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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

Α. στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επιδοκιμάζει τον στόχο της Επιτροπής να αναλυθούν οι αιτίες των ανισοτήτων στις 
αμοιβές ανδρών και γυναικών και να αναπτυχθούν στοχευμένες προσεγγίσεις για τη 
μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές και τον διαχωρισμό στην αγοράς εργασίας των 
γυναικών· τονίζει ότι ο μεγάλος αριθμός μελετών και ο μεγάλος όγκος δεδομένων που 
υπάρχουν ήδη δείχνουν ότι η πρόοδος συντελείται με υπερβολικά αργούς ρυθμούς 
(μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές από 17% το 1995 σε 15% το 2005).

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα σχετικά στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι 
συνεκτικά, συγκρίσιμα και πλήρη, πρέπει δε να στοχεύουν στη συνεκτίμηση νέων 
συστημάτων κατηγοριοποίησης και οργάνωσης του προσωπικού και μεταρρύθμισης της 
οργάνωσης της εργασίας· θεωρεί επίσης ότι οι ανισότητες στις αμοιβές δεν θα πρέπει να 
υπολογίζονται βάσει των διαφορών σε ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές, αλλά θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως οι ατομικές προσαυξήσεις του μισθού, η 
κατηγοριοποίηση της εργασίας, τα μοντέλα οργάνωσης της εργασίας, η επαγγελματική 
εμπειρία και η παραγωγικότητα, η οποία θα έπρεπε να μετράται όχι μόνο σε ποσοτικό 
επίπεδο (ώρες κατά τις οποίες ο εργαζόμενος είναι παρών στον χώρο εργασίας) αλλά και 
σε ποιοτικό επίπεδο.

3. θεωρεί ότι για μια στρατηγική αντιμετώπισης των ανισοτήτων στις αμοιβές, του 
οριζόντιου και του κάθετου διαχωρισμού της αγοράς εργασίας και της δημιουργίας 
στερεοτύπων για τα επαγγέλματα και τους τομείς όπου κυριαρχούν συνήθως οι γυναίκες 
θα χρειαστεί ένα πλαίσιο για τη λήψη νομοθετικών και άλλων μέτρων σε διάφορα 
επίπεδα, το οποίο θα διαχωρίζει τις διακρίσεις στις αμοιβές από τις διαφορές στις αμοιβές 
βάσει παραγόντων πέραν των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων, καθότι, ενώ οι μεν 
εμπίπτουν άμεσα στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, οι δε πρέπει να αντιμετωπιστούν 
μέσω στοχευμένων πολιτικών και ειδικών μέτρων.

4. θεωρεί ότι οι διάφορες προσεγγίσεις που προτείνονται για τη μείωση των ανισοτήτων στις 
αμοιβές, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους φορείς στους οποίους απευθύνονται –κράτη 
μέλη, κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις για την ισότητα των ευκαιριών– θα έπρεπε να 
βασίζονται σε έναν κατάλληλο συνδυασμό πολιτικών και μέτρων σε οικονομικό επίπεδο, 
σε επίπεδο απασχόλησης και σε κοινωνικό επίπεδο, όπως:

(α) συγκεκριμένες πολιτικές για να καταστεί δυνατός ο συνδυασμός της εργασίας με τον 
οικογενειακό και προσωπικό βίο, καλύπτοντας τη φροντίδα των παιδιών και λοιπές 
υπηρεσίες φροντίδας (οι οποίες θα έπρεπε να είναι προσιτές ανεξαρτήτως του ιδιαίτερου 
καθεστώτος του κάθε εργαζομένου και του είδους της σύμβασης), την ευέλικτη 
οργάνωση της εργασίας και το ευέλικτο ωράριο, καθώς και την άδεια μητρότητας, την 
άδεια πατρότητας, τη γονική άδεια και την οικογενειακή άδεια,

(β) μια φορολογική πολιτική και μια πολιτική κοινωνικής ασφάλισης, περιλαμβανομένων 
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ειδικών μέτρων για τις γυναίκες με σκοπό την αντιμετώπιση των άδικων και 
αδικαιολόγητων διαφορών στις αμοιβές και την προώθηση της απασχόλησης των 
γυναικών,

