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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος και περιεχόμενο της πρότασης

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η απλούστευση, ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση 
της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών με την 
αναδιατύπωση σε ένα ενιαίο κείμενο των διατάξεων επτά οδηγιών και της νομολογίας του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η θέση της συντάκτριας της γνωμοδότησης 

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης πιστεύει ότι οι έως τώρα κατακερματισμένες
νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και την ίση μεταχείριση ανδρών και 
γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης θα πρέπει να αντικατασταθούν από ένα νέο, 
σύγχρονο, ενιαίο, ολοκληρωμένο και διαφανέστερο κείμενο. Για το λόγο αυτό, επιδοκιμάζει 
την πρόταση της Επιτροπής. Στόχος της πρότασης είναι να εξασφαλίσει την εφαρμογή των 
αρχών των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την 
πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και ανέλιξη και τις συνθήκες 
εργασίας. Οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών γυναικών και ανδρών 
συνιστούν σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.

Η αποσαφήνιση και απλούστευση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την ισότητα μεταξύ 
των ανδρών και των γυναικών στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας θα συμβάλλει 
στην αύξηση της νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου και στην επικαιροποίηση της 
νομοθεσίας. Επίσης, θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν τα 
κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της ίσης 
αμοιβής και ίσης μεταχείρισης ούτως ώστε κάθε άτομο που θίγεται κατόπιν διάκρισης λόγω 
φύλου να έχει τη δυνατότητα να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του.

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης υποστηρίζει τις σημαντικότερες καινοτομίες που 
προτείνει η Επιτροπή:

– ενσωμάτωση της πάγιας νομολογίας του ΔΕΚ, ιδίως όσον αφορά την ίση μεταχείριση 
στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης,

– την εφαρμογή των εγγυήσεων που περιλαμβάνει η οδηγία 2002/73/ΕΚ, ιδίως όσον 
αφορά τα συστήματα απασχόλησης, 

– την επέκταση των διατάξεων για το βάρος της απόδειξης σε όλους τους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα πρόταση.

Αναδιατύπωση

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης έχει εξελιχθεί από μία μεμονωμένη διάταξη για τις ίσες 
αμοιβές στη Συνθήκη της Ρώμης σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό και εκτεταμένο κεκτημένο στον 
τομέα της ισότητας.



PE 353.330v03-00 4/30 AD\561773EL.doc

EL

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα της ΕΕ να λαμβάνει 
μέτρα στον τομέα της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών παρέχοντας στο νομοθέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικές νομικές βάσεις και 
αναγνωρίζοντας την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ως θεμελιώδη αρχή και ως ένα 
στόχο και καθήκον της Κοινότητας.

Οι ανωτέρω εξελίξεις οδήγησαν, αφετέρου, στη σημαντική ανάπτυξη του παραγώγου 
δικαίου. Πέραν τούτου, η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά 
με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών συνέβαλε στην περαιτέρω ανάπτυξη και 
σαφέστερη διατύπωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών ανδρών και 
γυναικών.

Ωστόσο, έχει γίνει σαφές ότι, για λόγους διαφάνειας και ευκολότερης χρήσης, το παράγωγο 
δίκαιο που διέπει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της απασχόλησης θα 
πρέπει να επικαιροποιηθεί και να απλουστευθεί. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η διεύρυνση της ΕΕ, η ηλικία ορισμένων οδηγιών (ορισμένες ισχύουν ήδη επί 20ετία), 
η νομολογία του ΔΕΚ και η θέσπιση άλλων παρεμφερών νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ 
(οδηγίες με βάση το άρθρο 13).

Μετά από διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή έχει προτείνει αναδιατυπωμένο 
κείμενο οδηγίας ως το καταλληλότερο μέσο για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης συμφωνεί με την Επιτροπή ότι με μια 
αναδιατυπωμένη οδηγία θα μπορεί να:

- εξασφαλισθεί ένα νέο συνεκτικό κείμενο βάσει των οδηγιών που ισχύουν επί του 
παρόντος,

- αντανακλάται η πάγια νομολογία του ΔΕΚ, συμβάλλοντας, με τον τρόπο αυτό, στην 
ασφάλεια του δικαίου και στη νομική σαφήνεια,

- αντανακλάται η εφαρμογή των οριζόντιων διατάξεων της οδηγίας 2002/73/ΕΚ και 
της οδηγίας για την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης σε περιπτώσεις 
διακρίσεων λόγω φύλου σε θέματα που αφορούν την ίση αμοιβή και τα 
επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, 

- επισπευσθεί η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης ελπίζει ότι με την αναδιατύπωση των 
υφισταμένων οδηγιών σε ένα ενιαίο κείμενο θα μπορέσει να εξασφαλισθεί η ενιαία και 
αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα 
της απασχόλησης και της επαγγελματική ζωής.

Συμπεράσματα

Η πρόταση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα θέματα των ίσων ευκαιριών γυναικών και 
ανδρών. Περιλαμβάνει την αρχή της ίσης αμοιβής για ισότιμη εργασία ή για εργασία ίσης 
αξίας στο εργατικό δίκαιο και, επίσης, αποσαφηνίζει περαιτέρω το ρόλο της αντιστροφής του 
βάρους της απόδειξης σε περιπτώσεις που σχετίζονται με διακρίσεις. Παρέχει σημαντικό 
πλαίσιο για νομικές εγγυήσεις των ίσων ευκαιριών γυναικών και ανδρών. Η απαγόρευση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης στο τόπο εργασίας θα πρέπει επίσης να θεωρείται ως σημαντικό 
τμήμα της νομοθεσίας που στοχεύει στην πρόληψη και εξομάλυνση διαφόρων μορφών βίας 
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κατά των γυναικών. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω νομοθετικά μέτρα για την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών των γυναικών.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1

(1)  Η οδηγία του Συμβουλίου 76/207/ΕΟΚ 
της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της 
εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον 
αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση 
και τις συνθήκες εργασίας, και η οδηγία του 
Συμβουλίου 86/378/ΕΟΚ της 24ης Ιουλίου 
1986 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα 
επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά. 
Η οδηγία του Συμβουλίου 75/117/ΕΟΚ της 
10ης Φεβρουαρίου 1975 περί προσεγγίσεως 
των νομοθεσιών των Κρατών μελών που 
αφορούν την εφαρμογή της αρχής της 
ισότητος των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων 
ανδρών και γυναικών και η οδηγία του 
Συμβουλίου 97/80/EΚ της 15ης Δεκεμβρίου 
1997 σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε 
περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω 
φύλου περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις που 
αποσκοπούν στην εφαρμογή της αρχής των 
ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών. Καθώς πρόκειται να 
γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις στις εν 
λόγω οδηγίες, αυτές πρέπει να 
αναδιατυπωθούν χάριν σαφήνειας, ώστε να 
συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο κείμενο οι 

