιά, μια διαφορετική 
επαγγελματική επιλογή ή μειωμένα 
ωράρια εργασίας, με αποτέλεσμα να τους 
επιφυλάσσεται μειονεκτική θέση με 
μόνιμο και διαρθρωτικό χαρακτήρα·

Or. es

Τροπολογία 18
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
καταλαμβάνουν ως επί το πλείστον θέσεις 
μερικής απασχόλησης και ότι, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, οι μισθολογικές 
ανισότητες είναι δυο φορές εντονότερες 
από εκείνες σε θέσεις πλήρους 
απασχόλησης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
καταλαμβάνουν ως επί το πλείστον θέσεις 
μερικής απασχόλησης και ότι, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, οι μισθολογικές 
ανισότητες είναι δυο φορές εντονότερες 
από εκείνες σε θέσεις πλήρους 
απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες, και κυρίως οι νεότερες 
γυναίκες, αντιπροσωπεύουν τον 
μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων που 
απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις 
εργασίας, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, 



PE483.971v01-00 14/52 AM\894584EL.doc

EL

γεγονός που επηρεάζει την πρόσβασή 
τους σε παροχές μητρότητας, ασθενείας 
και γήρατος  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες, λόγω του ότι δικαιούνται άδεια 
μητρότητας, υπόκεινται συχνά σε 
παράνομες διακρίσεις από τους 
εργοδότες τους όταν πρόκειται για τη 
χορήγηση χρηματικών επιβραβεύσεων 
πιστότητας και παραγωγικότητας·

Or. pt

Τροπολογία 19
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
επαγγέλματα και οι θέσεις εργασίας στις 
οποίες κυριαρχούν οι γυναίκες 
αποτιμώνται συστηματικά λιγότερο σε 
σχέση με τα επαγγέλματα και τις θέσεις 
εργασίας στις οποίες κυριαρχούν οι 
άντρες, χωρίς αυτό να αιτιολογείται 
υποχρεωτικά από αντικειμενικά κριτήρια·

Or. es

Τροπολογία 20
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τα διαθέσιμα στοιχεία, τα προσόντα και η 
εμπειρία που αποκτούν οι γυναίκες 
ανταμείβονται οικονομικά λιγότερο σε 
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σχέση με αυτά των ανδρών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, εκτός από την έννοια της ίσης 
αμοιβής για εργασία της αυτής αξίας, η 
οποία δεν πρέπει να στρεβλώνεται από 
μια προσέγγιση που ακολουθεί 
στερεότυπα βασισμένα στο φύλο, πρέπει 
να καταρριφθεί η παραδοσιακή 
κατανομή των κοινωνικών ρόλων οι 
οποίοι μέχρι σήμερα έχουν επηρεάσει 
σημαντικά τις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές επιλογές, εκτιμώντας ότι 
η εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να 
συμβάλει στην εξάλειψη των κοινωνικών 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο· 
λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι η άδεια 
μητρότητας και η γονική άδεια δεν 
πρέπει να οδηγούν σε διακρίσεις εις 
βάρος των γυναικών στην αγορά της 
εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 21
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
απασχολούνται σε χαμηλότερα 
αμειβόμενους κλάδους και σε χαμηλά 
αμειβόμενους τομείς με μικρότερη 
συλλογική εκπροσώπηση και 
διαπραγματευτική ισχύ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργοδότες σε 
γυναικοκρατούμενους κλάδους και 
επαγγέλματα προσφέρουν χαμηλότερες 
αμοιβές και ότι οι εν λόγω κλάδοι και τα 
εν λόγω επαγγέλματα έχουν μικρότερη 
συλλογική εκπροσώπηση και 
διαπραγματευτική ισχύ· 

Or. pt

Τροπολογία 22
Andrea Češková
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
απασχολούνται σε χαμηλότερα 
αμειβόμενους κλάδους και σε χαμηλά 
αμειβόμενους τομείς με μικρότερη 
συλλογική εκπροσώπηση και 
διαπραγματευτική ισχύ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
απασχολούνται πιο συχνά σε χαμηλότερα 
αμειβόμενους κλάδους και σε χαμηλά 
αμειβόμενους τομείς με μικρότερη 
συλλογική εκπροσώπηση και 
διαπραγματευτική ισχύ·

Or. en

Τροπολογία 23
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα προσόντα 
και η εμπειρία που αποκτούν οι γυναίκες 
ανταμείβονται οικονομικά λιγότερο σε 
σχέση με αυτά των ανδρών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, εκτός από την έννοια της ίσης 
αμοιβής για εργασία της αυτής αξίας, η 
οποία δεν πρέπει να στρεβλώνεται από 
μια προσέγγιση που ακολουθεί 
στερεότυπα βασισμένα στο φύλο, πρέπει 
να καταρριφθεί η παραδοσιακή 
κατανομή των κοινωνικών ρόλων οι 
οποίοι μέχρι σήμερα έχουν επηρεάσει 
σημαντικά τις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές επιλογές, εκτιμώντας ότι 
η εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να 
συμβάλει στην εξάλειψη των κοινωνικών 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο· 
λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι η άδεια 
μητρότητας και η γονική άδεια δεν 
πρέπει να οδηγούν σε διακρίσεις εις 
βάρος των γυναικών στην αγορά της 
εργασίας·
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Or. es

Τροπολογία 24
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει τεθεί 
ως στόχος η ισότητα των συντάξεων των 
δύο φύλων·

Or. es

Τροπολογία 25
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα 
ψηφιακό ρήγμα για λόγους φύλου που έχει 
αναμφισβήτητες επιπτώσεις στον 
μισθολογικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, για την αντιμετώπιση των 
τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών 
που εμφανίζονται στις κοινωνίες μας, 
θεωρείται αναγκαία η δια βίου μάθηση 
που θα είναι κατάλληλη και 
προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες 
ανάγκες των γυναικών·

Or. es

Τροπολογία 26
Iratxe García Pérez
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές 
στις αμοιβές είναι ακόμη εντονότερες 
στις μετανάστριες, στις γυναίκες με 
αναπηρία, στις γυναίκες που ανήκουν σε 
μειονότητες και στις ανειδίκευτες·

Or. es

Τροπολογία 27
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ελάχιστες 
προσφυγές για εισαγωγή διακρίσεων υπό 
μορφή διαφορών στις αμοιβές των δύο 
φύλων καταλήγουν στα αρμόδια 
δικαστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για την 
ανεπάρκεια αυτή, μεταξύ των οποίων η 
έλλειψη ενημέρωσης για τις αμοιβές, η 
δυσκολία της σύγκρισης καθώς και η 
έλλειψη πόρων του προσφεύγοντος·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ελάχιστες 
προσφυγές για εισαγωγή διακρίσεων υπό 
μορφή διαφορών στις αμοιβές των δύο 
φύλων καταλήγουν στα αρμόδια 
δικαστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για την 
ανεπάρκεια αυτή, μεταξύ των οποίων η 
έλλειψη ενημέρωσης για τις αμοιβές, η 
δυσκολία της σύγκρισης, η έλλειψη πόρων 
του προσφεύγοντος καθώς και η αδυναμία 
εποπτείας και επιβολής κυρώσεων σε 
φορείς που αμελούν να δημοσιεύσουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές·

Or. pt

Τροπολογία 28
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποκαλούμενα «μέτρα λιτότητας» που 
έχουν τεθεί σε εφαρμογή και τα οποία 
αφαιρούν διάφορα εργασιακά 
δικαιώματα, με πρόσχημα την 
οικονομική κρίση, έχουν επιδεινώσει 
περαιτέρω την κοινωνική και εργασιακή 
κατάσταση της γυναίκας, ιδιαίτερα λόγω 
της υψηλότερης ανεργίας, των 
μισθολογικών περικοπών, των περικοπών 
στις κοινωνικές παροχές και της 
εφαρμογής πολιτικών που 
αντιστρατεύονται την αρχή της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης· 

