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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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη αντιμετώπισαν δυσκολίες στη μεταφορά της 
οδηγίας 2002/73/ΕΚ στο εθνικό τους δίκαιο, ιδίως κατά την εισαγωγή στη νομοθεσία 
τους συγκεκριμένων και κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων 
και τη μείωση των διακρίσεων όσον αφορά την απόκτηση απασχόλησης, επαγγελματικής 
κατάρτισης και προαγωγής, και τις συνθήκες εργασίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δείκτες δείχνουν ότι δεν υπήρξαν αξιοσημείωτες επιπτώσεις 
στην ικανότητα των γυναικών να εξασφαλίσουν απασχόληση και προαγωγή κατά τα έτη 
που ακολούθησαν την έναρξη ισχύος της νέας, βελτιωμένης νομοθεσίας για την ίση 
μεταχείριση,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλά κράτη μέλη, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
σε πολιτικές και διοικητικές αποφάσεις είναι αδύνατη λόγω της έλλειψης γνώσης και 
ευαισθητοποίησης όσον αφορά αυτήν την προσέγγιση,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε κάθε κράτος μέλος, έχει θεσπιστεί τουλάχιστον ένας φορέας 
με αρμοδιότητα την προώθηση, την ανάλυση, την παρακολούθηση και την ενίσχυση της 
ισότητας των φύλων,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάκριση λόγω φύλου σε άλλες κοινωνικές και πολιτικές πτυχές 
επιδεινώνεται από την εμμένουσα μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, ιδίως 
μεταξύ των αποκαλούμενων γυναικείων και ανδρικών τομέων της οικονομίας,

1. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, παρά την όποια πρόοδο έχει επιτευχθεί ως προς την 
πρόσβαση στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας και όσον αφορά τις συνθήκες 
απασχόλησης, οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και είναι συνεπώς της 
γνώμης ότι η πλήρης μεταφορά της οδηγίας 2002/73/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία όλων 
των κρατών μελών και η εφαρμογή της στην πράξη σε σχέση με τις έμμεσες διακρίσεις 
είναι επίσης απολύτως απαραίτητη· επισημαίνει επίσης ότι η εφαρμογή δεν πρέπει να 
συνοδεύεται από μείωση του υφιστάμενου επιπέδου προστασίας των γυναικών·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη καταπολέμησης των ειδικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία καθώς και οι γονείς παιδιών με αναπηρία ως προς 
την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας και την ανάγκη 
προσαρμογής των μέτρων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις 
πολιτικές, καθώς και στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των ομάδων.

3. θεωρεί ανησυχητικό το ότι η κατάσταση απασχόλησης των γυναικών εξακολουθεί να 
παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, πιο αβέβαιη εργασία, μικρότερους μισθούς, 
μεγαλύτερους κινδύνους φτώχειας και εργατικών ατυχημάτων, μεγαλύτερες δυσχέρειες 
εξέλιξης στη σταδιοδρομία και πολύ χαμηλές συντάξεις, οι οποίες επιτείνονται στην 
περίπτωση γυναικών με αναπηρία ή/και μεταναστριών·
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4. υπογραμμίζει ότι, παρόλο που η διαφορά μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης των 
γυναικών και των ανδρών έχει μειωθεί ελαφρά, αυτή η διαφορά ανερχόταν σε 
περισσότερο από το 14% το 2006 και ότι η κατάσταση της απασχόλησης των γυναικών 
είναι περισσότερο επισφαλής, με αυξανόμενο αριθμό γυναικών να εργάζονται με μερική 
απασχόληση και με συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης·

5. σημειώνει ότι η μισθολογική διαφορά εμμένει, με τις γυναίκες να κερδίζουν μισθούς που 
είναι κατά μέσο όρο 15% χαμηλότεροι από των ανδρών, ότι αυτή η διαφορά μειώθηκε 
μόνο κατά 1% μεταξύ του 2000 και του 2006, και ότι το ποσοστό των γυναικών σε 
διευθυντικές θέσεις εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από το ποσοστό των ανδρών·

6. απευθύνει θερμή έκκληση στα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να 
καταπολεμήσουν τις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, κυρίως όσον αφορά την 
ισότητα των μισθών και την είσοδο ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας και καλεί την 
Επιτροπή να ανανεώσει τον σχεδιασμό μέτρων στήριξης για τον σκοπό αυτό με σεβασμό 
στην αρχή της επικουρικότητας·

7. υπογραμμίζει ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών είναι θεμελιώδης για τη 
χειραφέτησή τους, και ότι η απασχόληση με δικαιώματα αποτελεί συνεπώς εγγύηση για 
την προσωπική τους ανέλιξη και την κοινωνική τους ένταξη·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις δραστηριότητες των φορέων 
ισότητας των φύλων και να προτείνουν μέτρα για την ενίσχυση του ρόλου τους καθώς και 
να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας·