(1)  Η οδηγία του Συμβουλίου 76/207/ΕΟΚ 
της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της 
εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον 
αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση 
και τις συνθήκες εργασίας, και η οδηγία του 
Συμβουλίου 86/378/ΕΟΚ της 24ης Ιουλίου 
1986 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα
επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά. 
Η οδηγία του Συμβουλίου 75/117/ΕΟΚ της 
10ης Φεβρουαρίου 1975 περί προσεγγίσεως 
των νομοθεσιών των Κρατών μελών που 
αφορούν την εφαρμογή της αρχής της 
ισότητος των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων 
ανδρών και γυναικών και η οδηγία του 
Συμβουλίου 97/80/EΚ της 15ης Δεκεμβρίου 
1997 σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε 
περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω 
φύλου περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις που 
αποσκοπούν στην εφαρμογή της αρχής των 
ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών. Καθώς πρόκειται να 
γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις στις εν 
λόγω οδηγίες, αυτές αναδιατυπώνονται
χάριν σαφήνειας, ώστε να συγκεντρωθούν 
σε ένα ενιαίο κείμενο οι κύριες διατάξεις 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.



PE 353.330v03-00 6/30 AD\561773EL.doc

EL

κύριες διατάξεις που υπάρχουν στον τομέα 
αυτό καθώς και ορισμένες εξελίξεις που 
απορρέουν από τη νομολογία του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

που υπάρχουν στον τομέα αυτό καθώς και 
ορισμένες εξελίξεις που απορρέουν από τη 
νομολογία του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Η παρενόχληση που συνδέεται με το 
φύλο ενός προσώπου και η σεξουαλική 
παρενόχληση αντιβαίνουν προς την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
και πρέπει συνεπώς να θεωρείται ότι 
αποτελεί διάκριση λόγω φύλου για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Αυτές οι 
μορφές διάκρισης δεν παρατηρούνται μόνο 
στο χώρο εργασίας, αλλά και στο πλαίσιο 
της πρόσβασης στην απασχόληση και την 
επαγγελματική εκπαίδευση.

(6) Η παρενόχληση και η σεξουαλική 
παρενόχληση αντιβαίνουν προς την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
και πρέπει συνεπώς να θεωρείται ότι 
αποτελεί διάκριση λόγω φύλου για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Αυτές οι 
μορφές διάκρισης δεν παρατηρούνται μόνο 
στο χώρο εργασίας, αλλά και στο πλαίσιο 
της πρόσβασης στην απασχόληση και την 
επαγγελματική εκπαίδευση.

Αιτιολόγηση

Η παρενόχληση δεν συνδέεται με το φύλο ενός προσώπου.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 7

(7)  Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι εργοδότες και οι υπεύθυνοι 
για την επαγγελματική κατάρτιση να λάβουν 
μέτρα καταπολέμησης όλων των μορφών 
διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, και 
ιδίως προληπτικά μέτρα για την 
παρενόχληση και τη σεξουαλική 
παρενόχληση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

(7)  Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι εργοδότες και οι υπεύθυνοι 
για την επαγγελματική κατάρτιση να λάβουν 
μέτρα καταπολέμησης όλων των μορφών 
διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, και 
ιδίως προληπτικά μέτρα για την 
παρενόχληση και τη σεξουαλική 
παρενόχληση στο χώρο εργασίας και στο 
πλαίσιο της πρόσβασης στην απασχόληση 
και την επαγγελματική κατάρτιση, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική.

Αιτιολόγηση

Τα φαινόμενα της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης δεν απαντώνται μόνον 
στον χώρο εργασίας αλλά και στο πλαίσιο της πρόσβασης στην απασχόληση και την 
επαγγελματική κατάρτιση.
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Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 8

(8)  Η αρχή της ίσης αμοιβής για όμοια 
εργασία ή για εργασία της ίδιας αξίας όπως 
θεσπίζεται στο άρθρο 141 της Συνθήκης 
αποτελεί σημαντική πτυχή της αρχής της
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. 
Είναι συνεπώς σκόπιμο να προβλέπεται 
περαιτέρω η εφαρμογή της.

(8)  Η αρχή της ίσης αμοιβής για όμοια 
εργασία ή για εργασία της ίδιας αξίας όπως 
καθορίζεται ρητά στο άρθρο 141 της 
Συνθήκης και αναπτύσσεται περαιτέρω 
μέσω της πάγιας νομοθεσίας του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, αποτελεί σημαντική πτυχή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών καθώς και σημαντικό και 
αναπόσπαστο τμήμα του κοινοτικού 
κεκτημένου σχετικά με τις διακρίσεις λόγω 
φύλου. Είναι συνεπώς σκόπιμο να 
προβλέπεται περαιτέρω η εφαρμογή της.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 16 της οδηγίας 
2002/73/ΕΚ. 

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

(8α)  Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, προκειμένου να εκτιμάται εάν 
και κατά πόσον οι εργαζόμενοι εκτελούν 
την ίδια εργασία ή εργασία ισότιμης αξίας, 
θα πρέπει να προσδιορίζεται εάν και κατά 
πόσον, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της 
φύσης της εργασίας και της κατάρτισης 
καθώς και των συνθηκών εργασίας, οι εν 
λόγω εργαζόμενοι είναι δυνατόν να 
θεωρούνται ότι βρίσκονται σε συγκρίσιμη 
κατάσταση.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 8.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)
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(13α)  Στην περίπτωση συστημάτων με 
καθορισμένες παροχές 
χρηματοδοτούμενων με κεφαλαιοποίηση, 
όπως είναι η μετατροπή μέρους περιοδικής 
σύνταξης σε κεφάλαιο, η μεταφορά 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων ή η 
σύνταξη επιζώντος που καταβάλλεται στο 
δικαιούχο έναντι παραίτησης από μέρος 
της ετήσιας σύνταξης, ή η μειωμένη 
σύνταξη όταν ο εργαζόμενος επιλέγει 
πρόωρη συνταξιοδότηση, τα οποία μπορεί 
να είναι άνισα στο βαθμό που η ανισότητα 
των ποσών οφείλεται στις συνέπειες της 
χρησιμοποίησης διαφορετικών 
αναλογιστικών συντελεστών σύμφωνα με 
το φύλο κατά την εφαρμογή της 
χρηματοδότησης του συστήματος.

Αιτιολόγηση

Περαιτέρω διευκρίνιση της αιτιολογικής σκέψης 13 και του άρθρου 8, παράγραφος 1(η) 
παραθέτοντας ορισμένα παραδείγματα που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για την εφαρμογή 
της προτεινόμενης οδηγίας. 