Or. pt

Τροπολογία 29
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
θεμελιώδους σημασίας να διατίθενται 
στοιχεία κατανεμημένα ανά φύλο και να 
υπάρχει ένα επικαιροποιημένο νομικό 
πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου και θα επιτρέπει την 
αντιμετώπιση των αιτίων της διάκρισης 
λόγω φύλου·

Or. es

Τροπολογία 30
Iratxe García Pérez
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα 
από την Επιτροπή να αναλάβει 
πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της 
αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, 
προκειμένου να συμβάλει στην 
καταπολέμηση των διαφορών στις 
αμοιβές και στην εξάλειψη του κινδύνου 
της φτώχειας στους συνταξιούχους 
εξασφαλίζοντάς τους αξιοπρεπές επίπεδο 
ζωής·

Or. es

Τροπολογία 31
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη τις 
μισθολογικές αποκλίσεις λόγω φύλου και 
τις άμεσες επιπτώσεις τους στις διαφορές 
συνταξιοδότησης λόγω φύλου, οι 
γυναίκες, δεδομένου επίσης του 
μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής που 
έχουν σε σχέση με τους άντρες, 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
αντιμετωπίσουν το φάσμα της φτώχειας 
στα γηρατειά τους·

Or. it

Τροπολογία 32
Μαρίνα Γιαννακουδάκη
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – περίπτωση 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- κυρώσεις, διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 33
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι για να επιτευχθεί 
πολυδιάστατη προσέγγιση σε πολλαπλά 
επίπεδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
καθοδηγεί δυναμικά το συντονισμό των 
πολιτικών, την προώθηση των ορθών 
πρακτικών και τη συμμετοχή διαφόρων 
φορέων, όπως των ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων, με στόχο τη χάραξη 
μιας πανευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
αντιμετώπιση των διαφορών στις αμοιβές 
των δύο φύλων·

2. αναγνωρίζει ότι για να επιτευχθεί 
πολυδιάστατη προσέγγιση σε πολλαπλά 
επίπεδα τα κράτη μέλη πρέπει να 
προωθήσουν τις ορθές πρακτικές και να
εφαρμόσουν πολιτικές για την 
αντιμετώπιση των διαφορών στις αμοιβές 
των δύο φύλων·

Or. pt

Τροπολογία 34
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι για να επιτευχθεί 
πολυδιάστατη προσέγγιση σε πολλαπλά 
επίπεδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
καθοδηγεί δυναμικά το συντονισμό των 
πολιτικών, την προώθηση των ορθών 

2. αναγνωρίζει ότι είναι πολλές οι αιτίες 
επιδείνωσης του προβλήματος του 
μισθολογικού φάσματος και, συνεπώς, 
αναγνωρίζει ότι για να επιτευχθεί 
πολυδιάστατη προσέγγιση σε πολλαπλά 
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πρακτικών και τη συμμετοχή διαφόρων 
φορέων, όπως των ευρωπαίων κοινωνικών 
εταίρων, με στόχο τη χάραξη μιας 
πανευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
αντιμετώπιση των διαφορών στις αμοιβές 
των δύο φύλων·

επίπεδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
καθοδηγεί δυναμικά το συντονισμό των 
πολιτικών, την προώθηση των ορθών 
πρακτικών και τη συμμετοχή διαφόρων 
φορέων, όπως των ευρωπαίων κοινωνικών 
εταίρων, με στόχο τη χάραξη μιας 
πανευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
αντιμετώπιση των διαφορών στις αμοιβές 
των δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 35
Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι για να επιτευχθεί 
πολυδιάστατη προσέγγιση σε πολλαπλά 
επίπεδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
καθοδηγεί δυναμικά το συντονισμό των 
πολιτικών, την προώθηση των ορθών 
πρακτικών και τη συμμετοχή διαφόρων 
φορέων, όπως των ευρωπαίων κοινωνικών 
εταίρων, με στόχο τη χάραξη μιας 
πανευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
αντιμετώπιση των διαφορών στις αμοιβές 
των δύο φύλων·

2. αναγνωρίζει ότι για να επιτευχθεί 
πολυδιάστατη προσέγγιση σε πολλαπλά 
επίπεδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
καθοδηγεί δυναμικά το συντονισμό των 
πολιτικών, την προώθηση των ορθών 
πρακτικών και τη συμμετοχή διαφόρων 
φορέων, όπως των ευρωπαίων κοινωνικών 
εταίρων και των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, με στόχο τη χάραξη μιας 
πανευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
αντιμετώπιση των διαφορών στις αμοιβές 
των δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 36
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και 5. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και 
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να εφαρμόσουν με συνέπεια την οδηγία 
2006/54/ΕΚ καθώς και να παράσχουν 
κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για να 
αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στην εξάλειψη 
των διαφορών στις αμοιβές των δύο 
φύλων·

να εφαρμόσουν με συνέπεια την οδηγία 
2006/54/ΕΚ καθώς και να παράσχουν 
κίνητρα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο 
τομέα για να αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο 
στην εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές 
των δύο φύλων·

Or. fr

Τροπολογία 37
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και 
να εφαρμόσουν με συνέπεια την οδηγία 
2006/54/ΕΚ καθώς και να παράσχουν 
κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για να 
αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στην εξάλειψη 
των διαφορών στις αμοιβές των δύο 
φύλων·

5. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και 
να εφαρμόσουν με συνέπεια την οδηγία 
2006/54/ΕΚ καθώς και να επιμείνουν ώστε 
ο ιδιωτικός τομέας να πράξει το καθήκον 
του ως προς την εφαρμογή της αρχής της 
μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών 

Or. pt

Τροπολογία 38
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και 
να εφαρμόσουν με συνέπεια την οδηγία 
2006/54/ΕΚ καθώς και να παράσχουν 
κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για να 
αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στην εξάλειψη 
των διαφορών στις αμοιβές των δύο 
φύλων·

5. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και 
να εφαρμόσουν με συνέπεια την οδηγία 
2006/54/ΕΚ καθώς και να παράσχουν 
κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για να 
αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στην εξάλειψη 
των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων 
και να δώσουν τη δυνατότητα στους 
εταίρους να διαπραγματευτούν σχέδια για 
την προώθηση της ισότητας μεταξύ των 
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ανδρών και των γυναικών σε επίπεδο 
εταιρειών, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· τα κράτη μέλη και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς εταίρους , 
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, 
να δημιουργήσουν συστήματα 
αξιολόγησης της εργασίας απαλλαγμένα 
από προκαταλήψεις λόγω φύλου· να 
εφαρμόσουν συστήματα για την 
ταξινόμηση των επαγγελμάτων· και να 
προαγάγουν την ιδέα της εργασίας ίσης 
αμοιβής·

Or. en

Τροπολογία 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. ζητεί την υποδειγματική συμπεριφορά 
των ίδιων των κρατών μελών όσον αφορά 
την καταπολέμηση των μισθολογικών 
ανισοτήτων που υφίστανται οι γυναίκες 
στις δημόσιες υπηρεσίες, ιδρύματα και 
επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 40
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική η 
αύξηση του επιπέδου και η παράταση της 
διάρκειας των τεκμαρτών εισφορών σε 
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περίπτωση υποχρεωτικής και 
προαιρετικής απουσίας λόγω 
μητρότητας, καθώς και απουσίας για τη 
φροντίδα των ηλικιωμένων και 
εξαρτώμενων μελών της οικογένειας·

Or. it

Τροπολογία 41
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι πολύ συχνά οι 
γυναίκες, πέρα από το γεγονός ότι 
υφίστανται μισθολογικές ανισότητες, 
απολαύουν λιγότερων δικαιωμάτων και 
προστασίας σε σχέση με τους άνδρες 
συναδέλφους τους· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να δώσουν 
συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 
όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας 
και της υγείας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων·

