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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων 
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ συμπεριλαμβάνοντας σε 
όλους τους επαγγελματικούς τομείς δεσμευτικό ορισμό της «εργασίας ίσης αξίας» που 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου·

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντομότερο 
δυνατόν ένα νομικό μέσο για τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο φύλων·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, και με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
σε γυναικοκρατούμενους τομείς· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η 
νοοτροπία υποτίμησης των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν οι γυναίκες και η 
υπερεκπροσώπηση των γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να ενισχυθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να ενισχυθεί η 
σταθερή και ποιοτική απασχόληση·

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή φροντίδας, 
ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της ζωής των 
ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της ΔΟΕ για 
το οικιακό προσωπικό και να εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους στόχους της 
Βαρκελώνης για την παροχή φροντίδας, διασφαλίζοντας την κάλυψη των αναγκών 
αυτών μέσω ποιοτικών καθολικών δημόσιων υπηρεσιών φροντίδας· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής1 και τα καλεί να υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα της 
οδηγίας·

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο 
της εργασίας· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά με μια ολιστική 
προσέγγιση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη 
να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη βία και την παρενόχληση·

6. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστούν δικαιώματα που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου με τη χρήση 
μιας διατομεακής προσέγγισης σύμφωνα με τις αρχές 2 και 3 του πυλώνα· καλεί την 
Επιτροπή, για τον σκοπό αυτό, να αναπτύξει και να συμπεριλάβει έναν δείκτη ισότητας 
των φύλων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ώστε να παρακολουθούνται οι επιπτώσεις των 
μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης 

1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.
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στην ισότητα των φύλων.


