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Σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης

Πρόταση οδηγίας (COM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Η ίση μεταχείριση ανδρών και 
γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της 
κοινοτικής νομοθεσίας, την οποία,
σύμφωνα με το άρθρο 2 και το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της Συνθήκης, η Κοινότητα 
πρέπει να προωθεί στο πλαίσιο όλων των 
κοινοτικών δραστηριοτήτων.

(2)Η ισότητα ανδρών και γυναικών 
αποτελεί θεμελιώδη αρχή της κοινοτικής 
νομοθεσίας, την οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης, και τη νομολογία του 

Δικαστηρίου. Οι εν λόγω διατάξεις της 
Συνθήκης προβλέπουν ότι η ισότητα 
αποτελεί "αποστολή"και "στόχο"της 
Κοινότητας και επιβάλλουν την ρητή 
υποχρέωση να προωθείται σε όλες τις 
πράξεις της.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η θεμελιώδης αρχή δεν είναι αρχή ίσης μεταχείρισης", αλλά αρχή "ισότητας" μεταξύ ανδρών 
και γυναικών (άρθρα 2 και 3, παράγραφος 2 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, άρθρο 23 του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αιτιολογική σκέψη 4 της οδηγίας 2004/113). Η φράση "Οι εν λόγω διατάξεις της Συνθήκης 
προβλέπουν ότι η ισότητα αποτελεί "αποστολή"και "στόχο"της Κοινότητας", που περιέχεται 
στην αιτιολογική σκέψη του προοιμίου της οδηγίας 2002/73, δεν πρέπει να διαγραφεί, διότι 
υποδηλώνει την φύση και την θεμελιώδη σημασία της ισότητας των φύλων, όπως αυτή 
διακηρύσσεται από την Συνθήκη. Για τον λόγο αυτό περιλαμβάνεται στην αιτιολογική σκέψη 5 
της οδηγίας 2004/113.

Τροπολογία Mary Honeyball

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Η ίση μεταχείριση ανδρών και 
γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της 
κοινοτικής νομοθεσίας, την οποία,
σύμφωνα με το άρθρο 2 και το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της Συνθήκης, η Κοινότητα 
πρέπει να προωθεί στο πλαίσιο όλων των 
κοινοτικών δραστηριοτήτων.

(2) Η ίση μεταχείριση ανδρών και 
γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της 
κοινοτικής νομοθεσίας, την οποία,
σύμφωνα με το άρθρο 2 και το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της Συνθήκης, η Κοινότητα 
πρέπει να προωθεί στο πλαίσιο όλων των 
κοινοτικών δραστηριοτήτων. Η ίση 
μεταχείριση περιλαμβάνει την ισότητα για 
τα άτομα που υποβάλλονται σε αλλαγή 
φύλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη είναι αναγκαία ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των τρανσεξουαλικών. Βλ. επίσης 
νέο άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο γ). Υπόθεση C-13/94 P v S and Cornwall County council 
[1996] ECR I-2143 και Υπόθεση Case C-117/01 K.B. v National Health Servive Pensions 
Agency and Secretary of State [7 Ιανουαρίου 2004].

Τροπολογία Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαγορεύουν επίσης οποιαδήποτε 
διάκριση βασιζόμενη στο φύλο και 

(4) Τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαγορεύουν επίσης οποιαδήποτε 
διάκριση βασιζόμενη στο φύλο και 
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κατοχυρώνουν το δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε όλους 
τους τομείς, περιλαμβανομένων της 
απασχόλησης, της εργασίας και της αμοιβής 

κατοχυρώνουν το δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε όλους 
τους τομείς, περιλαμβανομένων της 
απασχόλησης, της εργασίας, της αμοιβής 
και της κατάλληλης γονεϊκής αδείας ως 
ατομικού δικαιώματος του κάθε γονέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνεί με την Οδηγία (96/34/EC) σχετικά με την γονεϊκή άδεια, σύμφωνα με την οποία η 
γονεϊκή άδεια αποτελεί ατομικό δικαίωμα για κάθε γονέα.

Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 20
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 που συνδέεται με το 
φύλο ενός προσώπου και η σεξουαλική 
παρενόχληση αντιβαίνουν προς την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
και 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, την  
εκπαίδευση και την επαγγελματική ανέλιξη. 
Είναι συνεπώς σκόπιμη η απαγόρευση 
τέτοιου είδους διακρίσεων. Στην 
περίπτωση που θα συνέχιζαν να 
εκδηλώνονται, θα πρέπει να επιβληθούν 
από τα δικαστήρια οι δέουσες 
παραδειγματικές κυρώσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναφέρεται στα άρθρα 13, 137 και 141 της Συνθήκης ΕΚ και τη νομολογία του 
Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η κατάργηση των διακρίσεων σεξουαλικού περιεχομένου 
αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα.
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Τροπολογία Emine Bozkurt

Τροπολογία 21
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, 
συμπεριλαμβανομένης της ιδιαίτερα 
ευαίσθητης ομάδας των αλλοχθόνων 
γυναικών, και, ιδίως προληπτικά μέτρα για 
την παρενόχληση και τη σεξουαλική 
παρενόχληση στο χώρο εργασίας, καθώς 
και μέτρα υπέρ της απασχόλησης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

Or. nl

Aιτιολόγηση

Γυναίκες από εθνικές μειονότητες (αλλόχθονες) υφίστανται συχνά διπλές διακρίσεις εις βάρος 
τους, τόσο λόγω του φύλου τους όσο και λόγω της προέλευσής τους. Δεν θα πρέπει λοιπόν να 
αγνοούμε αυτή την ομάδα ατόμων όταν εξετάζουμε το θέμα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών.

Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 22
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, καθώς 
και κατά την πρόσβαση στην απασχόληση 
και την επαγγελματική κατάρτιση 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση συμβαίνουν όχι μόνο στον χώρο εργασίας αλλά και 
κατά την πρόσβαση στην απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Τροπολογία Anne Van Lancker και Christa Prets

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

(9a)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν από κοινού με τους 
κοινωνικούς εταίρους το πρόβλημα της 
συνεχιζόμενης λόγω φύλου διαφοράς στις 
αμοιβές και του όπως και προηγουμένως 
έντονου διαχωρισμού των φύλων στην 
αγορά εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις του 
χρόνου εργασίας, οι οποίες επιτρέπουν 
τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, 
να εναρμονίσουν καλύτερα μεταξύ τους 
την οικογένεια και το επάγγελμα· αυτό 
περιλαμβάνει κατάλληλες ρυθμίσεις για την 
γονική άδεια τις οποίες μπορούν να 
επικαλεσθούν και οι δύο γονείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της ισότητας της γυναίκας και του άνδρα προϋποθέτει αλλαγές, οι οποίες αφορούν 
τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. Κατά συνέπεια είναι σημαντικό όπως τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους μεριμνήσουν ώστε τόσο οι άνδρες όσο και οι 
γυναίκες να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση νέων στρατηγικών για την υλοποίηση της ισότητας 
των φύλων.

Τροπολογία Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

(9 α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν από κοινού με τους 
κοινωνικούς εταίρους το πρόβλημα της 
συνεχιζόμενης λόγω φύλου διαφοράς στις 
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αμοιβές και του όπως και προηγουμένως 
έντονου διαχωρισμού των φύλων στην 
αγορά εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις του 
χρόνου εργασίας, οι οποίες επιτρέπουν 
τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, 
να εναρμονίσουν καλύτερα μεταξύ τους 
την οικογένεια και το επάγγελμα· αυτό 
περιλαμβάνει κατάλληλες ρυθμίσεις για την 
γονική άδεια τις οποίες μπορούν να 
επικαλεσθούν και οι δύο γονείς, καθώς και 
για κάθε άδεια για οικογενειακούς λόγους, 
χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται νέα, 
οικονομικά ή άλλα, δικαιώματα .

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθούν στην πρόταση κάθε είδους άδειες από τις οποίες μπορούν να 
επωφεληθούν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες στο πλαίσιο τηςοικογενειακής ζωής, με σκοπό 
την προστασία του πλαισίου αυτού, χωρίς τούτο να συνεπάγεται την δημιουργία νέων, 
οικονομικών ή άλλων, δικαιωμάτων στα κράτη μέλη.