Or. it

Τροπολογία 42
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. ζητεί την υιοθέτηση μη δαπανηρών ή 
ολιγοδάπανων συστημάτων για την 
αναγνώριση των περιόδων καταβολής 
εισφορών, δεδομένης της έντονης 
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ασυνέχειας που χαρακτηρίζει την 
επαγγελματική σταδιοδρομία των 
γυναικών·

Or. it

Τροπολογία 43
Edit Bauer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για την ημέρα ίσης αμοιβής η 
οποία καθιερώθηκε για πρώτη φορά στις 5 
Μαρτίου 2011·

7. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για την ημέρα ίσης αμοιβής η 
οποία καθιερώθηκε για πρώτη φορά στις 5 
Μαρτίου 2011 και διοργανώθηκε για 
δεύτερη φορά στις 2 Μαρτίου 2012·

Or. en

Τροπολογία 44
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. σημειώνει ότι η ανισότητα στις 
αμοιβές λόγω άλλων παραγόντων, όπως η 
φυλή, ο εθνικότητα, ο γενετήσιος 
προσανατολισμός και η θρησκεία, δεν 
είναι ανεκτή·

Or. en

Τροπολογία 45
Inês Cristina Zuber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. τονίζει τη σημασία απόκτησης 
στοιχείων για τη μέτρηση των 
επιπτώσεων της κρίσης από άποψη 
διαφορών στις αμοιβές και συνθηκών 
εργασίας για τις γυναίκες, λαμβάνοντας 
υπόψη κυρίως τα επίπεδα των αμοιβών, 
το ποσοστό του πλεονάζοντος 
προσωπικού και των επιχειρήσεων που 
διακόπτουν τις δραστηριότητές τους, τον 
αριθμό των εργαζομένων οι οποίοι 
λαμβάνουν τις αμοιβές τους 
καθυστερημένα καθώς και των εταιρειών 
που εφαρμόζουν προγράμματα 
απολύσεων·

Or. pt

Τροπολογία 46
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη 
με τις μεγαλύτερες μισθολογικές διαφορές 
μεταξύ των δύο φύλων να συνεργαστούν 
πιο στενά με τα κράτη μέλη που 
παρουσιάζουν χαμηλότερες μισθολογικές 
διαφορές μεταξύ των δύο φύλων με στόχο 
την ουσιαστική ανάπτυξη και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών 

Or. en

Τροπολογία 47
Licia Ronzulli
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις 
μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των 
φύλων σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές 
και τα εθνικά προγράμματα·

Or. it

Τροπολογία 48
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. προτείνει το ενδεχόμενο διορισμού 
από τα κράτη μέλη ενός αρμοδίου για 
θέματα ίσης αμοιβής (Equal Pay 
Champion) που θα είναι υπεύθυνος για 
την παρακολούθηση της κατάστασης σε 
μεμονωμένα κράτη μέλη και την υποβολή 
έκθεσης στα εθνικά τους κοινοβούλια και 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με 
την πρόοδο που σημειώνεται·

Or. en

Τροπολογία 49
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
την οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τη 

διαγράφεται
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συμφωνία-πλαίσιο για τη μερική 
απασχόληση, με στόχο την εξάλειψη των 
διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων·

Or. pt

Τροπολογία 50
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τη 
δημιουργία μιας πιο ισότιμης μισθολογικής 
δομής για τα δύο φύλα·

11. ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τη 
δημιουργία μιας πιο ισότιμης μισθολογικής 
δομής για τα δύο φύλα, λαμβάνοντας ως 
σημείο αναφοράς τις υψηλότερες 
αμοιβές·

Or. pt

Τροπολογία 51
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τη 
δημιουργία μιας πιο ισότιμης μισθολογικής 
δομής για τα δύο φύλα·

11. ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τη 
δημιουργία μιας πιο ισότιμης μισθολογικής 
δομής για τα δύο φύλα· να παράσχουν 
εκπαίδευση για τις διαπραγματευτικές 
δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
μισθολογικών διαπραγματεύσεων· να 
προαγάγουν την ευαισθητοποίηση για την 
ίση αμοιβή κατά προτεραιότητα με στόχο 
την εισαγωγή υποχρεωτικών ελέγχων για 
τις αμοιβές· να ενισχύσουν τη θέση των 
γυναικών στο πλαίσιο της δομής της 
κοινωνικής εταιρικής σχέσης, ιδίως στις 
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θέσεις λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 52
Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
περιλάβει τις παραβιάσεις της αρχής της 
ισότητας όσον αφορά τις αμοιβές στο 
πεδίο εφαρμογής της προσεχούς 
πρότασης για μια οριζόντια οδηγία 
σχετικά με τη συλλογική έννομη 
προστασία και καλεί τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν τη δυνατότητα συλλογικής 
έννομης προστασίας ως μέσου 
προσφυγής το οποίο θα επιτρέπει στους 
ιδιώτες και/ή στις ενδιαφερόμενες 
οργανώσεις, όπως οι ΜΚΟ και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, να 
προσφύγουν στη δικαιοσύνη είτε 
εκπροσωπώντας είτε στηρίζοντας τους 
συναινούντες καταγγέλλοντες και να 
χορηγήσουν στις ΜΚΟ και στις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις το νόμιμο 
δικαίωμα να μπορούν να εκπροσωπούν 
τα θύματα διακρίσεων, μεταξύ άλλων, 
και στις διοικητικές διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 53
Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. τονίζει ότι είναι ελάχιστος ο αριθμός 
των καταγγελιών για μισθολογικές 
διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων που 
πήραν τον δρόμο της δικαιοσύνης και 
κατέληξαν στα αρμόδια (τακτικά ή 
διοικητικά) δικαστήρια και θεωρεί ότι 
είναι απαραίτητη η αντιστροφή του 
βάρους της απόδειξης·

Or. en

Τροπολογία 54
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τις οργανώσεις εργαζομένων και 
εργοδοτών να εκπονήσουν από κοινού 
αντικειμενικά μέσα αξιολόγησης της 
εργασίας, προκειμένου να αμβλυνθούν οι 
διαφορές μεταξύ των αμοιβών ανδρών και 
γυναικών·

12. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών 
να εκπονήσουν από κοινού αντικειμενικά 
μέσα αξιολόγησης της εργασίας, 
προκειμένου να αμβλυνθούν οι διαφορές 
μεταξύ των αμοιβών ανδρών και γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 55
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν στόχους, στρατηγικές και 
προθεσμίες για τη μείωση των 
μισθολογικών διαφορών μεταξύ των δύο 
φύλων και την εξίσωση των αμοιβών για 
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την ίδια εργασία καθώς και για την 
εργασία ίδιας αξίας·

Or. en

Τροπολογία 56
Andrea Češková

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 1, παράγραφος 1, περίπτωση 1

Σύσταση Τροπολογία

-Διαφορές στις αμοιβές των φύλων· ο 
ορισμός δεν πρέπει να εστιάζει μόνο στη 
μικτή ωριαία αμοιβή, ενώ παράλληλα 
πρέπει να υπάρξει διάκριση μεταξύ των μη 
διορθωμένων και των «καθαρών» 
διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων·

-Διαφορές στις αμοιβές των φύλων· ο 
ορισμός δεν πρέπει να εστιάζει μόνο στη 
μικτή ωριαία αμοιβή, ενώ παράλληλα 
πρέπει να υπάρξει διάκριση μεταξύ των μη 
διορθωμένων και των «καθαρών» 
διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων
καθώς και μεταξύ των κλάδων·

Or. en

Τροπολογία 57
Iratxe García Pérez

Παράρτημα στην πρόταση ψηφίσματος
Σύσταση 1, Παράγραφος 1, περίπτωση 3 α (νέα)

Σύσταση Τροπολογία

- διαφορές στις συντάξεις (σε 
διαφορετικούς πυλώνες των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, όπως για 
παράδειγμα στα διανεμητικά συστήματα 
και στις επαγγελματικές συντάξεις, που 
διαιωνίζουν τις διαφορές στις αμοιβές και 
μετά τη συνταξιοδότηση)·

Or. es
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Τροπολογία 58
Inês Cristina Zuber