9. ζητεί επιτακτικά οι φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης που προβλέπονται 
από την οδηγία 2002/73/ΕΚ να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία της παροχής συνδρομής 
προς τα θύματα διακρίσεων καθώς και της βοηθητικής και ερευνητικής δραστηριότητάς 
τους· ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν τη δίκαιη χρηματοδότηση των 
δομών και των δραστηριοτήτων τους 

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εάν οι γυναίκες είναι επαρκώς ενημερωμένες σχετικά με 
τα δικαιώματά τους βάσει της οδηγίας 2002/73/ΕΚ, εάν έχουν εύκολη και απρόσκοπτη 
πρόσβαση στο γραφείο ενός διαμεσολαβητή που τους στηρίζει να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους, και εάν τα κράτη μέλη, εκτός της μεταφοράς της νομοθεσίας στο εθνικό 
τους δίκαιο, λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα προκειμένου να στηρίξουν την προστασία των 
γυναικών από διακρίσεις στην απασχόληση και την κατάρτιση και να αναπτύξουν 
περαιτέρω την εν λόγω προστασία μέσω στοχευμένων προληπτικών μέτρων·

11. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εάν οι αρχές του διαμεσολαβητή για την προστασία των 
θυμάτων στα κράτη μέλη είναι επαρκώς χρηματοδοτούμενες και στελεχωμένες ούτως 
ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να εκτελούν πλήρως τα καθήκοντά τους σύμφωνα με 
το άρθρο 8α της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ 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, όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2002/73/ΕΚ·

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εάν τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα θύματα ή ενώσεις 
και οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον όσον αφορά τη συμμόρφωση προς την 
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οδηγία 2002/73/ΕΚ δεν αποτρέπονται από νομικούς ή άλλους φραγμούς, επί 
παραδείγματι υπερβολικά βραχείες προθεσμίες, από το να κινήσουν νομικές διαδικασίες 
σε ότι αφορά παραβάσεις των κανόνων περί προστασίας από διακρίσεις και των ίσων 
δικαιωμάτων ή, στην περίπτωση των θυμάτων, από τη διεκδίκηση των πλήρων 
δικαιωμάτων τους δυνάμει της οδηγίας 2002/73/ΕΚ στο πλαίσιο άλλων διοικητικών 
διαδικασιών·

13. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους εργοδότες, 
καθώς και όλους τους κυβερνητικούς και μη παράγοντες να αναβαθμίσουν τις κοινές τους 
δραστηριότητες με στόχο την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις υφιστάμενες νομικές 
εγγυήσεις και την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για την ίση 
μεταχείριση και να βελτιώσουν την ενημέρωση που παρέχουν για τις δυνατότητες 
προσφυγής σε περίπτωση διάκρισης 

14. επιμένει στην ανάγκη επείγουσας λήψης μέτρων για την πλήρη και αποτελεσματική 
εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2002/73/ΕΚ για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων· ζητεί επίμονα από τα κράτη μέλη να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, έκαστο σύμφωνα με τις παραδόσεις του, να τιμούν όποιον 
εργάζεται, να ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο στους όρους εργασίας, υγιεινής, ασφάλειας και 
να εξαλείψουν τις άμεσες και έμμεσες μισθολογικές διακρίσεις·

15. υπογραμμίζει τη σημασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, κυρίως σε ό,τι αφορά την 
πρόσβαση στην απασχόληση, τους μισθούς, τους όρους εργασίας, την εξέλιξη στη 
σταδιοδρομία και την επαγγελματική κατάρτιση· επιμένει οι συμβάσεις αορίστου χρόνου 
να παραμείνουν ως ο κανόνας·

16. υπογραμμίζει την ανάγκη συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων για την επίτευξη της 
πραγματικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών (ίσος μισθός, γονικές άδειες, 
πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης ποιοτικές και με δικαιώματα, ισότιμη πρόσβαση στη 
δια βίου μάθηση, ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων και περιορισμός της βίας λόγω 
φύλου στον χώρο εργασίας) και μίας οργάνωσης της εργασίας και του χρόνου εργασίας 
που να παρέχουν καλύτερες συνθήκες για τον ομαλό συνδυασμό της επαγγελματικής με 
την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή για τους άνδρες και τις γυναίκες·

17. επισημαίνει την ανάγκη διασφάλισης μεγαλύτερης ευελιξίας σχετικά με τις γονικές 
άδειες, ειδικότερα όσον αφορά τους γονείς παιδιών με αναπηρία·