Τροπολογία Anne Van Lancker και Christa Prets

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 13 a (νέα)

(13a) Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν 
ώστε να συλλέγονται, να δημοσιεύονται και 
να ενημερώνονται τακτικά ακριβή στοιχεία 
όσον αφορά την χρησιμοποίηση του φύλου 
ως αναλογιστικού παράγοντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία τα κράτη μέλη, προκειμένου να συμμορφώνονται προς την οδηγία 
2004/13 MS να παρέχουν ακριβή στοιχεία όσον αφορά την χρησιμοποίηση του φύλου ως 
αναλογιστικού παράγοντα.
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Τροπολογία Anne Van Lancker και Christa Prets

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

(13β) Όλες οι πληροφορίες που 
ανακοινώνονται από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή, βάσει του άρθρου 31, πρέπει να 
περιλαμβάνουν ακριβή στοιχεία όσον 
αφορά την χρησιμοποίηση του φύλου ως 
αναλογιστικού παράγοντα, τα οποία θα 
πρέπει να συλλέγονται, να δημοσιεύονται 
και να ενημερώνονται τακτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτ. σκέψη τροπ. 13A.

Τροπολογία  Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

(15α) Η ενίσχυση της μεγαλύτερης 
απορρόφησης των γυναικών κατόχων 
πανεπιστημιακών διπλωμάτων σε θέσεις 
εργασίας αντίστοιχες του τομέα ή του 
επιπέδου της εκπαίδευσής τους είναι 
σημαντική για την εφαρμογή της αρχής 
των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό των γυναικών που είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει αυξηθεί 
σημαντικά φτάνοντας σήμερα περίπου το 60%. Εντούτοις η αύξηση του αριθμού των γυναικών 
που κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας, αντίστοιχες του επιπέδου των σπουδών τους, είναι 
δυσανάλογα μικρότερη. Η ισότητα στον τομέα της απασχόλησης προϋποθέτει ίσες ευκαιρίες 
πρόσβασης για τις θέσεις οποιασδήποτε βαθμίδας στην αγορά εργασίας. Η απορρόφηση των 
γυναικών σε θέσεις κατώτερες των προσόντων τους συνιστά για τον λόγο αυτό διακριτική 
μεταχείριση εις βάρος τους.
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Τροπολογία Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Σύμφωνα με το άρθρο 141 παράγραφος 
4 της συνθήκης η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη 
να διατηρούν ή να θεσπίζουν μέτρα τα οποία 
προβλέπουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα 
με σκοπό να διευκολύνεται η άσκηση 
επαγγέλματος από το υποεκπροσωπούμενο 
φύλο ή να αμβλύνονται ή να 
αντισταθμίζονται τυχόν μειονεκτήματα στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία.

(16) Σύμφωνα με το άρθρο 141 παράγραφος 
4 της συνθήκης για την πλήρη και 
ουσιαστική εξασφάλιση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στο επίπεδο 
της επαγγελματικής ζωής , η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη 
να διατηρούν ή να θεσπίζουν μέτρα τα οποία 
προβλέπουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα 
με σκοπό να διευκολύνεται η άσκηση 
επαγγέλματος από το υποεκπροσωπούμενο 
φύλο ή να αμβλύνονται ή να 
αντισταθμίζονται τυχόν μειονεκτήματα στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία. Δεδομένης 
της σημερινής κατάστασης και 
λαμβάνοντας υπ' όψη την δήλωση αριθ. 
28, που έχει επισυναφθεί στην Συνθήκη του 
Άμστερνταμ, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να 
στοχεύουν κυρίως στην βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών στην 
επαγγελματική ζωή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρώτο τμήμα της πρώτης φράσης του άρθρου 141, παράγραφος 4, της συνθήκης περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ("Προκειμένου να εξασφαλιστεί εμπράκτως η πλήρης 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία"), το οποίο καταδεικνύει ότι τα 
συγκεκριμένα μέτρα μπορούν να αποτελέσουν έναν τρόπο για την επίτευξη της ισότητας των 
φύλων, δεν αναφέρεται και θα πρέπει να προστεθεί. Η αναφορά στην δήλωση αριθ. 28 που έχει 
επισυναφθεί στην Συνθήκη του Άμστερνταμ, που ανβαφέρει ότι "τα κράτη μέλη οφείλουν να 
στοχεύουν κυρίως στην βελτίωση της κατάστασης των γυναικών" δεν έπρεπε να διαγραφεί, 
γνωστού όντος ότι, εκ των πραγμάτων, οι ανισότητες λειτουργούν κυρίως εις βάρος των 
γυναικών και ότι είναι απολύτως απαραίτητη η επάνόρθωση της κατάστασης αυτής με τη λήψη 
θετικών μέτρων.

Τροπολογία Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη 18
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(18) Το Δικαστήριο αναγνωρίζει παγίως ως 
θεμιτή, όσον αφορά την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, την προστασία της βιολογικής 
κατάστασης της γυναίκας κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης και ύστερα από αυτήν. Η 
παρούσα οδηγία δεν θίγει συνεπώς την 
οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 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 εργαζομένων

(18) Το Δικαστήριο αναγνωρίζει παγίως ως 
θεμιτή, όσον αφορά την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, την προστασία της βιολογικής 
κατάστασης της γυναίκας κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης και ύστερα από αυτήν, 
καθώς και την λήψη μέτρων για την 
προστασία της μητρότητας, ως μέσο για 
την επίτευξη της πραγματικής ισότητας 
των φύλων. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει 
συνεπώς την οδηγία 92/85/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, 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 
εργαζομένων και της οδηγίας 96/34/ΕΚ της 
3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με την συμφωνία 
πλαίσιο για την γονική άδεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές αυτές είναι πολύ σημαντικές για την ορθή ερμηνεία των διατάξεων που αφορούν 
την προστασία της μητρότητας και τον συνδυασμό της οικογενειακής και της επαγγελματικής 
ζωής και ακόμη για το μέλλον της Ευρώπης, γνωρίζοντας ότι τα μέτρα για την προστασία της 
μητρότητας και τον συνδυασμό της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής είναι 
απαραίτητα για την υλοποίηση των στρατηγικών κοινωνικών και οικονομικών στόχων της 
Ένωσης (στρατηγική της Λισαβόνας) και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προβλημάτων 
της Ένωσης, τα οποία αποτελούν απειλή όχι μόνον για το μέλλον της αλλά και για την επιβίωσή 
της.

Τροπολογία Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται επίσης 
σκόπιμο να προβλεφθεί ρητά η προστασία 
των δικαιωμάτων των γυναικών στην 
απασχόληση στη διάρκεια της άδειας 
μητρότητας και ιδίως το δικαίωμά τους να 
επιστρέψουν στην ίδια ή ισοδύναμη θέση 
χωρίς επιδείνωση των όρων και των 
συνθηκών εργασίας λόγω της χρήσης αυτής 
της άδειας.

(19) Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται επίσης 
σκόπιμο να προβλεφθεί ρητά η προστασία 
των δικαιωμάτων των γυναικών στην 
απασχόληση στη διάρκεια της άδειας 
μητρότητας και ιδίως το δικαίωμά τους να 
επιστρέψουν στην ίδια ή ισοδύναμη θέση 
χωρίς επιδείνωση των όρων και των 
συνθηκών εργασίας λόγω της χρήσης αυτής 
της άδειας, καθώς και να επωφελούνται 
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από κάθε βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας τις οποίες θα εδικαιούντο κατά 
τη διάρκεια της απουσίας των.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το ειδικό δικαίωμα είναι αποτέλεσμα  σημαντικής νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου και ειδικότερα της Υποθέσεως C-136/95, Thibault [1998] ECR, Ι-2011 και 
αποτελεί τμήμα του "κοινοτικού κεκτημένου".

Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης απαιτεί τη θέσπιση 
κατάλληλων διαδικασιών από τα κράτη 
μέλη.

(20) Η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης απαιτεί τη θέσπιση 
κατάλληλων διαδικασιών από τα κράτη 
μέλη, όπως η κοινοποίηση στην Επιτροπή 
επικαιροποιημένων στατιστικών στοιχείων 
σχετικά με την κατάσταση του φακέλου 
της εφαρμογής της αρχής περί ίσης 
μεταχείρισης, στις εθνικές νομοθεσίες και 
πρακτικές τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν οι όροι «κατάλληλες διαδικασίες»· σ' 
αυτές πρέπει να περιληφθούν και οι διαδικασίες συλλογής και διάδοσης των πληροφοριών. 