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 1, παράγραφος 1, περίπτωση 3 α (νέα)

Σύσταση Τροπολογία

- εργασία που θεωρείται «ίση» (σε 
μεμονωμένες κατηγορίες επαγγελμάτων), 

Or. pt

Τροπολογία 59
Britta Thomsen

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 1, παράγραφος 1, περίπτωση 3 α (νέα)

Σύσταση Τροπολογία

- εργασία ίδιας αξίας, έτσι ώστε να 
αναφέρονται οι σχετικοί παράγοντες· 

Or. en

Τροπολογία 60
Britta Thomsen

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 1, παράγραφος 1, περίπτωση 3 β (νέα)

Σύσταση Τροπολογία

- εργοδότης, έτσι ώστε τα διαφορετικά 
τμήματα που υπάγονται σε μια διεύθυνση, 
η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμοιβές 
των εργαζομένων (και για κάθε πιθανή 
ανισότητα στις αμοιβές), να θεωρούνται 
ότι είναι ο ίδιος εργοδότης· 

Or. en
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Τροπολογία 61
Britta Thomsen

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 1, παράγραφος 1, περίπτωση 3 γ (νέα)

Σύσταση Τροπολογία

- οι συνδικαλιστικές και οι συλλογικές 
συμφωνίες –πρέπει να καταστεί πιο 
σαφές ότι μπορεί να υπάρξει σύγκριση 
των επαγγελμάτων που συνδέονται με 
διαφορετικές συλλογικές συμφωνίες και 
διαφορετικά συνδικάτα σε περίπτωση 
δικαστικής διαφοράς, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα επαγγέλματα είναι 
συγκρίσιμα ως ίση εργασία ή ως εργασία 
ίσης αξίας· 

Or. en

Τροπολογία 62
Inês Cristina Zuber

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 2, Παράγραφος 1

Σύσταση Τροπολογία

2.1. Η έλλειψη ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης μεταξύ των εργοδοτών 
και των εργαζομένων σχετικά με την 
ύπαρξη πιθανών διαφορών στις αμοιβές 
εντός της επιχείρησης, καθώς και η 
έλλειψη σχετικών γνώσεων, αποδυναμώνει 
την εφαρμογή στην πράξη της αρχής που 
κατοχυρώνεται στη Συνθήκη και στην 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η ύπαρξη διαφορών στις αμοιβές μεταξύ 
των δύο φύλων είναι πηγή κέρδους για 
τους εργοδότες. Το ευρύ κοινό, ωστόσο, 
και οι εργαζόμενοι συχνά δεν το 
αντιλαμβάνονται. Η έλλειψη ενημέρωσης 
σχετικά με υπάρχουσες ή πιθανές 
διαφορές στις αμοιβές εντός μιας 
επιχείρησης, καθώς και η έλλειψη 
σχετικών γνώσεων, αποδυναμώνει την 
εφαρμογή στην πράξη της αρχής που 
κατοχυρώνεται στη Συνθήκη και στην 
ισχύουσα νομοθεσία.

Or. pt
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Τροπολογία 63
Iratxe García Pérez

Παράρτημα στην πρόταση ψηφίσματος
Σύσταση 2, Παράγραφος 2

Σύσταση Τροπολογία

2.2. Αναγνωρίζοντας την απουσία 
επακριβών, συγκρίσιμων και συνεκτικών 
στατιστικών στοιχείων – μεταξύ άλλων και 
για τις διαφορές των αμοιβών μερικής 
απασχόλησης των δύο φύλων – και την 
ύπαρξη χαμηλότερων επιπέδων αμοιβών 
για τις γυναίκες, ιδίως στα επαγγέλματα 
στα οποία κατά παράδοση κυριαρχούν οι 
γυναίκες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη στις κοινωνικές 
πολιτικές τους τις διαφορές στις αμοιβές 
ανάλογα με το φύλο και να τις 
αντιμετωπίζουν ως σοβαρό πρόβλημα. 

2.2. Αναγνωρίζοντας την απουσία 
επακριβών, συγκρίσιμων και συνεκτικών 
στατιστικών στοιχείων – μεταξύ άλλων και 
για τις διαφορές των αμοιβών μερικής 
απασχόλησης και των συντάξεων των δύο 
φύλων – και την ύπαρξη χαμηλότερων 
επιπέδων αμοιβών για τις γυναίκες, ιδίως 
στα επαγγέλματα στα οποία κατά 
παράδοση κυριαρχούν οι γυναίκες, τα 
κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν πλήρως 
υπόψη στις κοινωνικές πολιτικές τους τις 
διαφορές στις αμοιβές ανάλογα με το φύλο 
και να τις αντιμετωπίζουν ως σοβαρό 
πρόβλημα. 

Or. es

Τροπολογία 64
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 2, παράγραφος 3

Σύσταση Τροπολογία

2.3. Είναι συνεπώς απαραίτητο οι 
τακτικοί έλεγχοι σχετικά με τις αμοιβές, 
καθώς και η δημοσιοποίηση των 
αποτελεσμάτων τους, να καταστούν 
υποχρεωτικοί στις επιχειρήσεις (για 
παράδειγμα όταν οι επιχειρήσεις 
απασχολούν τουλάχιστον 
100 εργαζομένους και όταν τουλάχιστον 
10% εξ αυτών είναι γυναίκες). Αυτή η 
υποχρέωση πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
στην ενημέρωση σχετικά με τις απολαβές 
οι οποίες προστίθενται στο μισθό. Στην εν 
λόγω ενημέρωση πρέπει να έχουν 

διαγράφεται
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πρόσβαση οι εργαζόμενοι, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
αρμόδιες αρχές (π.χ. σώματα 
επιθεώρησης εργασίας, φορείς για την 
ισότητα).

Or. en

Τροπολογία 65
Britta Thomsen

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 2, παράγραφος 3

Σύσταση Τροπολογία

2.3. Είναι συνεπώς απαραίτητο οι τακτικοί 
έλεγχοι σχετικά με τις αμοιβές, καθώς και 
η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 
τους, να καταστούν υποχρεωτικοί στις 
επιχειρήσεις (για παράδειγμα όταν οι 
επιχειρήσεις απασχολούν τουλάχιστον 
100 εργαζομένους και όταν τουλάχιστον 
10% εξ αυτών είναι γυναίκες). Αυτή η 
υποχρέωση πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
στην ενημέρωση σχετικά με τις απολαβές 
οι οποίες προστίθενται στο μισθό. Στην εν 
λόγω ενημέρωση πρέπει να έχουν 
πρόσβαση οι εργαζόμενοι, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
αρμόδιες αρχές (π.χ. σώματα 
επιθεώρησης εργασίας, φορείς για την 
ισότητα).

2.3. Είναι συνεπώς απαραίτητο οι τακτικοί 
έλεγχοι σχετικά με τις αμοιβές, καθώς και 
η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 
τους, να καταστούν υποχρεωτικοί στις 
επιχειρήσεις (για παράδειγμα, όταν οι 
επιχειρήσεις απασχολούν τουλάχιστον 
30 εργαζομένους και όταν τουλάχιστον 
10% εξ αυτών είναι και άνδρες και 
γυναίκες). Αυτή η υποχρέωση πρέπει 
επίσης να εφαρμόζεται στην ενημέρωση 
σχετικά με τις απολαβές οι οποίες 
προστίθενται στο μισθό.

Or. en

Τροπολογία 66
Andrea Češková

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 2, παράγραφος 3
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Σύσταση Τροπολογία

2.3. Είναι συνεπώς απαραίτητο οι τακτικοί 
έλεγχοι σχετικά με τις αμοιβές, καθώς και 
η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 
τους, να καταστούν υποχρεωτικοί στις 
επιχειρήσεις (για παράδειγμα όταν οι 
επιχειρήσεις απασχολούν τουλάχιστον 
100 εργαζομένους και όταν τουλάχιστον 
10% εξ αυτών είναι γυναίκες). Αυτή η 
υποχρέωση πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
στην ενημέρωση σχετικά με τις απολαβές 
οι οποίες προστίθενται στο μισθό. Στην εν 
λόγω ενημέρωση πρέπει να έχουν 
πρόσβαση οι εργαζόμενοι, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
αρμόδιες αρχές (π.χ. σώματα επιθεώρησης 
εργασίας, φορείς για την ισότητα).