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

(14α)  Το Δικαστήριο έχει επανειλημμένα 
αποφανθεί ότι το Πρωτόκολλο Barber1  δεν 
θίγει το δικαίωμα συμμετοχής σε 
επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σύστημα 
και ότι ο περιορισμός των χρονικών 
συνεπειών της απόφασης του Δικαστηρίου 
στην Υπόθεση C-262/88 Barber κατά 
Guardian Royal Exchange Assurance 
Group δεν ισχύει για το δικαίωμα 
συμμετοχής σε επαγγελματικό 
συνταξιοδοτικό σύστημα· το Δικαστήριο 
έχει επίσης αποφανθεί ότι μπορεί να γίνει 
επίκληση των εθνικών διατάξεων σχετικά 
με τα χρονικά όρια για την άσκηση αγωγής 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας κατά 
εργαζομένων οι οποίοι προβάλλουν το 
δικαίωμα υπαγωγής τους σε επαγγελματικό 
συνταξιοδοτικό σύστημα, εφόσον οι 
εθνικές αυτές διατάξεις δεν είναι λιγότερο 
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ευνοϊκές για τέτοιες αγωγές απ' ό,τι για 
παρεμφερείς αγωγές στο πλαίσιο της 
εθνικής νομοθεσίας και εφόσον δεν 
καθιστούν στην πράξη αδύνατη την 
άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχει η 
κοινοτική νομοθεσία· το Δικαστήριο έχει 
επίσης επισημάνει ότι το γεγονός ότι ένας 
εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει 
αναδρομικά την υπαγωγή του σε 
επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σύστημα 
δεν του επιτρέπει να αποφύγει την 
καταβολή των εισφορών του για τη 
σχετική περίοδο υπαγωγής.
(1)  Πρωτόκολλο αριθ. 17, σχετικά με το 
Άρθρο 141 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1992).

Αιτιολόγηση

Περαιτέρω αποσαφήνιση της αιτιολογική σκέψης 14 και παραπομπή στη νομολογία της 
υπόθεσης Barber.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

(15α)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
των προσώπων να ιδρύουν με άλλους 
συνδικαλιστικές ενώσεις και να 
προσχωρούν σε αυτές για την υπεράσπιση 
των συμφερόντων τους. Τα μέτρα κατά την 
έννοια του άρθρου 141, παρ. 4 της 
Συνθήκης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη 
συμμετοχή σε οργανώσεις ή ενώσεις ή τη 
συνέχιση της δραστηριότητας των εν λόγω 
οργανώσεων ή ενώσεων που έχουν ως 
κύριο στόχο την έμπρακτη προαγωγή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να ενσωματωθεί στο κείμενο της παρούσας πρότασης η αιτιολογική σκέψη 7 
της οδηγίας 2002/73/EΚ. 
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Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 15β (νέα)

(15β)  Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν 
θα πρέπει να θίγει τη διατήρηση ή τη 
θέσπιση μέτρων εκ μέρους των κρατών 
μελών τα οποία προλαμβάνουν ή 
αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα που 
υφίσταται ομάδα ατόμων ενός φύλου. Τα 
μέτρα αυτά επιτρέπουν την ίδρυση 
οργανώσεων ατόμων ενός μόνον φύλου, 
εφόσον κύριος στόχος τους είναι η 
προαγωγή των ειδικών αναγκών των 
ατόμων αυτών και η προαγωγή της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να ενσωματωθεί στο κείμενο της παρούσας πρότασης η αιτιολογική σκέψη 15 
της οδηγίας 2002/73/ΕΚ. 

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

(19α)  Στο ψήφισμα του Συμβουλίου και 
των Υπουργών Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Πολιτικής, συνελθόντων στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 
2000, σχετικά με την ισόρροπη συμμετοχή 
γυναικών και ανδρών στην επαγγελματική 
και οικογενειακή ζωή1 τα κράτη μέλη είχαν 
ενθαρρυνθεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
παροχής από τα αντίστοιχα νομικά τους 
συστήματα ατομικού και μη 
μεταβιβάσιμου δικαιώματος άδειας 
πατρότητας στους εργαζόμενους άνδρες 
χωρίς να θίγονται τα εργασιακά τους 
δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
σημαντικό να επισημανθεί ότι επαφίεται 
στη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών να αποφασίζουν εάν και κατά πόσον 
θα παρέχουν ένα τέτοιο δικαίωμα καθώς 
και να καθορίζουν οποιεσδήποτε 
προϋποθέσεις δεν περιλαμβάνονται στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
εκτός της απόλυσης και της επιστροφής 



AD\561773EL.doc 11/30 PE 353.330v03-00

EL

στη θέση εργασίας.
(1) ΕΕ C 218, 31.7.2000, σ. 5.

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 16 της πρότασης.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 19β (νέα)

(19β)  Παρεμφερείς όροι ισχύουν για την 
παροχή εκ μέρους των κρατών μελών 
ατομικού και μη μεταβιβάσιμου 
δικαιώματος άδειας κατόπιν υιοθεσίας 
τέκνου σε γυναίκες και σε άνδρες χωρίς να 
θίγονται τα εργασιακά τους δικαιώματα. 
Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να 
επισημανθεί ότι επαφίεται στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών να 
αποφασίζουν εάν και κατά πόσον θα 
παρέχουν ένα τέτοιο δικαίωμα καθώς και 
να καθορίζουν οποιεσδήποτε προϋποθέσεις 
δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας, εκτός της 
απόλυσης και της επιστροφής στη θέση 
εργασίας.

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 16 της πρότασης.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 22

(22)  Η έγκριση κανόνων σχετικά με το 
βάρος της απόδειξης διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης. Όπως έκρινε το 
Δικαστήριο, πρέπει επομένως να προβλεφθεί 
ότι το βάρος της απόδειξης μετατίθεται στον 
εναγόμενο όταν τεκμαίρεται διάκριση, με 
εξαίρεση στην περίπτωση διαδικασιών όπου 
εναπόκειται στο δικαστήριο ή άλλο αρμόδιο 
φορέα να ερευνήσει τα πραγματικά 

Η έγκριση κανόνων σχετικά με το βάρος της 
απόδειξης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης. 
Όπως έκρινε το Δικαστήριο, πρέπει 
επομένως να προβλεφθεί ότι το βάρος της 
απόδειξης μετατίθεται στον εναγόμενο όταν 
τεκμαίρεται διάκριση, με εξαίρεση στην 
περίπτωση διαδικασιών όπου εναπόκειται 
στο δικαστήριο ή άλλο αρμόδιο εθνικό 
φορέα να ερευνήσει τα πραγματικά 
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περιστατικά. Είναι πάντως αναγκαίο να 
διευκρινιστεί ότι η εκτίμηση των γεγονότων 
από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη άμεσης 
ή έμμεσης διάκρισης εξακολουθεί 
να υπάγεται στην αρμοδιότητα των 
αρμόδιων εθνικών φορέων σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο ή/και την εθνική πρακτική. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται, σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας, να θεσπίζουν 
αποδεικτικούς κανόνες ευνοϊκότερους για 
τον ενάγοντα.