18. υπογραμμίζει την ανάγκη για νέες και βελτιωμένες εκπαιδευτικές και κοινωνικές 
υποδομές, τόσο για παιδιά και νέους όσο και για ηλικιωμένους, συμπεριλαμβανομένων 
περισσότερων (και καλύτερων) δυνατοτήτων μάθησης· καλεί τα κράτη μέλη να άρουν τις 
διακρίσεις σε βάρος των κοριτσιών και των νέων γυναικών κατά τη μετάβαση από το 
σχολείο στην κατάρτιση και από την κατάρτιση στον επαγγελματικό βίο μέσω 
στοχοθετημένων μέτρων καθώς επίσης και κατά την επανένταξη στην αγορά εργασίας 
μετά από περίοδο αδείας για φύλαξη τέκνου ή συγγενούς· επισημαίνει την ανάγκη 
ύπαρξης κοινωνικών υπηρεσιών υποδοχής των παιδιών, φροντίδων περίθαλψης και 
παροχής βοήθειας σε ηλικιωμένους· εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στη 
δέσμευση που ανέλαβαν σχετικά με τα ζητήματα αυτά κατά τη σύνοδο κορυφής της 
Βαρκελώνης, το 2002·
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19. υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης των πλήρων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων μητρότητας και κοινωνικής ασφάλισης, για όλες τις εργαζόμενες 
γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων γυναικών ή των γυναικών 
που εργάζονται σε οικογενειακά αγροκτήματα·

20. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σε ποιον βαθμό τα κράτη μέλη έχουν επωφεληθεί από τις 
δυνατότητες να λάβουν συγκεκριμένα θετικά μέτρα όπου τα μειονεκτήματα που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στις επαγγελματικές τους σταδιοδρομίες είναι ιδιαίτερα 
σοβαρά και προφανή· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει μια έκθεση επ’ αυτού του 
θέματος·

21. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να εξεταστεί το ζήτημα θέσπισης μιας μεθοδολογίας ακριβούς 
ανάλυσης των επιπτώσεων της απασχόλησης, η οποία θα εγγυάται το δικαίωμα ίσης 
αμοιβής για τις γυναίκες και τους άνδρες, θα παρέχει τη δέουσα αναγνώριση στα άτομα 
και τα επαγγέλματα και, ταυτόχρονα, θα προσδίδει τη δέουσα αξιοπρέπεια στην εργασία 
ως διαρθρωτικό παράγοντα, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ζωής των 
εργαζομένων, τόσο ανδρών όσο και γυναικών· θεωρεί ότι οι επιστημονικές αναλύσεις σε 
αυτόν τον τομέα είναι απαραίτητες για τη μεταβολή των υφιστάμενων μεθόδων μέτρησης 
της κοινωνικής αξίας της εργασίας που βασίζεται σε παραδοσιακές ιδέες που εισάγουν 
διακρίσεις σε σχέση με το φύλο σχετικά με τη σημασία διαφόρων δραστηριοτήτων, 
πράγμα το οποίο έχει ως συνέπεια τη διατήρηση των διαρθρωτικών μισθολογικών 
ανισοτήτων μεταξύ των τομέων·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν σαφείς, λεπτομερείς και 
μετρήσιμους δείκτες ίσης μεταχείρισης και πρότυπα για την αξιολόγηση των σχέσεων 
μεταξύ των φύλων και του σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών στις επιχειρήσεις· 
πιστεύει ότι η προώθηση θετικών παραδειγμάτων είναι απαραίτητη και ότι ένα κριτήριο 
για τη μη ανάθεση δημόσιων συμβάσεων σε επιχειρήσεις μπορεί να είναι η παράβαση των 
νόμων που αφορούν την ίση μεταχείριση·

23. καλεί την Επιτροπή να προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη της στα κράτη μέλη, όπου 
χρειάζεται και να λάβει αυστηρά μέτρα για τη στήριξη της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών σχετικά με την ίση μεταχείριση των γυναικών και ανδρών στην αγορά 
εργασίας·

24. υπογραμμίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης των πρωτοβουλιών που συνεισφέρουν στη 
θέσπιση και στην εφαρμογή στις εταιρείες πολιτικών ανθρωπίνων πόρων και θετικών 
μέτρων προώθησης της ισότητας των φύλων, καθώς και στην ενθάρρυνση μέτρων 
πληροφόρησης και κατάρτισης που θα καθιστούν δυνατή την προώθηση, τη μεταφορά και 
την ενσωμάτωση επιτυχών πρακτικών σε οργανώσεις και εταιρείες·

25. ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθήσει προσεκτικά τη μεταφορά της οδηγίας 
2002/73/ΕΚ καθώς και τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία που προκύπτει από τη 
μεταφορά αυτή και να συνεχίσει να ασκεί πίεση στα Κράτη Μέλη.
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