2.3. Είναι συνεπώς απαραίτητο οι τακτικοί 
έλεγχοι σχετικά με τις αμοιβές, καθώς και 
η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους 
λαμβανομένης υπόψη της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, να διενεργούνται 
σε εθελούσια βάση στις επιχειρήσεις (για 
παράδειγμα όταν οι επιχειρήσεις 
απασχολούν τουλάχιστον 
100 εργαζομένους και όταν τουλάχιστον 
10% εξ αυτών είναι γυναίκες). Αυτή η 
υποχρέωση μπορεί επίσης να εφαρμόζεται 
στην ενημέρωση σχετικά με τις απολαβές 
οι οποίες προστίθενται στο μισθό. Στην εν 
λόγω ενημέρωση πρέπει να έχουν 
πρόσβαση οι εργαζόμενοι, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
αρμόδιες αρχές (π.χ. σώματα επιθεώρησης 
εργασίας, 
φορείς για την ισότητα).

Or. en

Τροπολογία 67
Andrea Češková

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 2, Παράγραφος4

Σύσταση Τροπολογία

2.4. Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν 
στους εργαζομένους και στους 
εκπροσώπους τους τα αποτελέσματα με τη 
μορφή στατιστικών στοιχείων για τις 
αποδοχές ανά φύλο. Τα εν λόγω στοιχεία 
πρέπει να συγκεντρώνονται σε τομεακό 
και εθνικό επίπεδο σε κάθε κράτος μέλος.

2.4. Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν 
στους εργαζομένους και στους 
εκπροσώπους τους τα αποτελέσματα με τη 
μορφή στατιστικών στοιχείων για τις 
αποδοχές ανά φύλο, ωστόσο, πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. Τα εν λόγω 
στοιχεία πρέπει να συγκεντρώνονται σε 
τομεακό και εθνικό επίπεδο σε κάθε 
κράτος μέλος.
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Τροπολογία 68
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 2, παράγραφος 5

Σύσταση Τροπολογία

2.5. Πρέπει να τεθεί ως απαραίτητη 
προϋπόθεση η υιοθέτηση της πολιτικής 
της διαφάνειας από τους εργοδότες όσον 
αφορά τη σύνθεση και τη δομή των 
απολαβών και, μεταξύ άλλων, την 
πρόσθετη αμοιβή, τα επιμίσθια και άλλα 
οφέλη που συνθέτουν την αμοιβή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 69
Siiri Oviir

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 2, Παράγραφος 5 α (νέα)

Σύσταση Τροπολογία

2.5α. Οι αμοιβές που λαμβάνουν οι 
εργαζόμενοι σε εθνικές και τοπικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
αμοιβών, των πριμοδοτήσεων και άλλων 
οφελών που συνθέτουν την αμοιβή, 
πρέπει να δημοσιεύονται.

Or. et

Τροπολογία 70
Britta Thomsen

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 2, παράγραφος 5 α (νέα)
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Σύσταση Τροπολογία

2.5a. Όταν τα μισθολογικά στατιστικά 
στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν 
συλλογικές ή μεμονωμένες διαφορές στις 
αμοιβές λόγω φύλου, οι εργοδότες είναι 
υποχρεωμένοι να αναλύουν περαιτέρω τις 
εν λόγω διαφορές και να λαμβάνουν 
μέτρα για την εξάλειψή τους. 

Or. en

Τροπολογία 71
Andrea Češková

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 3, παράγραφος 1

Σύσταση Τροπολογία

3.1. έννοια της αξίας της εργασίας πρέπει 
να βασίζεται στα προσόντα, τις ικανότητες 
ή την υπευθυνότητα, αναδεικνύοντας την 
ποιότητα της εργασίας, με σκοπό την 
εξασφάλιση της προώθησης της ισότητας 
ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
και δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια 
προσέγγιση που ακολουθεί στερεότυπα και 
που δεν ευνοεί τις γυναίκες, για 
παράδειγμα δίνοντας έμφαση στη 
σωματική δύναμη και όχι στις 
διαπροσωπικές ικανότητες ή στην 
υπευθυνότητα. Για το λόγο αυτό, οι 
γυναίκες πρέπει να επωφελούνται από την 
ενημέρωση, την παρακολούθηση και/ή 
την κατάρτιση για τις διαπραγματεύσεις 
που αφορούν τους μισθούς, για την 
ταξινόμηση των επαγγελμάτων και για τα 
μισθολογικά κλιμάκια. Οι τομείς 
δραστηριότητας και οι επιχειρήσεις πρέπει 
να καλούνται να αξιολογούν κατά πόσον 
τα συστήματά τους για την ταξινόμηση 
των επαγγελμάτων έχουν λάβει επαρκώς 
υπόψη τη διάσταση του φύλου και να 
επιφέρουν τις αναγκαίες διορθώσεις.

έννοια της αξίας της εργασίας πρέπει να 
βασίζεται στα προσόντα, τις ικανότητες ή 
την υπευθυνότητα, αναδεικνύοντας την 
ποιότητα της εργασίας, με σκοπό την 
εξασφάλιση της προώθησης της ισότητας 
ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
και δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια 
προσέγγιση που ακολουθεί στερεότυπα και 
που δεν ευνοεί τις γυναίκες, για 
παράδειγμα δίνοντας έμφαση στη 
σωματική δύναμη και όχι στις 
διαπροσωπικές ικανότητες ή στην 
υπευθυνότητα. Για το λόγο αυτό, οι 
γυναίκες πρέπει να επωφελούνται από τη
σωστή ενημέρωση όσον αφορά τις 
σχετικές κατατάξεις σε μισθολογικά 
κλιμάκια· Οι τομείς δραστηριότητας και οι 
επιχειρήσεις πρέπει να καλούνται να 
αξιολογούν κατά πόσον τα συστήματά 
τους για την ταξινόμηση των 
επαγγελμάτων έχουν λάβει επαρκώς υπόψη 
τη διάσταση του φύλου και να επιφέρουν 
τις αναγκαίες διορθώσεις.
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Τροπολογία 72
Britta Thomsen

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 3, παράγραφος 1

Σύσταση Τροπολογία

3.1. έννοια της αξίας της εργασίας πρέπει 
να βασίζεται στα προσόντα, τις ικανότητες 
ή την υπευθυνότητα, αναδεικνύοντας την 
ποιότητα της εργασίας, με σκοπό την 
εξασφάλιση της προώθησης της ισότητας 
ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
και δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια 
προσέγγιση που ακολουθεί στερεότυπα και 
που δεν ευνοεί τις γυναίκες, για 
παράδειγμα δίνοντας έμφαση στη 
σωματική δύναμη και όχι στις 
διαπροσωπικές ικανότητες ή στην 
υπευθυνότητα. Για το λόγο αυτό, οι 
γυναίκες πρέπει να επωφελούνται από την 
ενημέρωση, την παρακολούθηση και/ή την 
κατάρτιση για τις διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τους μισθούς, για την ταξινόμηση 
των επαγγελμάτων και για τα μισθολογικά 
κλιμάκια.

3.1. έννοια της αξίας της εργασίας πρέπει 
να βασίζεται στα προσόντα, τις ικανότητες 
και την υπευθυνότητα, αναδεικνύοντας την 
ποιότητα της εργασίας, με σκοπό την 
εξασφάλιση της προώθησης της ισότητας 
ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
και δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια 
προσέγγιση που ακολουθεί στερεότυπα και 
που δεν ευνοεί τις γυναίκες, για 
παράδειγμα δίνοντας έμφαση στη 
σωματική δύναμη και όχι στις 
διαπροσωπικές ικανότητες ή στην 
υπευθυνότητα. Για το λόγο αυτό, οι 
γυναίκες πρέπει να επωφελούνται από την 
ενημέρωση, την παρακολούθηση και/ή την 
κατάρτιση για τις διαπραγματεύσεις που 
αφορούν τους μισθούς, για την ταξινόμηση 
των επαγγελμάτων και για τα μισθολογικά 
κλιμάκια.