περιστατικά. Είναι πάντως αναγκαίο να 
διευκρινιστεί ότι η εκτίμηση των γεγονότων 
από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη άμεσης 
ή έμμεσης διάκρισης εξακολουθεί 
να υπάγεται στην αρμοδιότητα των 
αρμόδιων εθνικών φορέων σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο ή/και την εθνική πρακτική. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται, σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας, να θεσπίζουν 
αποδεικτικούς κανόνες ευνοϊκότερους για 
τον ενάγοντα.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 24

(24)  Λόγω του θεμελιώδους χαρακτήρα του 
δικαιώματος αποτελεσματικής 
νομικής προστασίας, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι 
εξακολουθούν να τυγχάνουν της προστασίας 
αυτής ακόμη και ύστερα από τη λήξη της 
σχέσης από την οποία δημιουργείται η 
υποτιθέμενη παραβίαση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης.

(24)  Λόγω του θεμελιώδους χαρακτήρα του 
δικαιώματος αποτελεσματικής 
νομικής προστασίας, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι 
εξακολουθούν να τυγχάνουν της προστασίας 
αυτής ακόμη και ύστερα από τη λήξη της 
σχέσης από την οποία δημιουργείται η 
υποτιθέμενη παραβίαση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης. Της ίδιας προστασίας θα 
πρέπει να απολαύει εργαζόμενος που
υπερασπίζεται ή καταθέτει υπέρ ατόμου 
που προστατεύεται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα προστασίας του εργαζομένου που υπερασπίζεται ή καταθέτει στοιχεία αναφέρεται 
ήδη στην οδηγία 2002/73/EΚ (βλ. αιτιολογική σκέψη 17). Θα πρέπει να είναι σαφές ότι ο 
εργαζόμενος αυτός θα πρέπει να τυγχάνει της ίδιας προστασίας που παρέχεται στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 25

(25)  Το Δικαστήριο έχει καθορίσει ρητά
ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, για να 
είναι αποτελεσματική, επιβάλλει, η 
επιδικαζόμενη αποζημίωση για 
οποιαδήποτε παραβίαση να είναι ανάλογη 
προς την προκληθείσα ζημία. Κατά 
συνέπεια, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί 

(25)  Το Δικαστήριο έχει καθορίσει ρητά
ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, για να 
είναι αποτελεσματική, επιβάλλει, η 
επιδικαζόμενη αποζημίωση για την 
παραβίασή της να είναι ανάλογη προς την 
προκληθείσα ζημία. Κατά συνέπεια, είναι 
σκόπιμο να εξαιρεθεί ο προκαθορισμός 
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ο προκαθορισμός οποιουδήποτε ανώτατου 
ορίου για τέτοιου είδους αποζημίωση. 

οποιουδήποτε ανώτατου ορίου για τέτοιου 
είδους αποζημίωση, εκτός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες ο εργοδότης 
μπορεί να αποδείξει ότι η μόνη ζημία που 
έχει υποστεί ο αιτών συνεπεία διάκρισης 
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας 
έγκειται στην άρνηση να ληφθεί υπόψη η 
αίτηση εργασίας του. 

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με το άρθρο 18 της πρότασης.

Τροπολογία 15
Άρθρο 1, Τίτλος (νέος)

Σκοπός

Τροπολογία 16
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) την πρόσβαση στην απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης, και 
στην επαγγελματική κατάρτιση·

(α) τους όρους εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής·

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η αναδιάταξη των απαριθμούμενων θεμάτων έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται 
με τη σειρά των κεφαλαίων του Τίτλου ΙΙ. Η τροποποίηση αυτή είναι αναγκαία για να 
διατηρηθεί η σειρά των κεφαλαίων του Τίτλου ΙΙ.

Τροπολογία 17
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) τους όρους εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής·

(β) τα επαγγελματικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης·

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η αναδιάταξη των απαριθμούμενων θεμάτων έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται 
με τη σειρά των κεφαλαίων του Τίτλου ΙΙ. Η τροποποίηση αυτή είναι αναγκαία για να 
διατηρηθεί η σειρά των κεφαλαίων του Τίτλου ΙΙ.

Τροπολογία 18
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)
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(γ) τα επαγγελματικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης·

(γ) την πρόσβαση στην απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης, 
καθώς και στην επαγγελματική κατάρτιση·

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η αναδιάταξη των απαριθμούμενων θεμάτων έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται 
με τη σειρά των κεφαλαίων του Τίτλου ΙΙ. Η τροποποίηση αυτή είναι αναγκαία για να 
διατηρηθεί η σειρά των κεφαλαίων του Τίτλου ΙΙ.

Τροπολογία 19
Άρθρο 2, Τίτλος (νέος)

Ορισμοί

Τροπολογία 20
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) «παρενόχληση»: όταν εκδηλώνεται 
ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με 
το φύλο ενός προσώπου με σκοπό ή 
αποτέλεσμα την παραβίαση της 
αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη 
δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, 
εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού 
περιβάλλοντος.

(γ) «παρενόχληση»: όταν εκδηλώνεται 
ανεπιθύμητη συμπεριφορά με σκοπό ή 
αποτέλεσμα την παραβίαση της 
αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη 
δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, 
εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού 
περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 1 (αιτιολογική σκέψη 6).

Τροπολογία 21
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

(δ) «σεξουαλική παρενόχληση»: όταν 
εκδηλώνεται οιαδήποτε μορφή 
ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή 
σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού 
χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την 
προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου, 
ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, 
εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή 
επιθετικού περιβάλλοντος·

(δ) «σεξουαλική παρενόχληση»: όταν 
εκδηλώνεται οιαδήποτε μορφή 
ανεπιθύμητης λεκτικής, σωματικής ή άλλης
συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με 
σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της 
αξιοπρέπειας ενός ατόμου, ιδίως με τη 
δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, 
εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού 
περιβάλλοντος·
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ σωματικής και μη λεκτικής συμπεριφοράς.

Τροπολογία 22
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)

(ε) «αμοιβή»: οι συνήθεις βασικοί ή 
κατώτατοι μισθοί ή αποδοχές και όλα τα 
άλλα οφέλη, που παρέχονται άμεσα ή 
έμμεσα, σε χρήματα ή σε είδος, από τον 
εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω της 
σχέσης εργασίας·

(ε) «αμοιβή»: οι συνήθεις μισθοί ή αποδοχές 
και όλα τα άλλα οφέλη, που παρέχονται 
άμεσα ή έμμεσα, σε χρήματα ή σε είδος, από 
τον εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω της 
σχέσης εργασίας·

Αιτιολόγηση

Όλοι οι μισθοί και όχι μόνο οι βασικοί ή οι κατώτατοι.