Τροπολογία Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης απαιτεί τη θέσπιση 
κατάλληλων διαδικασιών από τα κράτη 
μέλη.

(20) Η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης απαιτεί τη θέσπιση 
κατάλληλων διαδικασιών από τα κράτη 
μέλη όπως διαδικασίες για την 
κοινοποίηση στην Επιτροπή 
επικαιροποιημένων και ορθών 
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στατιστικών στοιχείων σχετικά με την 
κατάσταση του φακέλου της εφαρμογής 
της αρχής περί ίσης μεταχείρισης, στις 
εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές τους.

Or. en

Τροπολογία Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 33
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. Ο εργαζόμενος που 
υπερασπίζεται ή καταθέτει υπέρ ατόμου το 
οποίο προστατεύεται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει επίσης να
τυγχάνει της ίδιας προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντική η απαίτηση για προστασία συναδέλφων θύματος διακρίσεων, οι οποίοι 
υποστηρίζουν το θύμα είτε ως μάρτυρες είτε με άλλο τρόπο, και οι οποίοι συχνά εν συνεχεία 
καθίστανται και αυτοί θύματα. Η φράση αυτή περιελήφθη στην οδηγία 2002/73, καθώς από την 
εμπειρία και από έρευνες απεδείχθη ότι σοβαρός λόγος της απροθυμίας γυναικών να 
προσφύγουν σε δικαστήρια ή ακόμη και στις αρμόδιες διοικητικές αρχές ήταν η έλλειψη 
αποδεικτικών στοιχείων. Πράγματι, οι συνάδελφοί του θύματος διακρίσεων φοβούνται εξίσου 
μην υποστούν τα ίδια που υπέστη το θύμα και, συνεπώς, αποφεύγουν να καταθέτουν ενώπιον 
δικαστηρίου ή ενώπιον των αρμοδίων αρχών ως μάρτυρες.

Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Λόγω του θεμελιώδους χαρακτήρα του (24) Λόγω του θεμελιώδους χαρακτήρα του 
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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.

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. Ο εργαζόμενος που 
υπερασπίζεται ή καταθέτει υπέρ ατόμου το 
οποίο προστατεύεται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει επίσης να 
τυγχάνει της ίδιας προστασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2002/73/ΕΚ περιλαμβάνει το δικαίωμα ενός εργαζομένου να υπερασπίζεται πρόσωπο 
το οποίο προστατεύεται από την παρούσα οδηγία ή να καταθέτει υπέρ του. Δικαιολογείται 
λοιπόν να περιληφθεί στην εν λόγω πρόταση το κείμενο της αιτιολογικής σκέψης 17 της οδηγίας 
2002/73/ΕΚ ώστε να αποσαφηνιστεί με ακρίβεια ότι ο εν λόγω εργαζόμενους θα τύχει της ίδιας 
προστασίας.

Τροπολογία Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 35
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 
ο προκαθορισμός οποιουδήποτε ανώτατου 
ορίου για τέτοιου είδους αποζημίωση.

(25) Το Δικαστήριο έχει καθορίσει ρητά ότι 
η αρχή της ίσης μεταχείρισης, για να είναι 
αποτελεσματική, επιβάλλει, σε περίπτωση 
που η προβλεπόμενη από τον νόμο ποινή 
είναι η αποζημίωση, η επιδικαζόμενη 
αποζημίωση για οποιαδήποτε παραβίαση να 
είναι ανάλογη προς την προκληθείσα ζημία. 
Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί 
ο προκαθορισμός οποιουδήποτε ανώτατου 
ορίου για τέτοιου είδους αποζημίωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της παρούσας αιτιολογικής σκέψης μπορεί να δημιουργήσει παρεξήγηση όσον 
αφορά τη φύση των κυρώσεων που απαιτούνται. Μπορεί να δώσει την εσφαλμένη εντύπωση ότι 
η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει ως κύρωση μόνο αποζημίωση όσον αφορά την 
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παραβίαση της αρχής περί ίσης μεταχείρισης. 

Τροπολογία Anne Van Lancker and Christa Prets

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

(28a) Για την καλύτερη κατανόηση της 
διαφορετικής μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης θα πρέπει να αξιολογηθούν, 
να αναλυθούν και να διατεθούν στα 
κατάλληλα επίπεδα, δεδομένα και 
στατιστικές που αφορούν τα φύλα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υπάρχοντα στοιχεία, συχνά δεν επαρκούν.

Τροπολογία Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 37
Άρθρο 1, παράγραφος 3

Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις με σκοπό να 
εξασφαλίζεται ότι η εφαρμογή αυτή 
καθίσταται αποτελεσματικότερη μέσω της 
θέσπισης κατάλληλων διαδικασιών.

Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις με σκοπό να 
εξασφαλίζεται ότι η εφαρμογή αυτή 
καθίσταται αποτελεσματικότερη μέσω της 
θέσπισης κατάλληλων διαδικασιών και της 
επιβολής αποτελεσματικών κυρώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μνεία περί επιβολής αποτελεσματικών κυρώσεων σε περίπτωση διακρίσεων καθιστά την 
παράγραφο σαφέστερη.

Τροπολογία Mary Honeyball

Τροπολογία 38
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β)
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(β) έμμεση διάκριση: όταν μια εκ πρώτης 
όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή 
πρακτική θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική 
θέση τους εκπροσώπους του ενός φύλου σε 
σύγκριση με τους εκπροσώπους του άλλου 
φύλου, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο 
ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικώς 
από νόμιμο στόχο και τα μέσα για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι 
πρόσφορα και αναγκαία.

(β) έμμεση διάκριση: όταν μια εκ πρώτης 
όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή 
πρακτική θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική 
θέση τους εκπροσώπους του ενός φύλου σε 
σύγκριση με τους εκπροσώπους του άλλου 
φύλου, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο 
ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικώς 
από νόμιμο στόχο και τα μέσα για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι 
πρόσφορα και αναγκαία· οι οικονομικές και 
δημοσιονομικές πτυχές καθαυτές, δεν 
συνιστούν νόμιμο στόχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί πλήρως ότι οι διακρίσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν 
μπορούν να αιτιολογούνται για λόγους οικονομικούς ή δημοσιονομικούς και ότι τέτοιες σκέψεις 
δεν μπορούν να θεωρηθούν ως νόμιμοι στόχοι. Έτσι, καθίσταται σαφείς η νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μεταξύ άλλων στις υποθέσεις C-187/00 Kutz-Bauer v Freie und 
Hansestadt Hamburg [2003] ECR I-2741 και C-77/02 Steinicke v Bundesanstallt für Arbeit 
[2003] ECR I-9027 που αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται «η διάκριση να δικαιολογείται 
αποκλειστικά και μόνο με βάση το γεγονός ότι η αποφυγή τέτοιου είδους διακρίσεως ενέχει 
αυξημένο κόστος».

Τροπολογία Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 39
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (ε) (νέο)

(ε) παρενόχληση στην εργασία: 
συμπεριφορά ή συμπεριφορές οι οποίες 
συνίστανται σε φραστικές επιθέσεις, 
κοινωνική απομόνωση, διάδοση 
επικριτικών παρατηρήσεων ή φημών και 
άλλες παρεμφερείς συμπεριφορές, που 
δημιουργούν εκφοβιστικό, εχθρικό ή 
εξευτελιστικό περιβάλλον για το θύμα της 
παρενόχλησης.

Or. es
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Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 40
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο βα) (νέο)

βα) κάθε είδους λιγότερο ευνοϊκή 
μεταχείριση γυναίκας όσον αφορά την 
εγκυμοσύνη ή την άδεια μητρότητας 
σύμφωνα με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κάθε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση μιας γυναίκας όσον αφορά την εγκυμοσύνη την άδεια 
μητρότητας, πρέπει επίσης να θεωρείται ως τώρα μεροληπτική.

Εξάλλου, καθόσον η άδεια μητρότητας δεν καθορίζεται, είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της 
μνείας στην οδηγία 92/85/ΕΚ.