Or. en

Τροπολογία 73
Britta Thomsen

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 3, παράγραφος 1 α (νέα)

Σύσταση Τροπολογία

3.1a. Στο πλαίσιο της πρακτικής της 
αξιολόγησης ή της δημιουργίας 
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συστημάτων ταξινόμησης των 
επαγγελμάτων, η έννοια της αξίας ως 
προς τα δύο φύλα πρέπει να 
χρησιμοποιείται κατά τρόπο ουδέτερο, 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
επαγγέλματα που συνεπάγονται ευθύνη 
απέναντι σε ανθρώπους θεωρούνται 
ισότιμα με εκείνα που συνεπάγονται 
ευθύνη για υλικούς ή οικονομικούς 
πόρους.

Or. en

Τροπολογία 74
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 3, παράγραφος2

Σύσταση Τροπολογία

3.2. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής πρέπει 
να καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν 
ταξινόμηση των επαγγελμάτων η οποία θα 
σέβεται την αρχή της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, δίνοντας τη 
δυνατότητα στους εργοδότες και στους 
εργαζομένους να εντοπίζουν τις πιθανές 
διακρίσεις στις αμοιβές με βάση έναν 
ορισμό της μεροληπτικής μισθολογικής 
κλίμακας.
Παραμένει σημαντικό το να γίνονται 
σεβαστές η εθνική νομοθεσία και οι 
παραδόσεις όσον αφορά το σύστημα των 
εργασιακών σχέσεων. Οι εν λόγω 
παράμετροι της αξιολόγησης της 
εργασίας και της ταξινόμησης των 
επαγγελμάτων πρέπει επίσης να είναι 
διαφανείς και διαθέσιμες σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και στις 
επιθεωρήσεις εργασίας και στους φορείς 
που είναι αρμόδιοι για την ισότητα.

3.2. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής πρέπει 
να καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν 
ταξινόμηση των επαγγελμάτων η οποία θα 
σέβεται την αρχή της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, δίνοντας τη 
δυνατότητα στους εργοδότες και στους 
εργαζομένους να εντοπίζουν τις πιθανές 
διακρίσεις στις αμοιβές με βάση έναν 
ορισμό της μεροληπτικής μισθολογικής 
κλίμακας.
Παραμένει σημαντικό το να γίνονται 
σεβαστές η εθνική νομοθεσία και οι 
παραδόσεις όσον αφορά το σύστημα των 
εργασιακών σχέσεων.

Or. en
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Τροπολογία 75
Britta Thomsen

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 3, Παράγραφος 2

Σύσταση Τροπολογία

3.2. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής πρέπει 
να καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν 
ταξινόμηση των επαγγελμάτων η οποία θα 
σέβεται την αρχή της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, δίνοντας τη 
δυνατότητα στους εργοδότες και στους 
εργαζομένους να εντοπίζουν τις πιθανές 
διακρίσεις στις αμοιβές με βάση έναν 
ορισμό της μεροληπτικής μισθολογικής 
κλίμακας. Παραμένει σημαντικό το να 
γίνονται σεβαστές η εθνική νομοθεσία και 
οι παραδόσεις όσον αφορά το σύστημα 
των εργασιακών σχέσεων.  Οι εν λόγω 
παράμετροι της αξιολόγησης της εργασίας 
και της ταξινόμησης των επαγγελμάτων 
πρέπει επίσης να είναι διαφανείς και 
διαθέσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
καθώς και στις επιθεωρήσεις εργασίας και 
στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
ισότητα. 

3.2.  Η πρωτοβουλία της Επιτροπής πρέπει 
να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εισαγάγουν ταξινόμηση των επαγγελμάτων 
η οποία θα σέβεται την αρχή της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, δίνοντας τη 
δυνατότητα στους εργοδότες και στους 
εργαζομένους να εντοπίζουν τις πιθανές 
διακρίσεις στις αμοιβές με βάση έναν 
ορισμό της μεροληπτικής μισθολογικής 
κλίμακας. Παραμένει σημαντικό το να 
γίνονται σεβαστές η εθνική νομοθεσία και 
οι παραδόσεις όσον αφορά το σύστημα 
των εργασιακών σχέσεων.  Οι εν λόγω 
παράμετροι της αξιολόγησης της εργασίας 
και της ταξινόμησης των επαγγελμάτων 
πρέπει επίσης να είναι διαφανείς και 
διαθέσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
καθώς και στις επιθεωρήσεις εργασίας και 
στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
ισότητα.

Or. en

Τροπολογία 76
Britta Thomsen

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 3, παράγραφος 4

Σύσταση Τροπολογία

3.4. Μια επαγγελματική αξιολόγηση χωρίς 
διακρίσεις με βάση το φύλο πρέπει να 
βασίζεται σε συστήματα κατάταξης του 
προσωπικού και οργάνωσης της εργασίας, 
στην επαγγελματική πείρα και την 

3.4. Μια επαγγελματική αξιολόγηση χωρίς 
διακρίσεις με βάση το φύλο πρέπει να 
βασίζεται σε συστήματα κατάταξης του 
προσωπικού και οργάνωσης της εργασίας, 
στην επαγγελματική πείρα και την 
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παραγωγικότητα, που θα αξιολογούνται 
κυρίως από ποιοτική άποψη, βάσει των 
οποίων θα καθορίζονται δεδομένα και 
κλίμακες αξιολόγησης που θα 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των 
αμοιβών, λαμβανομένης δεόντως υπόψη 
της αρχής της συγκρισιμότητας.

παραγωγικότητα, που θα αξιολογούνται 
κυρίως από ποιοτική άποψη, όπως με 
κριτήριο την κατάρτιση και άλλα 
προσόντα, τις σωματικές και πνευματικές 
απαιτήσεις, την ευθύνη για ανθρώπινους 
και υλικούς πόρους, βάσει των οποίων θα 
καθορίζονται δεδομένα και κλίμακες 
αξιολόγησης που θα χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό των αμοιβών, 
λαμβανομένης δεόντως υπόψη της αρχής 
της συγκρισιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 77
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 4

Σύσταση Τροπολογία

Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
ισότητα πρέπει να διαδραματίζουν 
σημαντικότερο ρόλο στη μείωση των 
διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων. Οι 
φορείς αυτοί πρέπει να έχουν την 
εξουσιοδότηση ώστε να παρακολουθούν, 
να συντάσσουν αναφορές και, όταν είναι 
δυνατόν, να επιβάλλουν πιο 
αποτελεσματικά και ανεξάρτητα τη 
νομοθεσία σχετικά με την ισότητα των 
φύλων, λαμβάνοντας παράλληλα επαρκή 
χρηματοδότηση. Είναι αναγκαίο να 
αναθεωρηθεί το άρθρο 20 της οδηγίας 
2006/54/ΕΚ προκειμένου να αναβαθμιστεί η 
εντολή των εν λόγω φορέων με:
- την παροχή στήριξης και συμβουλών σε 
θύματα διακρίσεων ως προς τις αμοιβές·
- την εκπόνηση ανεξάρτητων ερευνών 
σχετικά με τις διαφορές στις αμοιβές·
- τη δημοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων και 
τη διατύπωση συστάσεων για κάθε θέμα που 

Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την ισότητα 
πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικότερο 
ρόλο στη μείωση των διαφορών στις αμοιβές 
των δύο φύλων. Οι φορείς αυτοί πρέπει να 
έχουν την εξουσιοδότηση ώστε να 
παρακολουθούν και να συντάσσουν 
αναφορές. Είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί 
το άρθρο 20 της οδηγίας 2006/54/ΕΚ 
προκειμένου να αναβαθμιστεί η εντολή των 
εν λόγω φορέων με:
- την παροχή στήριξης και συμβουλών σε 
θύματα διακρίσεων ως προς τις αμοιβές·
- την εκπόνηση ανεξάρτητων ερευνών 
σχετικά με τις διαφορές στις αμοιβές·
- τη δημοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων και 
τη διατύπωση συστάσεων για κάθε θέμα που 
αφορά αυτές τις διακρίσεις·
-την παροχή ειδικής κατάρτισης στους 
κοινωνικούς εταίρους καθώς και σε 
δικηγόρους, δικαστές και διαμεσολαβητές 
βάσει μιας σειράς μέσων ανάλυσης που θα 
εφαρμόζονται είτε κατά τη σύναψη 
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αφορά αυτές τις διακρίσεις·
- νομικές εξουσίες που θα τους επιτρέπουν 
να διεξάγουν τη δική τους έρευνα·
-νομικές εξουσίες για να επιβάλλουν 
κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της 
αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία 
και/ή να φέρνουν ενώπιον της δικαιοσύνης 
περιπτώσεις μισθολογικών διακρίσεων·
-την παροχή ειδικής κατάρτισης στους 
κοινωνικούς εταίρους καθώς και σε 
δικηγόρους, δικαστές και διαμεσολαβητές 
βάσει μιας σειράς μέσων ανάλυσης και
στοχευμένων μέτρων που θα 
εφαρμόζονται είτε κατά τη σύναψη 
συμβάσεων είτε κατά τον έλεγχο της 
εφαρμογής των κανόνων και των 
πολιτικών που έχουν ως στόχο την 
αντιμετώπιση των διαφορών στις αμοιβές, 
καθώς και την παροχή κατάρτισης και 
εκπαιδευτικού υλικού στους εργοδότες για 
την απαλλαγμένη από διακρίσεις 
αξιολόγηση της εργασίας.

συμβάσεων είτε κατά τον έλεγχο της 
εφαρμογής των κανόνων και των πολιτικών 
που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των 
διαφορών στις αμοιβές, καθώς και την 
παροχή κατάρτισης και εκπαιδευτικού 
υλικού στους εργοδότες για την 
απαλλαγμένη από διακρίσεις αξιολόγηση της 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 78
Franziska Katharina Brantner

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 4, παράγραφος 1, περίπτωση 5 α (νέα)

Σύσταση Τροπολογία

- νομικές εξουσίες για αναζήτηση 
συλλογικής έννομης προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογικής 
δράσης (καταγγελίες εκ μέρους μελών 
ομάδων), των συλλογικών μηνύσεων 
(πολλαπλές καταγγελίες) και των
ομαδικών αγωγών (καταγγελίες εκ μέρους 
απροσδιόριστης ομάδας)· 

Or. en
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Τροπολογία 79
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 5, παράγραφος 2

Σύσταση Τροπολογία

Πρέπει να ενισχυθεί η ευθύνη των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων ενώ 
παράλληλα η διαχείριση θα μπορούσε να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όχι μόνο 
όσον αφορά την ισότητα στις αμοιβές αλλά 
και τη δημιουργία κλίματος υποστήριξης 
της ισότιμης κατανομής των ευθυνών 
φροντίδας και της εξέλιξης της 
σταδιοδρομίας τόσο για τους εργαζόμενους 
άνδρες όσο και για τις εργαζόμενες 
γυναίκες.

Η διαχείριση μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο όχι μόνο όσον αφορά την 
ισότητα στις αμοιβές αλλά και τη 
δημιουργία κλίματος υποστήριξης της 
ισότιμης κατανομής των ευθυνών 
φροντίδας και της εξέλιξης της 
σταδιοδρομίας τόσο για τους εργαζόμενους 
άνδρες όσο και για τις εργαζόμενες 
γυναίκες.

Or. en

Τροπολογία 80
Britta Thomsen

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 5, παράγραφος 3 α (νέα)

Σύσταση Τροπολογία

Για την προαγωγή της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, 
προτείνουμε η Επιτροπή να προετοιμάσει 
έναν λειτουργικό και πρακτικό οδηγό τον 
οποίο θα συμβουλεύονται οι εταιρείες και 
τα κράτη μέλη στα πλαίσια του 
κοινωνικού διαλόγου. Ο εν λόγω οδηγός 
πρέπει να περιλαμβάνει κατευθυντήριες 
γραμμές και χρήσιμα κριτήρια για τον 
καθορισμό της αξίας της εργασίας και τη 
σύγκριση των επαγγελμάτων. Πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει προτάσεις για 
πιθανές μεθόδους αξιολόγησης των 
επαγγελμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 81
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 6, παράγραφος 1, περίπτωση 2

Σύσταση Τροπολογία

- ειδικές πολιτικές που θα καθιστούν 
δυνατή τη συμφιλίωση της οικογενειακής 
και της επαγγελματικής ζωής, οι οποίες θα 
καλύπτουν τη φροντίδα των παιδιών και 
άλλες υπηρεσίες φροντίδας, την ευέλικτη 
οργάνωση της εργασίας καθώς και το 
ευέλικτο ωράριο, τις άδειες μητρότητας 
και πατρότητας καθώς και την γονική και 
οικογενειακή άδεια·

-ειδικές πολιτικές που θα καθιστούν 
δυνατή τη συμφιλίωση της οικογενειακής 
και της επαγγελματικής ζωής, οι οποίες θα 
καλύπτουν τη φροντίδα των παιδιών και
άλλες υπηρεσίες φροντίδας, την ευέλικτη 
οργάνωση της εργασίας καθώς και το 
ευέλικτο ωράριο, τις άδειες μητρότητας 
και πατρότητας καθώς και την γονική και 
οικογενειακή άδεια με όρους προσιτούς. 
εύλογους και βιώσιμους·

Or. en

Τροπολογία 82
Iratxe García Pérez

Παράρτημα στην πρόταση ψηφίσματος
Σύσταση 6, Παράγραφος 1, περίπτωση 2

Σύσταση Τροπολογία

- ειδικές πολιτικές που θα καθιστούν 
δυνατή τη συμφιλίωση της οικογενειακής 
και της επαγγελματικής ζωής, οι οποίες θα 
καλύπτουν τη φροντίδα των παιδιών και 
άλλες υπηρεσίες φροντίδας, την ευέλικτη 
οργάνωση της εργασίας καθώς και το 
ευέλικτο ωράριο, τις άδειες μητρότητας 
και πατρότητας καθώς και την γονική και 
οικογενειακή άδεια· 

- ειδικές πολιτικές που θα καθιστούν 
δυνατή τη συμφιλίωση της οικογενειακής 
και της επαγγελματικής ζωής, οι οποίες θα 
καλύπτουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
σε προσιτές τιμές όσον αφορά τη 
φροντίδα των παιδιών και άλλων 
εξαρτημένων ατόμων και άλλες υπηρεσίες 
φροντίδας, την ευέλικτη οργάνωση της 
εργασίας καθώς και το ευέλικτο ωράριο, 
τις άδειες μητρότητας και πατρότητας 
καθώς και την γονική και οικογενειακή 
άδεια·

Or. es
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Τροπολογία 83
Μαρίνα Γιαννακουδάκη, Andrea Češková, 

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 6, παράγραφος 1, περίπτωση 3

Σύσταση Τροπολογία

-συγκεκριμένες και θετικές δράσεις 
(σύμφωνα με το άρθρο 157, παράγραφος 4, 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την 
αποκατάσταση των διαφορών στους 
μισθούς και την απαλοιφή του 
διαχωρισμού των φύλων, που θα 
εφαρμόζονται από τους κοινωνικούς 
εταίρους και τους οργανισμούς ισότητας 
σε διάφορα επίπεδα, τόσο σε συμβατικό 
όσο και σε τομεακό, και θα 
περιλαμβάνουν: υποστήριξη των 
μισθολογικών συμβάσεων για την 
καταπολέμηση των διαφορών στις αμοιβές, 
έρευνες σχετικά με την ίση αμοιβή, 
καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών 
στόχων και κριτηρίων αξιολόγησης, 
ενίσχυση της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών·