Τροπολογία 23
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (βα) (νέο)

(βα)  λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση 
γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας 
μητρότητας κατά την έννοια της οδηγίας 
92/85/ΕΟΚ.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πάγια νομοθεσία του Δικαστηρίου, η λιγότερη ευνοϊκή μεταχείριση εγκύων 
γυναικών ή γυναικών σε άδεια μητρότητας θα πρέπει επίσης να θεωρείται διακριτική 
μεταχείριση. Τούτο έχει ήδη αναγνωρισθεί στην οδηγία 2002/73/ΕΚ. Για λόγους σαφήνειας και 
συνέπειας, η διάταξη αυτή θα πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο 2 της πρότασης και όχι στο 
άρθρο 15.

Τροπολογία 24
Άρθρο 3, Τίτλος (νέος)

Πεδίο εφαρμογής

Τροπολογία 25
Άρθρο 3, παράγραφος 1
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1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον 
ενεργό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολουμένων, των 
εργαζομένων των οποίων η δραστηριότητα  
διακόπτεται λόγω ασθένειας, μητρότητας, 
ατυχήματος ή μη ηθελημένης ανεργίας και 
των προσώπων που αναζητούν εργασία, και 
στους συνταξιούχους και στους ανάπηρους 
εργαζομένους, καθώς και στους εξ αυτών 
έλκοντες δικαιώματα, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο ή/και την πρακτική.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον 
ενεργό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολουμένων, των 
εργαζομένων των οποίων η δραστηριότητα  
διακόπτεται λόγω ασθένειας, μητρότητας, 
άδειας πατρότητας, γονικής άδειας, 
ατυχήματος ή μη ηθελημένης ανεργίας και 
των προσώπων που αναζητούν εργασία, και 
στους συνταξιούχους και στους ανάπηρους 
εργαζομένους, καθώς και στους εξ αυτών 
έλκοντες δικαιώματα, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο ή/και την πρακτική.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία οφείλει να παρέχει προστασία σε όλους τους εργαζόμενους γονείς είτε είναι 
άνδρες είτε είναι γυναίκες.

Τροπολογία 26
Άρθρο 4, Τίτλος (νέος)

Απαγόρευση διακρίσεων

Τροπολογία 27
Άρθρο 4, παράγραφος 1

Για την ίδια εργασία ή για εργασία στην 
οποία αποδίδεται ίση αξία, κάθε διάκριση 
λόγω φύλου για την οποία δεν υπάρχει 
κάποιος ενιαίος φορέας υπεύθυνος για το 
σύνολο των στοιχείων και όρων αμοιβής 
καταργείται.

Για την ίδια εργασία ή για εργασία στην 
οποία αποδίδεται ίση αξία, κάθε διάκριση 
λόγω φύλου για το σύνολο των στοιχείων 
και όρων αμοιβής καταργείται.

Τροπολογία 28
Άρθρο 5, Τίτλος (νέος)

Απαγόρευση διακρίσεων

Τροπολογία 29
Άρθρο 6, Τίτλος (νέος)
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Πεδίο εφαρμογής από πλευράς 
περιεχομένου

Τροπολογία 30
Άρθρο 7, Τίτλος (νέος)

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής από 
πλευράς περιεχομένου

Τροπολογία 31
Άρθρο 8, Τίτλος (νέος)

Παραδείγματα διακρίσεων λόγω φύλου

Τροπολογία 32
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

(δ) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες, 
εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στα στοιχεία (η), (θ) και (ι), για την 
απόδοση των εισφορών όταν ο εργαζόμενος 
αποχωρεί από το σύστημα χωρίς να έχει 
συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που θα του 
εξασφάλιζαν μεταγενέστερο δικαίωμα για 
τις μακροπρόθεσμες παροχές·

(δ) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες, 
εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στα στοιχεία (η) και (ι), για την απόδοση 
των εισφορών όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί 
από το σύστημα χωρίς να έχει συμπληρώσει 
τις προϋποθέσεις που θα του εξασφάλιζαν 
μεταγενέστερο δικαίωμα για τις 
μακροπρόθεσμες παροχές·

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο θ) αναφέρεται ως εξαίρεση στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Πρόκειται για σφάλμα 
που οφείλεται στο γεγονός ότι στην οδηγία 96/97/ΕΚ, το στοιχείο θ) αποτελείτο από δύο μέρη:

1) το παρόν στοιχείο θ) "να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις εισφορές των 
εργαζομένων"·

2) το παρόν στοιχείο ι) "να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις εισφορές των εργοδοτών, 
εκτός από (...).

Στην παρούσα πρόταση η Επιτροπή χώρισε τα στοιχεία.

Τροπολογία 33
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο (ζ)
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(ζ) να διακόψουν τη διατήρηση ή την 
απόκτηση δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια 
των αδειών λόγω μητρότητας ή για 
οικογενειακούς λόγους, οι οποίες ορίζονται 
με νόμο ή σύμβαση και κατά τις οποίες 
καταβάλλονται αποδοχές από τον εργοδότη·

(ζ) να διακόψουν τη διατήρηση ή την 
απόκτηση δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια 
των αδειών λόγω μητρότητας ή υιοθεσίας ή 
γονικής άδειας ή άδειας για οικογενειακούς 
λόγους, οι οποίες ορίζονται με νόμο ή 
σύμβαση και κατά τις οποίες καταβάλλονται 
αποδοχές από τον εργοδότη·

Αιτιολόγηση

Είναι καλό να χρησιμοποιείται η έννοια της γονικής άδειας βάσει της κοινοτικής οδηγίας 
96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με τη συμφωνία - πλαίσιο για τη 
γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES αντί της άδειας πατρότητας. 
Η έννοια της άδειας πατρότητας είναι στενότερη σε σχέση με την έννοια της γονικής άδειας, 
καθώς δεν προβλέπεται σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 34
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο (ια)

(ια) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες 
ή κανόνες που ισχύουν μόνο για τους 
εργαζομένους συγκεκριμένου φύλου, εκτός 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα 
στοιχεία (η), (θ) και (ι), όσον αφορά την 
εξασφάλιση ή τη διατήρηση του 
δικαιώματος για μεταγενέστερες παροχές 
όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί από το 
σύστημα.