Τροπολογία Mary Honeyball

Τροπολογία 41
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (γ) (νέο)

(γ) λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση για 
λόγους αλλαγής φύλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτήν απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα γίνουν σεβαστές οι αποφάσεςι 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου περί προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων που έχουν 
αλλάξει φύλο. Βλέπε επίσης τη νέα τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 2. 
Υπόθεση C-13/94 P v S και Νομαρχιακού Συμβουλίου του Cornwall [1996] ECR I-2143 και 
Υπόθεση C-117/01 K.B. v Εθνικού Οργανισμού Σύνταξης Επιζώντος και Υπουργείου 
Εσωτερικών [7 Ιανουαρίου 2004].

Τροπολογία Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 42
Άρθρο 3, παράγραφος 1

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον 1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον 
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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.

ενεργό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολουμένων, των 
εργαζομένων των οποίων η δραστηριότητα 
διακόπτεται λόγω ασθένειας, μητρότητας, 
πατρότητας, άδειας πατρότητας, 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να προβλέπει την προστασία τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών στον 
ρόλο τους ως γονέων.

Τροπολογία Mary Honeyball

Τροπολογία 43
Άρθρο 3 α (νέο)

(3 α) Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν 
ή να θεσπίζουν μέτρα, κατά την έννοια του 
άρθρου 141 (4) της Συνθήκης, με στόχο να 
διασφαλίσουν στην πράξη πλήρη ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στην 
εργασιακή ζωή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, αυτό εμφανίζεται ως άρθρο 14, στον Τίτλο ΙΙ, ειδικές διατάξεις, κεφάλαιο 3. 
Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και ανέλιξη και τις συνθήκες εργασίας. Αυτό πρέπει 
να αποτελέσει γενική διάταξη στο πλαίσιο του Τίτλου 1, ούτως ώστε να υπάρξει ένα νέο άρθρο 
4 μετά το υφιστάμενο άρθρο 3.

Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να αναλάβουν μέτρα θετικής δράσης και, 
κατά συνέπεια, πρέπει να επισημανθεί ως γενική διάταξη, όπως συμβαίνει στην οδηγία περί 
ισότητας των φύλων 2004/113 και την οδηγία περί φυλών. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η
συνοχή και η σαφήνεια της νέας οδηγίας.
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Τροπολογία Mary Honeyball

Τροπολογία 44
Άρθρο 4

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 την οποία δεν υπάρχει 
κάποιος ενιαίος φορέας υπεύθυνος για το 
σύνολο των στοιχείων και όρων αμοιβής 
καταργείται. Ο εργοδότης υποχρεούται να 
αιτιολογήσει τη διαφορά αμοιβής με 
αντικειμενική τεκμηρίωση, σύμφωνα με τις 
αρχές της αναλογικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ουσιαστική σημασία να αποδεικνύεται ότι όπου ένας άνδρας και μία γυναίκα επιτελούν το 
ίδιο έργο η παρέχουν εργασία ίσης αξίας, ο εργαζόμενος υποχρεούται να αιτιολογεί δεόντως 
οιαδήποτε διαφορά αμοιβής με επιχειρήματα πέραν του φύλου. Κατ’ αυτό τον τρόπο, 
αποσαφηνίζονται οι αρχές της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ειδικότερα στην 
υπόθεση Brunnhofer.

Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 45
Άρθρο 5 α (νέο)

Το κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται στον ενεργό 
πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των 
ελεύθερων επαγγελματιών, των συζύγων 
που συμμετέχουν σε οικογενειακή 
επιχείρηση, των εργαζομένων των οποίων 
η επαγγελματική δραστηριότητα έχει 
διακοπεί λόγω ασθενείας, άδειας 
μητρότητας, άδειας πατρότητας, 
ατυχήματος ή μη υπαίτιας ανεργίας, και 
των αναζητούντων εργασία, καθώς και 
των ευρισκομένων σε σύνταξη ή ανικάνων 
προς εργασία εργαζομένων και των 
δικαιούχων οικείων τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και/ή 
πρακτικής.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει επίσης να διασφαλίζει την επαγγελματική και οικιακή ισότητα.

Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 46
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο ζ)

(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, πατρότητας 
και/ή υιοθεσίας, ή για οικογενειακούς 
λόγους, οι οποίες ορίζονται με νόμο ή 
σύμβαση και κατά τις οποίες καταβάλλονται 
αποδοχές από τον εργοδότη·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που ένας εργαζόμενος δικαιούται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με το 
άρθρο 16 της πρότασης, άδειας πατρότητας ή υιοθεσίας, η εν λόγω άδεια δεν πρέπει να 
επιφέρει τη διακοπή της διατήρησης ή της απόκτησης των δικαιωμάτων αυτών στο πλαίσιο του 
επαγγελματικού καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 47
Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο α

(a) τους όρους πρόσβασης στην 
απασχόληση, τη μη μισθωτή απασχόληση ή 
την επαγγελματική ζωή, περιλαμβανομένων 
των κριτηρίων επιλογής και των όρων 
πρόσληψης, ασχέτως του κλάδου 
δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της 
επαγγελματικής ιεραρχίας, μεταξύ άλλων 
και ως προς τις προαγωγές·

(α) τους όρους πρόσβασης στην 
απασχόληση, τη µη µισθωτή απασχόληση ή 
την επαγγελµατική ζωή, περιλαµβανοµένων 
των κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης 
των προσόντων καθώς και των όρων 
πρόσληψης και τοποθέτησης σε θέση 
εργασίας κάθε βαθμίδας, ασχέτως του 
κλάδου δραστηριότητας και σε όλα τα 
επίπεδα της επαγγελµατικής ιεραρχίας, 
µεταξύ άλλων και ως προς τις προαγωγές·

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης απαιτεί μεταξύ άλλων την επιλογή και 
τοποθέτηση των γυναικών σε διαθέσιμες θέσεις εργασίας αντίστοιχες των προσόντων τους και 
όχι κατώτερες αυτών. Η δυνατότητα των γυναικών να αξιοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο 
τις γνώσεις και ικανότητές τους στην επαγγελματική τους ζωή είναι σημαντική πτυχή της αρχής 
των ίσων ευκαιριών στον τομέα της εργασίας.

Τροπολογία Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 48
Άρθρο 13, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη προβαίνουν περιοδικά 
στην εξέταση των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 προκειμένου να κρίνουν, 
λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική 
εξέλιξη, αν δικαιολογείται η διατήρηση 
των εν λόγω εξαιρέσεων. Τα κράτη μέλη 
ανακοινώνουν στην Επιτροπή το 
αποτέλεσμα της εξέτασης αυτής.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή περιελήφθη στο άρθρο 13, ως παράγραφος 3. Ωστόσο, πρόκειται για την τελική 
διάταξη της οδηγίας 76/207 και αναφέρεται στις τελικές διατάξεις της αναμορφωμένης οδηγίας, 
ως τρίτη παράγραφος του άρθρου 31.

Τροπολογία Mary Honeyball

Τροπολογία 49
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.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να αναλάβουν μέτρα θετικής δράσης και, 
κατά συνέπεια, πρέπει να επισημανθεί ως γενική διάταξη, όπως συμβαίνει στην οδηγία περί 
ισότητας των φύλων 2004/113 και την οδηγία περί φυλών. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η 
συνοχή και η σαφήνεια της νέας οδηγίας.

Επί του παρόντος, αυτό εμφανίζεται ως άρθρο 14, στον Τίτλο ΙΙ, Ειδικές διατάξεις, Κεφάλαιο 3, 
Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και ανέλιξη και τις συνθήκες εργασίας. Αυτό πρέπει 
να αποτελέσει γενική διάταξη στο πλευρό του Τίτλου 1, ούτως ώστε να υπάρξει ένα νέο άρθρο 4 
μετά το υφιστάμενο άρθρο 3. Συνεπώς, το κείμενο πρέπει να διαγραφεί από το άρθρο 14 και να 
εισαχθεί ως νέο άρθρο μετά ο άρθρο 3, στον τίτλο I. Βλέπε σχετική τροπολογία. 

Τροπολογία Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 50
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 θα μπορούν να διατηρούν 
και να θεσπίζουν μέτρα κατ' άρθρο 141 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για να 
εξασφαλίσουν εμπράκτως πλήρη ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην 
επαγγελματική ζωή, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται βιώσιμη παιδική μέριμνα.