-συγκεκριμένες δράσεις (σύμφωνα με το 
άρθρο 157, παράγραφος 4, της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) για την αποκατάσταση των 
διαφορών στους μισθούς και την απαλοιφή 
του διαχωρισμού των φύλων, που θα 
εφαρμόζονται από τους κοινωνικούς 
εταίρους και τους οργανισμούς ισότητας 
σε διάφορα επίπεδα, τόσο σε συμβατικό 
όσο και σε τομεακό, και θα 
περιλαμβάνουν: υποστήριξη των 
μισθολογικών συμβάσεων για την 
καταπολέμηση των διαφορών στις αμοιβές, 
έρευνες σχετικά με την ίση αμοιβή για ίση 
εργασία, καθορισμό ποιοτικών και 
ποσοτικών στόχων και κριτηρίων 
αξιολόγησης, ενίσχυση της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 84
Andrea Češková

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 6, παράγραφος 1, περίπτωση 4

Σύσταση Τροπολογία

- ρήτρα στις δημόσιες συμβάσεις που θα 
θεσπίζει το σεβασμό της ισότητας των 
φύλων και των αμοιβών.

- ρήτρα στις δημόσιες συμβάσεις που θα 
θεσπίζει το σεβασμό της ισότητας των 
φύλων και των αμοιβών για ίση εργασία.

Or. en
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Τροπολογία 85
Iratxe García Pérez

Παράρτημα στην πρόταση ψηφίσματος
Σύσταση 7, Παράγραφος 1, περίπτωση 4 α (νέα)

Σύσταση Τροπολογία

- καθορισμός ειδικών κατευθυντήριων 
γραμμών για την παρακολούθηση των 
διαφορών των αμοιβών στο πλαίσιο των 
συλλογικών συμβάσεων και ενσωμάτωση 
αυτών των στοιχείων σε μια ιστοσελίδα 
μεταφρασμένη σε διάφορες γλώσσες και 
προσβάσιμη σε όλους.

Or. es

Τροπολογία 86
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 8

Σύσταση Τροπολογία

8.1. Η νομοθεσία στον τομέα αυτό είναι, 
για διάφορους λόγους, προφανώς 
λιγότερο αποτελεσματική και, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα 
συνολικά δεν θα μπορούσε να επιλυθεί 
μόνο μέσω της νομοθεσίας, η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν 
την ισχύουσα νομοθεσία με τα κατάλληλα 
είδη κυρώσεων αποτελεσματικού, 
αναλογικού και αποτρεπτικού 
χαρακτήρα.
8.2. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της οδηγίας 
2006/54/ΕΚ, τα κράτη μέλη ήδη 
υποχρεούνται να καταβάλλουν 
αποζημίωση ή αντιστάθμιση (άρθρο 18), 
καθώς και να επιβάλλουν κυρώσεις (άρθρο 
25).

                                               
1 ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1.
2 ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.
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προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η 
παραβίαση της αρχής της ίσης αμοιβής 
για εργασία της αυτής αξίας υπόκειται 
στις κατάλληλες κυρώσεις, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.
8.3. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της οδηγίας 
2006/54/ΕΚ, τα κράτη μέλη ήδη 
υποχρεούνται να καταβάλλουν 
αποζημίωση ή αντιστάθμιση (άρθρο 18), 
καθώς και να επιβάλλουν κυρώσεις (άρθρο 
25). Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές δεν 
επαρκούν προκειμένου να αποτραπεί η 
παραβίαση της αρχής της ισότητας στις 
αμοιβές. Γι’ αυτό το λόγο, προτείνεται να 
πραγματοποιηθεί μελέτη σχετικά με τη 
δυνατότητα, την αποτελεσματικότητα και 
την επίπτωση πιθανών κυρώσεων όπως:  
- κυρώσεις που πρέπει να περιλαμβάνουν 
την καταβολή αποζημίωσης στο θύμα· -
διοικητικά πρόστιμα (για παράδειγμα σε 
περίπτωση μη κοινοποίησης, μη 
υποχρεωτικής γνωστοποίησης ή μη 
διαθεσιμότητας της ανάλυσης και της 
αξιολόγησης των στατιστικών στοιχείων 
για τις αποδοχές ανά φύλο (σύμφωνα με 
τη σύσταση 2)) που αιτούνται οι 
επιθεωρήσεις εργασίας ή οι αρμόδιοι 
οργανισμοί ισότητας· ο αποκλεισμός από 
δημόσιες παροχές, επιδοτήσεις 
(συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτήσεων της ΕΕ που 
διαχειρίζονται τα κράτη μέλη) και από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες δημοσίων 
συμβάσεων, όπως ήδη προβλέπεται στις 
οδηγίες
2004/17/ΕΚ 1 και 2004/18/ΕΚ 2 σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Or. en
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Τροπολογία 87
Inês Cristina Zuber

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 8, παράγραφος 2 α (νέα)

Σύσταση Τροπολογία

8.2α. Παρά την υφιστάμενη νομοθεσία, 
δυστυχώς οι επιθεωρήσεις και οι 
κυρώσεις είναι συχνά ανεπαρκείς όσον 
αφορά την αρχή της ίσης αμοιβής. Τα εν 
λόγω ζητήματα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα 
και πρέπει να χορηγηθούν στους 
αρμόδιους οργανισμούς και φορείς οι 
απαιτούμενοι τεχνικοί και οικονομικοί 
πόροι.  

Or. pt

Τροπολογία 88
Inês Cristina Zuber

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 8, παράγραφος 3, περίπτωση 3

Σύσταση Τροπολογία

- ο αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, 
επιδοτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτήσεων της ΕΕ που 
διαχειρίζονται τα κράτη μέλη) και από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες δημοσίων 
συμβάσεων, όπως ήδη προβλέπεται στις 
οδηγίες 2004/17/ΕΚ  και 2004/18/ΕΚ  
σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. 

διαγράφεται

ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1.
ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.

Or. pt



AM\894584EL.doc 51/52 PE483.971v01-00

EL

Τροπολογία 89
Franziska Katharina Brantner

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 8, παράγραφος 3, περίπτωση 3 α (νέα)

Σύσταση Τροπολογία

- ταυτοποίηση των παραβατών, 
διαδικασία η οποία πρέπει να 
δημοσιοποιείται·

Or. en

Τροπολογία 90
Iratxe García Pérez

Παράρτημα στην πρόταση ψηφίσματος
Σύσταση 8, Παράγραφος 3, περίπτωση 3 α (νέα)

Σύσταση Τροπολογία

- δημοσιοποίηση της ταυτότητας των 
παραβατών·

Or. es

Τροπολογία 91
Inês Cristina Zuber

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Σύσταση 9, παράγραφος 1

Σύσταση Τροπολογία

9.1. Ένα πεδίο όπου χρειάζεται 
κατεπείγουσα ρύθμιση αφορά το γεγονός 
ότι μια μισθολογική ποινή φαίνεται να 
συνδέεται με την εργασία μερικής 
απασχόλησης. Αυτή η κατάσταση απαιτεί 
αξιολόγηση και ενδεχόμενη αναθεώρηση 
της οδηγίας του Συμβουλίου 97/81/ΕΚ 
της 15ης Δεκεμβρίου 1997 όσον αφορά τη 

διαγράφεται
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συμφωνία πλαίσιο σχετικά με την εργασία 
μερικής απασχόλησης, η οποία έχει 
συναφθεί από την UΝΙCΕ, την CΕΕΡ και 
την CΕS - Παράρτημα: Συμφωνία 
πλαίσιο σχετικά με την εργασία μερικής 
απασχόλησης, η οποία προβλέπει ίση 
μεταχείριση των εργαζομένων πλήρους 
απασχόλησης και των εργαζομένων 
μερικής απασχόλησης καθώς και 
καλύτερα στοχοθετημένα και 
περισσότερο αποτελεσματικά μέτρα στις 
συλλογικές συμβάσεις.

Or. pt