(ια) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες 
ή κανόνες που ισχύουν μόνο για τους 
εργαζομένους συγκεκριμένου φύλου, εκτός 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα 
στοιχεία (η) και (ι), όσον αφορά την 
εξασφάλιση ή τη διατήρηση του 
δικαιώματος για μεταγενέστερες παροχές 
όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί από το 
σύστημα.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 8 (άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο δ)).

Τροπολογία 35
Άρθρο 9, Τίτλος (νέος)

Αυτοαπασχολούμενοι, ρήτρα αναθεώρησης

Τροπολογία 36
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Άρθρο 10, Τίτλος (νέο)

Αυτοαπασχολούμενοι, ρήτρα αναβολής

Τροπολογία 37
Άρθρο 11, Τίτλος (νέος)

Αναδρομική ισχύς

Τροπολογία 38
Άρθρο 12, Τίτλος (νέος)

Ελαστική ηλικία συνταξιοδότησης

Τροπολογία 39
Άρθρο 13, Τίτλος (νέος)

Απαγόρευση διακρίσεων

Τροπολογία 40
Άρθρο 13, παράγραφος 1, σημείο (γ)

(γ)  τους όρους απασχόλησης και εργασίας, 
περιλαμβανομένων των απολύσεων, καθώς 
και θέματα αμοιβής σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία·

(γ)  τους όρους απασχόλησης και εργασίας, 
περιλαμβανομένων των απολύσεων, καθώς 
και θέματα αμοιβής σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία και το άρθρο 141 της 
Συνθήκης·

Τροπολογία 41
Άρθρο 14, Τίτλος (νέος)

Θετική δράση
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Τροπολογία 42
Άρθρο 14

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν μέτρα κατ΄άρθρο 141 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για να 
εξασφαλίσουν εμπράκτως πλήρη ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην 
επαγγελματική ζωή.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν μέτρα κατ΄άρθρο 141 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για να 
εξασφαλίσουν εμπράκτως πλήρη ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην 
επαγγελματική ζωή, ιδίως κατά την 
πρόσβαση στην απασχόληση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και την 
προώθηση, καθώς και σε ό,τι αφορά τις 
συνθήκες εργασίας.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να καθορίζονται επακριβώς οι περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να 
επιβάλλεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Τροπολογία 43
Άρθρο 15, Τίτλος (νέος)

Επιστροφή στη θέση εργασίας μετά την 
άδεια μητρότητας

Τροπολογία 44
Άρθρο 15, παράγραφος 1

1. Τυχόν λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση 
γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή 
άδειας μητρότητας συνιστά διάκριση κατά 
την έννοια της παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 2, παρ. 2(γ).

Τροπολογία 45
Άρθρο 15, παράγραφος 2

2. Η γυναίκα που έχει λάβει άδεια 
μητρότητας δικαιούται, μετά το πέρας της 
άδειας αυτής, να επιστρέψει στην εργασία 

2. Η γυναίκα που έχει λάβει άδεια 
μητρότητας δικαιούται, μετά το πέρας της 
άδειας αυτής, ή μετά από απουσία που 
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της ή σε ανάλογη θέση με όρους και 
συνθήκες που δεν είναι δυσμενέστεροι για 
αυτήν και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την 
οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία της.

συνδέεται άμεσα ή έπεται υιοθεσίας ή 
γονικής άδειας, να επιστρέψει στην εργασία 
της ή σε ανάλογη θέση με όρους και 
συνθήκες που δεν είναι δυσμενέστεροι για 
αυτήν και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την 
οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία της.

Αιτιολόγηση
Θα πρέπει να δοθεί πλήρης εφαρμογή στα δικαιώματα μητρότητας και πατρότητας με την 
πρόβλεψη αποτελεσματικής προστασίας έναντι των διακρίσεων εις βάρος των γονέων που 
κάνουν χρήση των δικαιωμάτων που τους παρέχονται βάσει του εθνικού δικαίου. Οι γυναίκες 
και οι άνδρες πρέπει να απολαύουν ίσης προστασίας όσον αφορά στην επιστροφή τους στην 
εργασία τους μετά από άδεια που συνδέεται με παιδιά μικρής ηλικίας. Η τροπολογία αυτή 
αντιγράφει τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο άρθρο 2, σημείο 7 της οδηγίας 
2002/73/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής 
της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην 
απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και στις συνθήκες εργασίας.

Τροπολογία 46
Άρθρο 16, Τίτλος (νέος)

Άδεια πατρότητας και άδεια κατόπιν 
υιοθεσίας τέκνου

Τροπολογία 47
Κεφάλαιο Ι, Τίτλος

Προάσπιση των δικαιωμάτων Μέσα έννομης προστασίας και επιβολή 
τους

Τροπολογία 48
Άρθρο 17, Τίτλος (νέο)

Προάσπιση των δικαιωμάτων
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Τροπολογία 49
Άρθρο 17, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
πρόσωπο που θεωρεί εαυτό ζημιωθέν από τη 
μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, 
ακόμη και εάν η σχέση στο πλαίσιο της 
οποίας εικάζεται ότι σημειώθηκε η διάκριση 
έχει λήξει, μετά την ενδεχόμενη προσφυγή 
σε άλλες αρμόδιες αρχές, έχει πρόσβαση σε 
δικαστικές ή/και διοικητικές διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
διαδικασιών συνδιαλλαγής, για την 
πραγμάτωση των εκ της παρούσας οδηγίας 
υποχρεώσεων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
πρόσωπο που θεωρεί εαυτό ζημιωθέν από τη 
μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, 
ακόμη και εάν η σχέση στο πλαίσιο της 
οποίας εικάζεται ότι σημειώθηκε η διάκριση 
έχει λήξει, έχει πρόσβαση σε δικαστικές 
ή/και διοικητικές διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
διαδικασιών συνδιαλλαγής, 
διαμεσολάβησης και διαιτησίας για την 
πραγμάτωση των εκ της παρούσας οδηγίας 
υποχρεώσεων.

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη υπάρχουν περισσότερες από μια διοικητικές διαδικασίες στις οποίες 
μπορούν να προσφύγουν οι πολίτες για διαφορές άνισης μεταχείρισης σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης.