Or. en

Τροπολογία Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 51
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 Ö, 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. Στο πλαίσιο αυτό τα 
κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν σε 
γυναίκες που έχουν την φροντίδα ευθύνης 
τέκνων ή εξαρτημένων ατόμων κατάλληλα 
υποστηρικτικά μέσα καθώς και συνδυασμό 
τέτοιων μέσων ή τη δυνατότητα 
επιστροφής στη θέση πλήρους 
απασχόλησης μετά από ένα διάστημα 
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μερικής απασχόλησής τους, κατά το οποίο 
θα τους παρέχεται αναλογική ασφαλιστική 
κάλυψη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
και δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες με μικρά παιδιά, οι μητέρες μονογονεϊκών οικογενειών, οι γυναίκες που έχουν την 
φροντίδα ευθύνης εξαρτημένων ατόμων είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις ατόμων που λόγω 
αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες συμμετοχής στην 
επαγγελματική ζωή με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 
141 παράγραφος 4 της Συνθήκης θα πρέπει καταρχήν να στραφούν σε αυτές τις περιπτώσεις 
γυναικών εργαζομένων με δυσκολίες συνδυασμού των οικογενειακών και επαγγελματικών 
υποχρεώσεων. Στην περίπτωση μάλιστα που οι οικογενειακές ανάγκες υποχρεώνουν τις 
γυναίκες αυτές να εργάζονται κατά διαστήματα υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης θα πρέπει 
να τους εξασφαλίζονται κατά το διάστημα αυτό η ισότιμη δυνατότητα ασφαλιστικής, 
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και επαγγελματικής ανέλιξης.

Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 52
Άρθρο 15, παράγραφος 1

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μεροληπτική πρέπει να θεωρείται επίσης και κάθε είδους λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εγκύου 
γυναίκας ή γυναίκας σε άδεια μητρότητας. 

Εξάλλου, καθόσον η άδεια μητρότητας δεν έχει είναι καθοριστεί, είναι αναγκαίο να υπάρξει 
αναφορά στην οδηγία 92/85/ΕΚ.

Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 53
Άρθρο 15, παράγραφος 2
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2. Η γυναίκα που έχει λάβει άδεια 
μητρότητας δικαιούται, μετά το πέρας της 
άδειας αυτής, 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.

2. Η γυναίκα που έχει λάβει άδεια 
μητρότητας δικαιούται, μετά το πέρας της 
άδειας αυτής, ή μετά από απουσία που 
συνδέεται άμεσα ή έπεται υιοθεσίας η 
άδειας πατρότητας, 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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να επωφελούνται ίδιας προστασίας όσον αφορά την 
επιστροφή στην εργασία μετά από άδεια για οικογενειακούς λόγους.

Τροπολογία Mary Honeyball

Τροπολογία 54
Άρθρο 15, παράγραφος 2

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

2. Η γυναίκα που έχει λάβει άδεια 
μητρότητας δικαιούται, μετά το πέρας της 
άδειας αυτής, 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. 
Η γυναίκα που βρίσκεται σε άδεια 
μητρότητας πρέπει να μπορεί να 
επωφεληθεί από όλους τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της απασχόλησης, εκτός 
αυτών που έχουν σχέση με το κανονικό 
βασικό ελάχιστο ημερομίσθιο ή μισθό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας πρέπει να αντιμετωπίζονται από όλες τις 
απόψεις ως παρούσες και δεν πρέπει να υπόκεινται σε κυρώσεις λόγω απουσιών εκτός σε ό,τι 
αφορά την καταβολή πλήρους μισθού, όπως έχει αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε 
υποθέσεις όπως Alabaster v Woolwich plc, C-147/02 [2004] IRLR 486 ECJ, Boyle και άλλοι v 
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Επιτροπής για τις Ίσες Ευκαιρίες, C-411/96 [1998] IRLR 717 ECJ, Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salaries v Thibault, C-136/95 [1998] IRLR 399 ECJ, 
Gillespie v Northern Health and Social Services Board, C-342/93 [1996] IRLR 214 ECJ, 
Lewen v Denda, C-333/97 [2000] IRLR 67 ECJ και Merino Gómez v Continental Industrias 
del Caucho SA, C-342/01 [2004] IRLR 407 ECJ. 

Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 55
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, για την 
πραγμάτωση των εκ της παρούσας οδηγίας 
υποχρεώσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα διατύπωση η πρόταση συνδέει την πρόσβαση σε διοικητικές ή δικαστικές 
διαδικασίες με την εκ των προτέρων προσφυγή ενώπιον άλλων οργάνων. Ο περιορισμός αυτός 
δεν είναι δικαιολογημένος.

Amendment by Bernadette Vergnaud

Amendment 56
Article 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 

Τα κράτη μέλη εισάγουν στην εθνική 
έννομη τάξη τα αναγκαία μέτρα
προκειμένου να εξασφαλιστούν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις, σε περίπτωση μη 
σεβασμού των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Κάθε 
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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 
οδηγίας, έγκειται στην άρνηση να ληφθεί 
υπόψη η αίτηση εργασίας του.

αποζημίωση η αντιστάθμιση για ζημία που 
υπέστη άτομο λόγω διακρίσεων που 
βασίζονται στο φύλο, πρέπει να είναι 
αποτελεσματική και αναλογική και δεν 
μπορεί να περιορίζεται εκ των προτέρων σε 
ένα 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 οδηγίας, έγκειται στην 
άρνηση να ληφθεί υπόψη η αίτηση εργασίας 
του.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρόκειται περί ευθυγράμμισης του κειμένου αυτού με ένα μέρος των στόχων του τίτλου ΙV
(εφαρμογή) που απαιτεί από τα κράτη μέλη τη θέσπιση αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων που θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση παραβίασης των 
δικαιωμάτων που χορηγεί παρούσα οδηγία, και αφετέρου με τον τίτλο ΙΙΙ, που αφορά την 
επέκταση της νομολογίας για τις ποινές και τις κυρώσεις σε όλους τους τομείς που καλύπτει η 
παρούσα πρόταση.

Τροπολογία Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 57
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 
οδηγίας, έγκειται στην άρνηση να ληφθεί 

Τα κράτη μέλη εισάγουν στην εθνική 
έννομη τάξη τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίζεται πραγματική και 
αποτελεσματική επανόρθωση (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 
οδηγίας, έγκειται στην άρνηση να ληφθεί 
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υπόψη η αίτηση εργασίας του. υπόψη η αίτηση εργασίας του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις όσον 
αφορά τη φύση των απαιτούμενων κυρώσεων. Μπορεί να δώσει εσφαλμένη εντύπωση ότι η 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει μόνο καταβολή αποζημίωσης ως ποινή για την 
παραβίαση της αρχής περί ισότητας των φύλων.

Τροπολογία Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 58
Άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο δ (νέο)

(δ) την ανταλλαγή στοιχείων και 
τεχνογνωσίας με αντίστοιχους 
ευρωπαϊκούς φορείς, όπως το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιοι εθνικοί φορείς θα πρέπει πέρα από την διερεύνηση της εσωτερικής κατάστασης να 
έρχονται σε επαφή με ευρωπαϊκούς φορείς ώστε να γνωστοποιούνται οι μέθοδοι και τα 
αποτελέσματα των ερευνών τους, αλλά και να βελτιώνουν το έργο τους μέσω της πληροφόρησης 
τους επί των μεθόδων και των πρακτικών των ευρωπαϊκών φορέων.

Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 59
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 και την 
πρόσβαση στην απασχόληση και την 
επαγγελματική ανέλιξη, καθώς και με την 
εποπτεία των συλλογικών συμβάσεων, των 
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κωδίκων δεοντολογίας, της έρευνας ή της 
ανταλλαγής εμπειριών και ορθών 
πρακτικών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτές οι ανισότητες μεταχείρισης μπορούν να συμβούν όχι μόνο στον χώρο εργασίας, αλλά να 
εκδηλωθούν και στην πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και την 
επαγγελματική ανέλιξη. Συνεπώς, η εποπτεία των πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά όλους 
τους τομείς.

Τροπολογία Anne Van Lancker και Christa Prets

Τροπολογία 60
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, των 
συλλογικών συμβάσεων, των κωδίκων 
δεοντολογίας, της έρευνας, που βασίζεται 
στην εξέλιξη και σε αναλύσεις συγκρίσιμων 
στοιχείων σε σχέση με τα δύο φύλα, ή της 
ανταλλαγής εμπειριών και ορθών 
πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υφιστάμενα δεδομένα δεν είναι πάντοτε επαρκή.

