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B7-0000/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μέτρα της ΕΕ για τη στήριξη της 
ισότητας μεταξύ των φύλων με στόχο την εξισορρόπηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 137, παράγραφος 1, στοιχείο γ) και 141 της Συνθήκης ΕΚ και 
την αρχή της ίσης μεταχείρισης όπως προβλέπεται στα άρθρα 2, 3 και 13 της Συνθήκης 
αυτής, καθώς και την παράγωγη νομοθεσία που βασίζεται στην αρχή αυτή, και ιδίως την 
οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των 
αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών1, την οδηγία 92/85/ΕΟΚ της 19ης 
Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της 
υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων2, την οδηγία 96/97/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996 για την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης3 και 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)4,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και ιδίως το άρθρο 139, παράγραφος 2 αυτής,

– έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
18ης Δεκεμβρίου 2000 και τα άρθρα 23 και 33 του Χάρτη αυτού που αφορούν την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής, 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής,

– έχοντας υπόψη το Πλαίσιο Δράσεων για την Ισότητα των Φύλων που ενέκριναν οι 
ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στις 22 Μαρτίου 2005 στο οποίο η υποστήριξη της 
εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής αντιμετωπίζεται ως τομέας 
προτεραιότητας για ανάληψη δράσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι προκειμένου να 
εξακολουθήσει να επιτυγχάνεται πρόοδος στο ζήτημα αυτό πρέπει να εφαρμόζεται ένα 
ισόρροπο, ολοκληρωμένο και συνεκτικό μείγμα πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη 
ρυθμίσεις για τις άδειες, την εργασία και την περίθαλψη,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Συμβουλίου της 
30ής Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας - πλαισίου 
για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME
CEEP και ETUC και την κατάργηση της οδηγίας 96/34/ΕΚ (CΟΜ(2009)0410),

                                               
1 ΕΕ L 45, 19.2.1975, σελ. 19.
2 ΕΕ L 348, 28.11.1992, σελ. 1.
3 ΕΕ L 46, 17.2.1997, σελ. 20.
4 ΕΕ L 204, 26.7.2006, σελ. 23.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών της 3ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με καλύτερη ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: μεγαλύτερη υποστήριξη για το συνδυασμό της 
επαγγελματικής με την ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή (CΟΜ(2008)0635),

– έχοντας υπόψη τον στόχο της στρατηγικής της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση να αυξηθούν τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης στο 70%, τα ποσοστά 
απασχόλησης γυναικών στο 60% και τα ποσοστά απασχόλησης των ηλικιωμένων 
εργαζομένων στο 50%, καθώς και τους στόχους της Βαρκελώνης για την εξασφάλιση 
δυνατοτήτων παιδικής μέριμνας, και τη συμβολή μέτρων πολιτικής στον καλύτερο 
συνδυασμό μεταξύ επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής για την επίτευξη 
των στόχων αυτών,

– έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις με ημερομηνίες ..... προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
σχετικά με μέτρα της ΕΕ για τη στήριξη της ισότητας μεταξύ των φύλων με στόχο την 
εξισορρόπηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων στην επαγγελματική και οικογενειακή 
ζωή (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5, και 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για τη γονική άδεια 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα σε ευέλικτες μεθόδους για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ότι, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε επικρίσεις 
της, θα πρέπει να υποστηριχθεί από το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 139, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ δεν προβλέπει τη 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών, ενώ το Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 192 της 
Συνθήκης ΕΚ, κατάλληλες προτάσεις για θέματα για τα οποία χρειάζεται κατά τη γνώμη 
του να εκπονηθούν κοινοτικές πράξεις προκειμένου να υλοποιηθεί η Συνθήκη ΕΚ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 137 της Συνθήκης επιτρέπει στην Κοινότητα να 
υποστηρίζει και να συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών, μεταξύ άλλων
στον τομέα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά ευκαιρίες στην αγορά 
εργασίας και τη μεταχείριση στον τόπο εργασίας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογενειακή πολιτική πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη της 
ισότητας μεταξύ των φύλων και να εξετάζεται στο πλαίσιο δημογραφικών μεταβολών, 
των επιπτώσεων ενός γηράσκοντος πληθυσμού, της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των 
γενεών, της προώθησης της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και της 
κατανομής αρμοδιοτήτων μέριμνας μεταξύ γυναικών και ανδρών,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη η ενθάρρυνση των ανδρών να αναλάβουν 
ισότιμο τμήμα των οικογενειακών υποχρεώσεων δεν έχει ακόμη φθάσει στο επιθυμητό 
αποτέλεσμα και ότι για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικότερα μέτρα 
για να προωθηθεί η πιο ισότιμη κατανομή οικογενειακών υποχρεώσεων μεταξύ ανδρών 
και γυναικών,
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ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των 
υποχρεώσεων και την υποστήριξη της ισότητας μεταξύ των φύλων κατά την 
εξισορρόπηση δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με την οδηγία του 
Συμβουλίου για την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας - πλαισίου για τη γονική 
άδεια που έχει συναφθεί από την BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και 
την κατάργηση της οδηγίας 96/34/ΕΚ εάν και μόλις θεσπισθεί η εν λόγω οδηγία,

1. υποστηρίζει τη συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για τη γονική άδεια και τη 
θεωρεί σημαντική συνιστώσα της πολιτικής ίσων ευκαιριών όσον αφορά την υποστήριξη 
του συνδυασμού μεταξύ επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής· θεωρεί για το 
λόγο αυτό καθοριστικής σπουδαιότητας να εγκριθεί το ταχύτερο από το Συμβούλιο·