Τροπολογία 50
Άρθρο 18, τίτλος (νέος)

Αποζημίωση ή αντιστάθμιση

Τροπολογία 51
Άρθρο 18

Τα κράτη μέλη εισάγουν στην εθνική 
έννομη τάξη τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίζεται πραγματική και 
αποτελεσματική αποζημίωση ή 
αντιστάθμιση, όπως καθορίζεται από τα 
κράτη μέλη, για την απώλεια και τη ζημία 
που υφίσταται κάποιο άτομο ως αποτέλεσμα 
διάκρισης λόγω φύλου, κατά τρόπο 
αποτρεπτικό και ανάλογο προς τη ζημία 
που υπέστη. Η εν λόγω αντιστάθμιση ή 
αποζημίωση δεν μπορεί να περιορισθεί εκ 
των προτέρων από ένα καθορισμένο 
ανώτατο όριο εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου ο εργοδότης μπορεί να αποδείξει ότι η 
μόνη ζημία που υπέστη ο αιτών συνεπεία 
διάκρισης κατά την έννοια της παρούσας 

Τα κράτη μέλη εισάγουν στην εθνική 
έννομη τάξη τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίζονται αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων 
κατά την έννοια της παρούσας Οδηγίας. 
Οιαδήποτε αντιστάθμιση ή αποκατάσταση 
ζημίας που υφίσταται  κάποιο άτομο ως 
αποτέλεσμα διάκρισης λόγω μεταχείρισης  
αντίθετης προς την παρούσα Οδηγία είναι 
πραγματική, αποτελεσματική και ανάλογη 
της ζημίας που υπέστη το άτομο και δεν 
μπορεί να περιορισθεί εκ των προτέρων από 
ένα ανώτατο όριο εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου ο εργοδότης μπορεί να αποδείξει ότι η 
μόνη ζημία που υπέστη ο αιτών συνεπεία 
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οδηγίας, έγκειται στην άρνηση να ληφθεί 
υπόψη η αίτηση εργασίας του.

διάκρισης κατά την έννοια της παρούσας 
οδηγίας, έγκειται στην άρνηση να ληφθεί 
υπόψη η αίτηση εργασίας του.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη για την εναρμόνιση του άρθρου με την αιτιολογική σκέψη 
που περιλαμβάνεται στο σημείο 3 ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΟΔΗΓΙΑΣ υπό τον τίτλο "Οι κύριες καινοτομίες της παρούσας πρότασης είναι οι ακόλουθες", 
την επέκταση της νομολογίας σχετικά με τις κυρώσεις σε όλους τους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα πρόταση - σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν με την 
οδηγία 2002/73/ΕΚ - (βλ. άρθρα 18 και 26 της παρούσας πρότασης), καθώς και με την 
αιτιολογική σκέψη που περιλαμβάνεται στον τίτλο IV: ΕΦΑΡΜΟΓΗ - "Καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ένα σύστημα αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων που θα 
εφαρμόζεται σε περίπτωση παραβίασης  των δικαιωμάτων που θεσπίζει η παρούσα οδηγία, 
ώστε να εξασφαλιστεί πλήρως η πρακτική αποτελεσματικότητα (effet utile) της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή διατάξεις που 
έχουν θεσπίσει στον τομέα αυτόν".

Τροπολογία 52
Άρθρο 19, Τίτλος (νέος)

Βάρος της απόδειξης

Τροπολογία 53
Άρθρο 20, Τίτλος (νέος)

Εφαρμογή

Τροπολογία 54
Άρθρο 21, Τίτλος (νέος)

Φορείς ισότητας

Τροπολογία 55
Άρθρο 22, Τίτλος (νέος)

Κοινωνικός διάλογος
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Τροπολογία 56
Άρθρο 22, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις εθνικές 
παραδόσεις και πρακτικές, λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα προώθησης του 
κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων με σκοπό την 
προαγωγή της ίσης μεταχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης 
των πρακτικών στον χώρο εργασίας, των 
συλλογικών συμβάσεων, των κωδίκων 
δεοντολογίας, της έρευνας ή της ανταλλαγής 
εμπειριών και ορθών πρακτικών.

1. Τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις εθνικές 
παραδόσεις και πρακτικές, λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα προώθησης του 
κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων με σκοπό την 
προαγωγή της ίσης μεταχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης 
των πρακτικών στον χώρο εργασίας κατά 
την επαγγελματική κατάρτιση, την 
πρόσβαση και την προώθηση στην 
απασχόληση, καθώς και της 
παρακολούθησης των συλλογικών 
συμβάσεων, των κωδίκων δεοντολογίας, της 
έρευνας ή της ανταλλαγής εμπειριών και 
ορθών πρακτικών.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 10 (άρθρο 14).

Τροπολογία 57
Άρθρο 22, παράγραφος 3

3.Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, βάσει της 
νομοθεσίας τους, των συλλογικών 
συμβάσεων ή της πρακτικής, τους εργοδότες 
να προάγουν την ισότητα ανδρών και 
γυναικών στο χώρο εργασίας με τρόπο 
προγραμματισμένο και συστηματικό.

3.Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, βάσει της 
νομοθεσίας τους, των συλλογικών 
συμβάσεων ή της πρακτικής, τους εργοδότες 
να προάγουν την ισότητα ανδρών και 
γυναικών με τρόπο προγραμματισμένο και 
συστηματικό στην επαγγελματική 
κατάρτιση, κατά την πρόσβαση και 
προώθηση στην απασχόληση και στις 
συνθήκες εργασίας.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας 10 (άρθρο 14).

Τροπολογία 58
Άρθρο 23, Τίτλος (νέος)

Διάλογος με μη κυβερνητικές οργανώσεις
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Τροπολογία 59
Άρθρο 24, Τίτλος (νέος)

Συμμόρφωση

Τροπολογία 60
Άρθρο 24 , στοιχείο (β)

(β) διατάξεις αντίθετες προς την αρχή της 
ίσης μεταχείρισης, σε συμβάσεις ή 
συλλογικές συμφωνίες, μισθολόγια, 
συμφωνίες περί μισθών, κανονισμούς των 
επιχειρήσεων, εσωτερικούς κανονισμούς 
επιχειρήσεων ή κανόνες που διέπουν τα 
ανεξάρτητα επαγγέλματα ή/και εργασίες και 
τις οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, 
ατομικές συμβάσεις εργασίας ή 
οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις είναι άκυρες, 
ακυρώσιμες ή τροποποιούνται·

(β) διατάξεις αντίθετες προς την αρχή της 
ίσης μεταχείρισης, σε ατομικές ή 
συλλογικές συμβάσεις ολικής ή μερικής 
απασχόλησης ή συλλογικές συμφωνίες, 
μισθολόγια, συμφωνίες περί μισθών, 
κανονισμούς των επιχειρήσεων, 
εσωτερικούς κανονισμούς επιχειρήσεων ή 
κανόνες που διέπουν τα ανεξάρτητα 
επαγγέλματα ή/και εργασίες και τις 
οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, 
ατομικές συμβάσεις εργασίας ή 
οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις είναι άκυρες, 
ή τροποποιούνται·

Τροπολογία 61
Άρθρο 24, στοιχείο (γ)

(γ) τα συστήματα που περιέχουν διατάξεις 
του είδους αυτού να μην είναι δυνατόν να 
αποτελούν αντικείμενο διοικητικών μέτρων 
έγκρισης ή παράτασης.