Τροπολογία Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 61
Άρθρο 22, παράγραφος 2

2. Όταν συνάδει προς τις εθνικές παραδόσεις 2. Όταν συνάδει προς τις εθνικές παραδόσεις 
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και πρακτικές, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν
τους κοινωνικούς εταίρους, χωρίς να 
θίγεται η αυτονομία τους, να προάγουν την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και να
συνάπτουν στο ενδεδειγμένο επίπεδο 
συμφωνίες για τη θέσπιση κανόνων κατά 
των διακρίσεων στους τομείς του άρθρου 1 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων. Οι 
συμφωνίες αυτές πληρούν τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και τα εθνικά μέτρα 
εφαρμογής.

και πρακτικές, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι, 
χωρίς να θίγεται η αυτονομία τους, θα
προάγουν την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών και θα συνάπτουν στο ενδεδειγμένο 
επίπεδο συμφωνίες για τη θέσπιση κανόνων 
κατά των διακρίσεων στους τομείς του 
άρθρου 1 που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Οι συμφωνίες αυτές 
πληρούν τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας και τα εθνικά μέτρα εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 62
Άρθρο 22, παράγραφος 2

2. Όταν συνάδει προς τις εθνικές παραδόσεις 
και πρακτικές, τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν 
τους κοινωνικούς εταίρους, χωρίς να θίγεται 
η αυτονοµία τους, να προάγουν την ισότητα 
µεταξύ γυναικών και ανδρών και να 
συνάπτουν στο ενδεδειγµένο επίπεδο 
συµφωνίες για τη θέσπιση κανόνων κατά 
των διακρίσεων στους τοµείς του άρθρου 1 
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Οι 
συµφωνίες αυτές πληρούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία διατάξεις της παρούσας οδηγίας και 
τα εθνικά µέτρα εφαρµογής.

2. Όταν συνάδει προς τις εθνικές παραδόσεις 
και πρακτικές, τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν 
τους κοινωνικούς εταίρους, χωρίς να θίγεται 
η αυτονοµία τους, να προάγουν την ισότητα 
µεταξύ γυναικών και ανδρών, να προωθούν 
ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις με σκοπό 
τη διευκόλυνση της εναρμόνισης της 
επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή και να 
συνάπτουν στο ενδεδειγµένο επίπεδο 
συµφωνίες για τη θέσπιση κανόνων κατά 
των διακρίσεων στους τοµείς του άρθρου 1 
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Οι 
συµφωνίες αυτές πληρούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία διατάξεις της παρούσας οδηγίας και 
τα εθνικά µέτρα εφαρµογής.

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις των γυναικών λειτουργούν συχνά ως αντικίνητρο για την 
πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας ή την πλήρη απασχόλησή τους. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
προωθήσουν τον διάλογο και σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων επί των δυνατοτήτων 
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συνδυασμού των ιδιωτικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων των γυναικών, προκειμένου να 
είναι εφικτή για αυτές η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 63
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 στο χώρο εργασίας με τρόπο 
προγραμματισμένο και συστηματικό, στην 
πρόσβαση στην απασχόληση καθώς και 
στην επαγγελματική κατάρτιση και 
ανέλιξη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτές οι ανισότητες μεταχείρισης μπορούν να συμβούν όχι μόνο στον χώρο εργασίας, αλλά να 
εκδηλωθούν και στην πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και την 
επαγγελματική ανέλιξη. Συνεπώς, η εποπτεία των πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά όλους 
τους τομείς.

Ο όρος «προγραμματισμένος» θα ενθαρρύνει περαιτέρω τους εργοδότες να προχωρήσουν 
περισσότερο στο θέμα της προώθησης της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 64
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 διασφαλίζουν, βάσει της 
νομοθεσίας τους, των συλλογικών 
συμβάσεων ή της πρακτικής, ότι οι
εργοδότες θα προάγουν την ισότητα ανδρών 
και γυναικών στο χώρο εργασίας με τρόπο 
προγραμματισμένο και συστηματικό. Σε 
περίπτωση που οι εργοδότες δεν 
ανταποκριθούν, αυτό πρέπει να 
κοινοποιείται και να επιβάλλονται 
κυρώσεις για μη ανάληψη δράσης.
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Or. en

Τροπολογία Mary Honeyball

Τροπολογία 65
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 απαιτούν, βάσει της 
νομοθεσίας τους, των συλλογικών 
συμβάσεων ή της πρακτικής, από τους 
εργοδότες να προάγουν την ισότητα ανδρών 
και γυναικών στο χώρο εργασίας με τρόπο 
προγραμματισμένο και συστηματικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσφατες εκθέσεις της Επιτροπής δείχνουν ότι, παρά τη νομοθεσία που προάγει την ίση 
μεταχείριση, στον χώρο εργασίας εξακολουθούν να κυριαρχούν διακρίσεις. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ζητήσουν να διασφαλιστεί ότι οι εργοδότες θα λάβουν ενεργά μέτρα για την εξάλειψη 
των ανισοτήτων και ειδικότερα για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος λόγω φύλου.

Τροπολογία Katerina Batzeli

Τροπολογία 66
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 στο χώρο εργασίας µε τρόπο 
προγραµµατισµένο και συστηµατικό. 
Επίσης τα κράτη μέλη δρομολογούν 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των 
εργοδοτών, αλλά και γενικότερα του 
κοινού, σχετικά με θέματα που αφορούν τις 
ίσες ευκαιρίες στον τομέα της εργασίας και 
της απασχόλησης. 

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη εξασφάλισης ισότητας ανδρών 
και γυναικών στον τομέα της εργασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η θέσπιση νομοθεσίας 
και η υποχρεωτική εφαρμογή της από τα κράτη μέλη χωρίς την παράλληλη αλλαγή νοοτροπίας 
δεν αρκεί για την επίτευξη στην πράξη της ισότητας στον τομέα εργασίας

Τροπολογία Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 67
Άρθρο 22, παράγραφος 4

4. Για το σκοπό αυτό, οι εργοδότες θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να παρέχουν 
τακτικά τις κατάλληλες πληροφορίες στους 
εργαζομένους ή/και τους εκπροσώπους τους 
σε ό,τι αφορά την ίση μεταχείριση ανδρών 
και γυναικών στην επιχείρηση.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν 
στατιστικές σχετικά με την αναλογία 
ανδρών και γυναικών στα διάφορα επίπεδα 
της οργάνωσης, καθώς και ενδεχόμενα 
μέτρα για την βελτίωση της κατάστασης σε 
συνεργασία με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων.

4. Για το σκοπό αυτό, οι εργοδότες  
ενθαρρύνονται να παρέχουν τακτικά τις 
κατάλληλες πληροφορίες στους 
εργαζομένους ή/και τους εκπροσώπους τους 
σε ό,τι αφορά την ίση μεταχείριση ανδρών 
και γυναικών στην επιχείρηση.

Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν έκθεση για 
την απασχόληση ανδρών και γυναικών στα 
διάφορα καθήκοντα και μια μελέτη για την 
κατάταξη σε κατηγορίες των καθηκόντων, 
τις αμοιβές και τις διαφορές μεταξύ 
αμοιβών ανδρών και γυναικών καθώς και 
ενδεχόμενα μέτρα για την βελτίωση της 
κατάστασης σε συνεργασία με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων.

Or. fi

Τροπολογία Mary Honeyball

Τροπολογία 68
Άρθρο 22, παράγραφος 4

4. Για το σκοπό αυτό, οι εργοδότες θα
πρέπει να ενθαρρύνονται να παρέχουν 
τακτικά τις κατάλληλες πληροφορίες στους 
εργαζομένους ή/και τους εκπροσώπους τους 
σε ό,τι αφορά την ίση μεταχείριση ανδρών 
και γυναικών στην επιχείρηση. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν 
στατιστικές σχετικά με την αναλογία 
ανδρών και γυναικών στα διάφορα επίπεδα 
της οργάνωσης, καθώς και ενδεχόμενα 

4. Για το σκοπό αυτό, οι εργοδότες θα 
καλούνται να παρέχουν τακτικά τις 
κατάλληλες πληροφορίες στους 
εργαζομένους ή/και τους εκπροσώπους τους 
σε ό,τι αφορά την ίση μεταχείριση ανδρών 
και γυναικών στην επιχείρηση. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να
περιλαμβάνουν στατιστικές σχετικά με την 
αναλογία ανδρών και γυναικών στα διάφορα 
επίπεδα της οργάνωσης, καθώς και 
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μέτρα για την βελτίωση της κατάστασης σε 
συνεργασία με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων.