2. διαπιστώνει ωστόσο ότι η προαναφερθείσα συμφωνία - πλαίσιο καθορίζει μόνον 
ελάχιστες απαιτήσεις και ρυθμίσεις για τη γονική άδεια· επισημαίνει για το λόγο αυτό ότι 
θα πρέπει να θεωρηθεί μόνον ως ένα πρώτο βήμα για την υποστήριξη ευέλικτων μεθόδων 
με σκοπό την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τον
συνδυασμό μεταξύ επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής·

3. αποδοκιμάζει ειδικότερα το γεγονός ότι τα ακόλουθα ζητήματα δεν καλύπτονται ή δεν 
λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στην παρούσα συμφωνία - πλαίσιο:

α) συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά μέτρα συμφιλίωσης της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή. Οι διάφορες προτάσεις της δέσμης μέτρων για τη συμφιλίωση αυτή
θα εμπλουτίζονταν αισθητά μέσω ανταλλαγής μεταξύ των διαφόρων παραγόντων 
ούτως ώστε να διαπιστωθεί η πιθανή έκταση δράσης κάθε πρότασης και να εκτιμηθεί 
η δυνατότητα αλληλοσυμπλήρωσης των διαφόρων μέτρων·

β) καθιέρωση δικαιώματος σε γονική άδεια σε επίπεδο ΕΕ (και συγκεκριμένα σε περίοδο 
άδειας για τους πατέρες κατά τη χρονική στιγμή γέννησης ή υιοθέτησης του παιδιού). 
Η εν λόγω περίοδος άδειας θα έδινε τη δυνατότητα στους πατέρες να αναπτύξουν από 
την αρχή στενή σχέση με το παιδί και επίσης θα ενθάρρυνε τους άντρες και τις 
γυναίκες να κατανέμουν σε πιο ισότιμη βάση τις υποχρεώσεις παιδικής μέριμνας·

γ) θέσπιση ειδικών διατάξεων στο πλαίσιο του δικαιώματος σε άδεια υιοθεσίας (ρήτρα 4 
της Συμφωνίας) όπως είναι η διάρκεια, δικαιώματα επιδοτήσεων και η αρχή του 
αμεταβίβαστου της άδειας υιοθεσίας·

δ) θέσπιση δικαιώματος σε άδεια φροντίδας εξαρτώμενου μέλους για ηλικιωμένους 
γονείς και/ή άλλα εξαρτώμενα άτομα, όπως είναι μέλη της οικογένειας με αναπηρία ή 
με επικίνδυνη ασθένεια. Ενόψει ενός γηράσκοντος πληθυσμού και της μείωσης της 
γεννητικότητας, τέτοιου είδους μέτρα θα μπορούσαν να στηρίζουν άντρες και 
γυναίκες που παρέχουν φροντίδα σε ηλικιωμένους συγγενείς και να βελτιώνουν το 
συνδυασμό της ιδιότητας του γονέα με την εργασία·

ε) εκτίμηση μισθολογικών ζητημάτων. Τούτο είναι πραγματικά καθοριστικής 
σπουδαιότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες 
μπορούν να λάβουν πραγματικά γονική άδεια και να καθοριστεί ποιο άτομο θα 
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λαμβάνει την άδεια. Επίσης, εάν το ζήτημα αυτό επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια 
των κρατών μελών τούτο θα έχει δυσανάλογη επίπτωση σε μονόμισθες οικογενειακές 
μονάδες και στις δυνατότητές τους να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες μιας τέτοιας 
άδειας, και ιδίως σε γυναίκες που συνιστούν την πλειονότητα μονογονικών 
νοικοκυριών καθώς και σε οικογενειακές μονάδες με παιδιά που πάσχουν από 
αναπηρία και χρόνιες ασθένειες ως προς τα οποία τα μέτρα για τη ρύθμιση της 
έκτακτης άδειας επαφίενται επίσης στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών·

στ) πρόβλεψη του αμεταβίβαστου της γονικής άδειας καθόλη την τετράμηνη περίοδο. Στο 
πλαίσιο αυτό οι γυναίκες θα μπορούσαν να βιώσουν καταστάσεις εγκατάλειψης της 
αγοράς εργασίας για επτάμηνη περίοδο ενώ στην περίπτωση των ανδρών - εάν 
λάβουν την άδεια αυτή - η περίοδος αυτή θα διαρκούσε μόνον ένα μήνα·

ζ) αύξηση του ορίου ηλικίας του παιδιού για το οποίο μπορεί να λαμβάνεται γονική 
άδεια (δηλαδή ως το 8ο έτος όπως προβλέπεται στην οδηγία 96/34/ΕΚ). Ωστόσο, 
είναι σημαντικό να καλύπτεται η πλήρης περίοδος της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. 
Όσον αφορά παιδιά με ειδικές ανάγκες/αναπηρία τα προβλήματά τους ενδέχεται να 
μην εντοπίζονται στα πρώτα στάδια της παιδικής ηλικίας και να απαιτείται επίσης 
μακροπρόθεσμη συνεχής φροντίδα σε όλη τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής 
ηλικίας·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι η γονική άδεια, η άδεια υιοθεσίας και η άδεια για τη φροντίδα 
εξαρτώμενου μέλους της οικογένειας πρέπει να ρυθμίζονται με συμπληρωματικές 
κοινοτικές νομοθετικές πράξεις, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει το στόχο αυτό 
υποβάλλοντας νέες προτάσεις για νομοθετικές πράξεις· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατό εποικοδομητικό διάλογο 
με το Κοινοβούλιο·

5. επιδοκιμάζει τη συμπερίληψη συμβάσεων εργασίας μερικής απασχόλησης, ορισμένου 
χρόνου και προσωρινής απασχόλησης στο πλαίσιο της συμφωνίας·

6. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη γονική άδεια, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι πρέπει να διεξαχθεί ανοιχτή 
συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της συμφωνίας στους τομείς αυτούς·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC.