(γ) τα επαγγελματικά συστήματα και τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που 
περιέχουν διατάξεις του είδους αυτού να 
μην είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείμενο 
διοικητικών μέτρων έγκρισης ή παράτασης.

Τροπολογία 62
Άρθρο 25, Τίτλος (νέος)

Αντίποινα

Τροπολογία 63
Άρθρο 26, Τίτλος (νέος)

Κυρώσεις
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Τροπολογία 64
Άρθρο 27, Τίτλος (νέος)

Πρόληψη διακρίσεων

Τροπολογία 65
Άρθρο 27

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, βάσει της 
νομοθεσίας τους, των συλλογικών 
συμβάσεων ή της πρακτικής, τους 
εργοδότες και τους αρμοδίους για την 
πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση 
να εισάγουν μέτρα για την πρόληψη κάθε 
μορφής παρενόχλησης βάσει του φύλου, και 
ειδικότερα της σεξουαλικής παρενόχλησης 
στο χώρο εργασίας.

Τα κράτη μέλη, βάσει της νομοθεσίας τους, 
των συλλογικών συμβάσεων ή της 
πρακτικής, διασφαλίζουν τη λήψη μέτρων 
για την πρόληψη κάθε μορφής 
παρενόχλησης και ειδικότερα της 
σεξουαλικής παρενόχλησης κατά την 
επαγγελματική κατάρτιση και προώθηση, 
την πρόσβαση στην απασχόληση και στο 
χώρο εργασίας.

Αιτιολόγηση
Τα κράτη μέλη όχι μόνο οφείλουν να ενθαρρύνουν αλλά και να εγγυώνται τη λήψη μέτρων για 
την πρόληψη κάθε μορφής παρενόχλησης και ειδικότερα της σεξουαλικής παρενόχλησης, 
φαινόμενα που δεν απαντώνται μόνο στο χώρο εργασίας αλλά και στο πλαίσιο της πρόσβασης 
στην απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Τροπολογία 66
Άρθρο 27, παράγραφος 1α (νέα)

Οι εργοδότες και οι αρμόδιοι για την 
πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση 
ενθαρρύνονται επίσης, στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεών τους, να λαμβάνουν τα 
μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία 67
Άρθρο 28, Τίτλος (νέος)

Ελάχιστες απαιτήσεις
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Τροπολογία 68
Άρθρο 28

Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
αποτελεί σε καμία περίπτωση επαρκή λόγο 
για τη μείωση του επιπέδου προστασίας των 
εργαζομένων στους τομείς που καλύπτονται 
από αυτήν, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
θεσπίζουν, ανάλογα με την εξέλιξη της 
κατάστασης, νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις διαφορετικές από 
αυτές που υφίστανται κατά τη στιγμή της 
κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, 
εφόσον πληρούνται οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

1.  Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
αποτελεί σε καμία περίπτωση επαρκή λόγο 
για τη μείωση του επιπέδου προστασίας των 
εργαζομένων στους τομείς που καλύπτονται 
από αυτήν, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
θεσπίζουν, ανάλογα με την εξέλιξη της 
κατάστασης, νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις διαφορετικές από 
αυτές που υφίστανται κατά τη στιγμή της 
κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, 
εφόσον πληρούνται οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή 
να διατηρούν διατάξεις που είναι 
ευνοϊκότερες για την προστασία της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης από εκείνες που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή αποτελεί τμήμα προηγμένης νομοθεσίας και παρέχει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να εξασφαλίζουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας στον τομέα της ίσης μεταχείρισης.

Τροπολογία 69
Άρθρο 29, Τίτλος (νέος)

Ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας 
των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 

γυναικών σε όλες τις πολιτικές και δράσεις 

Τροπολογία 70
Άρθρο 30

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέτρα 
που λαμβάνονται κατ΄εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, καθώς και οι διατάξεις  
που ήδη ισχύουν σχετικά με το 
συγκεκριμένο θέμα, να γνωστοποιούνται σε 
όλους τους ενδιαφερομένους υπό οιαδήποτε 
πρόσφορη μορφή, π.χ. στο χώρο εργασίας.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέτρα 
που λαμβάνονται κατ΄εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, καθώς και οι διατάξεις  
που ήδη ισχύουν σχετικά με το 
συγκεκριμένο θέμα, να γνωστοποιούνται σε 
όλους τους ενδιαφερομένους υπό οιαδήποτε 
πρόσφορη μορφή, π.χ. στο χώρο εργασίας, 
στο πλαίσιο της επαγγελματικής 
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κατάρτισης και προώθησης και της 
πρόσβασης στην απασχόληση.

Τροπολογία 71
Άρθρο 31, Τίτλος (νέος)

Εκθέσεις

Τροπολογία 72
Άρθρο 31, παράγραφος 2

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
ανά τετραετία, τα κείμενα των μέτρων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 141 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, καθώς και 
εκθέσεις για τα μέτρα και την εφαρμογή 
τους. Βάσει των πληροφοριών αυτών, η 
Επιτροπή εγκρίνει και δημοσιεύει ανά 
τετραετία έκθεση στην οποία θα γίνεται  
συγκριτική αξιολόγηση τέτοιων μέτρων υπό 
το φως της δήλωσης αριθ. 28 που 
επισυνάπτεται στη τελική πράξη της 
συνθήκης του Άμστερνταμ.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
ανά διετία, τα κείμενα των μέτρων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 141 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, καθώς και 
εκθέσεις για τα μέτρα και την εφαρμογή 
τους. Βάσει των πληροφοριών αυτών, η 
Επιτροπή εγκρίνει και δημοσιεύει ανά 
διετία έκθεση στην οποία θα γίνεται 
συγκριτική αξιολόγηση τέτοιων μέτρων υπό 
το φως της δήλωσης αριθ. 28 που 
επισυνάπτεται στη τελική πράξη της 
συνθήκης του Άμστερνταμ. 

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
μνημονεύονται στα εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση τα οποία υποβάλλονται ετησίως 
στην Επιτροπή. Έτσι θα καταστεί εφικτό να συγκεντρωθούν σε ένα μόνο κείμενο τα εθνικά 
μέτρα σχετικά με την απασχόληση, περιλαμβανομένης της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και 
γυναικών.

Τροπολογία 73
Άρθρο 32, Τίτλος (νέος)

Αναθεώρηση

Τροπολογία 74
Άρθρο 33, Τίτλος (νέος)

Εφαρμογή
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Τροπολογία 75
Άρθρο 34, Τίτλος (νέος)

Κατάργηση

Τροπολογία 76
Άρθρο 35, Τίτλος (νέος)

Έναρξη ισχύος

Τροπολογία 77
Άρθρο 36, Τίτλος (νέος)

Αποδέκτες
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