ενδεχόμενα μέτρα για την βελτίωση της 
κατάστασης σε συνεργασία με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσφατες εκθέσεις της Επιτροπής δείχνουν ότι, παρά τη νομοθεσία που προάγει την ίση 
μεταχείριση, στον χώρο εργασίας εξακολουθούν να κυριαρχούν διακρίσεις. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ζητήσουν να διασφαλιστεί ότι οι εργοδότες θα λάβουν ενεργά μέτρα για την εξάλειψη 
των ανισοτήτων και ειδικότερα για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος λόγω φύλου.

Τροπολογία Anne Van Lancker και Christa Prets

Τροπολογία 69
Άρθρο 22, παράγραφος 4

4. Για το σκοπό αυτό, οι εργοδότες θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να παρέχουν 
τακτικά τις κατάλληλες πληροφορίες στους 
εργαζομένους ή/και τους εκπροσώπους τους 
σε ό,τι αφορά την ίση μεταχείριση ανδρών 
και γυναικών στην επιχείρηση. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν 
στατιστικές σχετικά με την αναλογία 
ανδρών και γυναικών στα διάφορα επίπεδα 
της οργάνωσης, καθώς και ενδεχόμενα 
μέτρα για την βελτίωση της κατάστασης σε 
συνεργασία με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων.

4. Για το σκοπό αυτό, οι εργοδότες θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να παρέχουν 
τακτικά τις κατάλληλες πληροφορίες στους 
εργαζομένους ή/και τους εκπροσώπους τους 
σε ό,τι αφορά την ίση μεταχείριση ανδρών 
και γυναικών στην επιχείρηση. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν στατιστικές σχετικά με την 
αναλογία ανδρών και γυναικών στα διάφορα 
επίπεδα της οργάνωσης, καθώς και 
ενδεχόμενα μέτρα για την βελτίωση της 
κατάστασης σε συνεργασία με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι στις πληροφορίες περιλαμβάνονται επίσης και στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία Mary Honeyball

Τροπολογία 70
Άρθρο 22, παράγραφος 4

4. Για το σκοπό αυτό, οι εργοδότες θα 4. Για το σκοπό αυτό, οι εργοδότες θα 
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πρέπει να ενθαρρύνονται να παρέχουν 
τακτικά τις κατάλληλες πληροφορίες στους 
εργαζομένους ή/και τους εκπροσώπους τους 
σε ό,τι αφορά την ίση μεταχείριση ανδρών 
και γυναικών στην επιχείρηση. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν 
στατιστικές σχετικά με την αναλογία 
ανδρών και γυναικών στα διάφορα επίπεδα 
της οργάνωσης, καθώς και ενδεχόμενα 
μέτρα για την βελτίωση της κατάστασης σε 
συνεργασία με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων.

πρέπει να ενθαρρύνονται να παρέχουν 
τακτικά τις κατάλληλες πληροφορίες στους 
εργαζομένους ή/και τους εκπροσώπους τους 
σε ό,τι αφορά την ίση μεταχείριση ανδρών 
και γυναικών στην επιχείρηση. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν 
στατιστικές σχετικά με την αναλογία 
ανδρών και γυναικών στα διάφορα επίπεδα 
της οργάνωσης, τις σχετικές αποδοχές 
τους, καθώς και ενδεχόμενα μέτρα για την 
βελτίωση της κατάστασης σε συνεργασία με 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κομβικό στοιχείο για την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη είναι το συνεχιζόμενο μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρόσφατες εκθέσεις της Επιτροπής δείχνουν ότι, παρά τη 
νομοθεσία που προάγει την ίση μεταχείριση, στον χώρο εργασίας εξακολουθούν να κυριαρχούν 
διακρίσεις. Το πρώτο βήμα για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα είναι να εντοπιστούν οι 
μισθολογικές διαφορές. Ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα για την αντιμετώπιση του 
μισθολογικού χάσματος είναι ότι σημαντικό ποσοστό των εργοδοτών δεν έχουν διενεργήσει 
μισθολογικές ανασκοπήσεις, με συνέπεια να μην έχουν πληροφορίες σχετικά με τη σχετική 
αμοιβή ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο του οργανισμού τους. Χωρίς τις πληροφορίες αυτές 
δεν είναι δυνατόν να αρχίσει η αντιμετώπιση του ζητήματος της μισθολογικής ανισότητας κατά 
συστηματικό τρόπο. Η τροπολογία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του θέματος αυτού και 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της μισθολογικής ανισότητας με συστηματικό 
τρόπο, σε συνεργασία με το εργατικό δυναμικό και τους εκπροσώπους του, μέθοδος που είναι 
πιο αποτελεσματική από την ατομική αντιμετώπιση του ζητήματος.

Τροπολογία Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 71
Άρθρο 26

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για 
τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση 
παραβίασης των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα επιβολής τους. Οι κυρώσεις οι οποίες 
μπορεί να περιλαμβάνουν την καταβολή 
αποζημίωσης στο θύμα, πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, ανάλογες με την 
παράβαση και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην 
Επιτροπή το αργότερο κατά την ημερομηνία 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για 
τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση 
παραβίασης της αρχής των ίσων ευκαιριών 
και της ίσης μεταχείρισης, και λαμβάνουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα επιβολής τους. Οι 
κυρώσεις οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης 
στο θύμα, πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
ανάλογες με την παράβαση και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το 
αργότερο κατά την ημερομηνία που ορίζεται 
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που ορίζεται στο άρθρο 33 και κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίησή τους το 
συντομότερο δυνατό. 

στο άρθρο 33 και κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίησή τους το συντομότερο δυνατό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκφραση «των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας» 
μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι πρέπει να 
προβλέπονται και να εφαρμόζονται αποτελεσματικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβιάσεων 
«της απαγόρευσης των διακρίσεων» γενικότερα, η της αρχής της ίσης μεταχείρισης . Αυτό 
συνεπάγεται ότι η παραβίαση οιασδήποτε εθνικής διάταξης που απαγορεύει τις διακρίσεις με 
βάση το φύλο, και όχι μόνο των εφαρμοστικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, καθώς και 
κάθε παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΚ πρέπει να τιμωρείται (ακόμη και από τα εθνικά 
δικαστήρια) με την επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων.

Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 72
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 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, στην πρόσβαση στην 
απασχόληση, την επαγγελματική 
κατάρτιση και ανέλιξη, καθώς και στις 
συνθήκες εργασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτού του είδους η άνιση μεταχείριση μπορεί να συμβεί όχι μόνο στον χώρο εργασίας, αλλά να 
εκδηλωθεί και στην πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και την 
επαγγελματική ανέλιξη. Συνεπώς, η εποπτεία των πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά όλους 
τους τομείς.
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Τροπολογία Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 73
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 διασφαλίζουν, βάσει της 
νομοθεσίας τους, των συλλογικών 
συμβάσεων ή της πρακτικής, ότι οι
εργοδότες και οι αρμόδιοι για την πρόσβαση 
στην επαγγελματική κατάρτιση εισάγουν 
μέτρα για την πρόληψη κάθε μορφής 
παρενόχλησης βάσει του φύλου, και 
ειδικότερα της σεξουαλικής παρενόχλησης 
στο χώρο εργασίας. 

Or. en

Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 74
Άρθρο 27, στοιχείο 2 α (νέο)

Οι εργοδότες και οι αρμόδιοι για την 
πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση 
ενθαρρύνονται, στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, να 
λαμβάνουν τα μέτρα που μνημονεύονται 
στο πρώτο εδάφιο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτού του είδους η άνιση μεταχείριση μπορεί να συμβεί όχι μόνο στον χώρο εργασίας, αλλά να 
εκδηλωθεί και στην πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και την 
επαγγελματική ανέλιξη. Συνεπώς, η εποπτεία των πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά όλους 
τους τομείς.

Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 75
Άρθρο 28 α (νέο)

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
ευνοϊκότερες διατάξεις για την προστασία 
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της αρχής της ίσης μεταχείρισης από 
αυτές που προβλέπει παρούσα οδηγία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί και να ενσωματωθεί στην εν λόγω πρόταση το κείμενο του 
άρθρου 8 (ε), σημείο 1 της οδηγίας 2002/73/ΕΚ, καθόσον παρέχει στα  κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να εγγυώνται υψηλότερο επίπεδο προστασίας όσον αφορά την ίση μεταχείριση.

Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 76
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 
και στην πρόσβαση στην απασχόληση 
καθώς και στην επαγγελματική κατάρτιση 
και ανέλιξη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτού του είδους η άνιση μεταχείριση μπορεί να συμβεί όχι μόνο στον χώρο εργασίας, αλλά να 
εκδηλωθεί και στην πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και την 
επαγγελματική ανέλιξη. Συνεπώς, η εποπτεία των πρακτικών αυτών πρέπει να αφορά όλους 
τους τομείς.

Τροπολογία Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 77
Άρθρο 31, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Τα κράτη μέλη αξιολογούν τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες που 
μνημονεύονται στο άρθρο 13, σημείο 2, 
προκειμένου να αποφασίσουν, με βάση τις 
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κοινωνικές εξελίξεις, κατά πόσον 
δικαιολογείται η διατήρηση των εν λόγω 
αποκλεισμών. Κάθε τέσσερα έτη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης. Με βάση 
τις πληροφορίες αυτές, η Επιτροπή 
εκπονεί, κάθε τέσσερα έτη, έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή περιλαμβάνονται στο άρθρο 13, ως παράγραφος 3. Ωστόσο, πρόκειται περί της 
τελικής διάταξης της οδηγίας 76/207 και ανήκει στις τελικές διατάξεις της οδηγίας 
αναμόρφωσης, ως τρίτη παράγραφος στο άρθρο 31. Επιπλέον, οι περιοδικές εκθέσεις των 
κρατών μελών και της Επιτροπής θα δώσουν επίσης στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να 
παρακολουθεί την εφαρμογή της αρχής περί ισότητας των φύλων η οποία τίθεται σε κίνδυνο 
από έμμονες και μη διαφανείς παρεκκλίσεις. 

Τροπολογία Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 78
Άρθρο 32

Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2008, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τη λειτουργία της 
παρούσας οδηγίας και, εάν το κρίνει 
σκόπιμο, θα προτείνει οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις θεωρεί αναγκαίες.

Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2008, η 
Επιτροπή θα επανεξετάσει τη λειτουργία της 
παρούσας οδηγίας και, εάν το κρίνει 
σκόπιμο, θα προτείνει οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις θεωρεί αναγκαίες. Kυρίως, 
μέριμνα για την αξιοποίηση όλων των 
μέσων δράσης που διαθέτει για την 
επιβολή κυρώσεων στα κράτη μέλη τα 
οποία δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε 
μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε τη σημασία των επιπτώσεων της μεταφοράς των 
νομοθετημάτων στην εθνική νομοθεσία, η οποία αν δεν πραγματοποιηθεί δεν θα επιτρέψει 
στους ευρωπαίους πολίτες να αξιοποιήσουν το παρόν κείμενο στα αντίστοιχα κράτη μέλη.
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Τροπολογία Hiltrud Breyer

Τροπολογία 79
Άρθρο 8, στοιχείο 1

1. Μεταξύ των διατάξεων που αντιβαίνουν 
προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης 
πρέπει να περιληφθούν οι διατάξεις που 
βασίζονται στο φύλο, είτε άμεσα είτε 
έμμεσα, προκειμένου:

1. Στην αρχή της ίσης μεταχείρισης 
αντιτίθενται διατάξεις οι οποίες είτε 
αμέσως είτε εμμέσως βασίζονται στο φύλο 
και προξενούν τα εξής: 

Or. en

Τροπολογία Hiltrud Breyer

Τροπολογία 80
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο η)

(η) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για 
τις παροχές, εκτός αν αυτό απαιτείται 
αναγκαστικά προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη αναλογιστικά στοιχεία υπολογισμού, 
τα οποία είναι διαφορετικά για τα δύο 
φύλα, στην περίπτωση συστημάτων με 
καθορισμένες εισφορές στην περίπτωση 
συστημάτων με καθορισμένες 
παροχές χρηματοδοτουμένων με 
κεφαλαιοποίηση, ορισμένα στοιχεία 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·

(η) Καθορισμός διαφορετικών επιπέδων
για τις παροχές,

Or. en

Τροπολογία Hiltrud Breyer

Τροπολογία 81
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο ι)

(ι) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για (ι) καθορισμός διαφορετικών ποσών 



PE 357.804v01-00 38/40 AM\565760EL.doc

EL

τις εισφορές των εργοδοτών, εκτός από:
(i) την περίπτωση συστημάτων με 
καθορισμένες εισφορές, εάν στόχος είναι η 
εξίσωση ή η προσέγγιση των τελικών 
παροχών των δύο φύλων·
(ii) την περίπτωση συστημάτων με 
καθορισμένες παροχές, χρηματοδοτουμένων 
με κεφαλαιοποίηση, εφόσον οι εργοδοτικές 
εισφορές προορίζονται για να 
συμπληρώσουν το χρηματικό ποσό το οποίο 
είναι απαραίτητο για να καλυφθεί το κόστος 
των καθορισμένων αυτών παροχών·

συνεισφορών των εργοδοτών (το υπόλοιπο 
διαγράφεται)

Or. en

Τροπολογία Hiltrud Breyer

Τροπολογία 82
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο ια)

(ια) 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·

(ια) διαφορετικές διατάξεις, ή διατάξεις 
που εφαρμόζονται μόνον για τους 
εργαζόμενους συγκεκριμένου φύλου, όταν ο 
εργαζόμενος αποχωρήσει από το σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά ζητήματα πληρωμής που θα καλυφθούν στην αναθεώρηση, πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις αυτές απλώς θεσπίζονται προς εκτέλεση του άρθρου 141, τμήμα Ι, 
της συνθήκης EK, αλλά δεν αλλάζουν το περιεχόμενό του. 

Είναι αμφίβολο κατά πόσον είναι συμβατό με το άρθρο 141, τμήμα 1 της Συνθήκης να 
επιτρέπεται η καταβολή υψηλότερων εισφορών ή η παροχή χαμηλότερων ωφελημάτων με βάση 
το φύλο στα προγράμματα επαγγελματικής κοινωνικής ασφάλισης, όπως προβλέπει το άρθρο 
6,η,της Οδηγίας 86/378/EΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 96/97/EΟΚ και έχει 
υιοθετηθεί και από το άρθρο 8, τμήμα 1, της αναθεώρησης, καθόσον η διάταξη αυτή 
χρησιμοποιήθηκε μόνο σε βάρος των γυναικών εργαζομένων.

Το πρόβλημα της αιτιολόγησης της άνισης μεταχείρισης με βάση το φύλο στο πλαίσιο των 
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αναλογιστικών υπολογισμών, δεν υφίσταται μόνο σε θέματα απασχόλησης και εργασίας. 
Ομοίως, η Επιτροπή υποστηρίζει στην υπό συζήτηση πρόταση οδηγίας επί του άρθρου 13 της 
Συνθήκης ΕΚ, ότι το έθιμο αυτό είναι ασύμβατο με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας. 
Δεν δικαιολογείται να δίνεται η εντύπωση σε πρόταση οδηγίας για εργοδότες και 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ότι, με βάση το άρθρο 141, τμήμα 1 της Συνθήκης ΕΚ, στα 
προγράμματα επαγγελματικής κοινωνικής ασφάλισης επιτρέπεται η καταβολή υψηλότερων 
εισφορών και η απολαβή χαμηλότερων ωφελειών βάσει του φύλου. Η εξαίρεση από το άρθρο 
41, τμήμα 1 της Συνθήκης, όπως προβλέπει σήμερα το άρθρο 6(η) της οδηγίας 96/97/EΟΚ είναι 
ασύμβατη με την αρχή της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών, που απορρέει κατευθείαν από τη 
Συνθήκη ΕΚ. Η εξαίρεση αυτή δεν πρέπει να επαναληφθεί στην οδηγία.

Οι τροπολογίες που προτείνονται στο άρθρο 8, τμήμα Ι,(ι) και (ια), απορρέουν ακριβώς από 
αυτό.
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