(γ) συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για την εφαρμογή των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για τον κύκλο της στρατηγικής της 
Λισαβόνας του 2008/2010, σχεδιασμένες κατά τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές 
συνθήκες κάθε χώρας και θα διασφαλίζει την εφαρμογή του χάρτη πορείας για την 
ισότητα 2006/2010 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα,

(δ) απτά και συγκεκριμένα μέτρα (δυνάμει του άρθρου 141, παράγραφος 4 της Συνθήκης) για 
την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στις αμοιβές και του διαχωρισμού λόγω φύλου, τα 
οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται από τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις για 
την ισότητα των ευκαιριών σε διάφορα επίπεδα, τόσο συμβατικά όσο και τομεακά, όπως: 
υποχρέωση των κοινωνικών εταίρων να συνάπτουν συμφωνίες για τις αμοιβές, 
συστηματικές έρευνες για την ισότητα των αμοιβών, εφαρμογή προγραμμάτων ισότητας 
από τις εταιρείες, θέσπιση ποσοτικών και ποιοτικών στόχων και συγκριτική αξιολόγηση, 
καθώς και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών δοκιμασμένων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και συνοδευόμενων από αναφορές για τα εμπόδια και τις δυσκολίες που προέκυψαν,

(ε) ένταξη μιας ρήτρας που θα απαιτεί τον σεβασμό της ισότητας των φύλων και της 
ισότητας των αμοιβών στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τη θέσπιση ενός 
συγκεκριμένου σήματος, επί παραδείγματι ενός «πιστοποιητικού ποιότητας» για την 
πολιτική ισότητας των φύλων και των αμοιβών, το οποίο θα μπορούσε να απονέμεται στις 
εταιρείες, να τους εκχωρεί ορισμένα πλεονεκτήματα όσον αφορά την πρόσβαση σε 
εθνικά, τοπικά και ευρωπαϊκά υποστηρικτικά μέτρα και μέσα χρηματοδότησης και να 
αυξάνει τις πιθανότητές τους να αναλαμβάνουν δημόσιες συμβάσεις.

Β. στο παράρτημα της πρότασης ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 
141, παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης και η ανάληψη δράσης σε σχέση με τη συναφή 
οδηγία (σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή/και σε σχέση με τη μεταφορά και την εφαρμογή της σε 
εθνικό επίπεδο), ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά:

(α) τις έννοιες της αμοιβής και των επαγγελματικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
διασφαλίζοντας ότι ορίζονται κατά τρόπο που αποτυπώνει πλήρως τα δεδομένα και τις 
αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στα νέα συστήματα κατηγοριοποίησης της εργασίας,

(β) την κατηγοριοποίηση της εργασίας, διασφαλίζοντας τη χρήση νέων συστημάτων 
κατηγοριοποίησης και οργάνωσης του προσωπικού και της εργασίας ως πηγής δεδομένων 
και κλιμάκων αξιολόγησης για τον καθορισμό της αμοιβής, λαμβανομένης δεόντως 
υπόψη της αρχής της συγκρισιμότητας,

(γ) το έργο των οργανώσεων για την ισότητα των ευκαιριών, διασφαλίζοντας ότι θα πρέπει 
να διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο παράλληλα με τους κοινωνικούς εταίρους,

(δ) τις πληροφορίες που παρέχουν οι εργοδότες σχετικά με την ίση μεταχείριση ανδρών και 
γυναικών στον χώρο εργασίας, προβλέποντας πιο συγκεκριμένες και στοχοθετημένες 
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πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές στις αμοιβές, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή και την ανάθεση συγκεκριμένου ρόλου στους κοινωνικούς εταίρους και στις 
οργανώσεις για την ισότητα των ευκαιριών.

2. είναι πεπεισμένο ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η καλύτερη και ταχύτερη 
εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας με σκοπό την αντιμετώπιση των διαφορών στις 
αμοιβές, διασφαλίζοντας ότι τα κράτη μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις για 
την ισότητα των ευκαιριών εφαρμόζουν μέτρα όπως αυτά που ορίζονται στο «πλαίσιο 
δράσεων για την ισότητα των φύλων» που εγκρίθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους τον 
Μάρτιο του 2005, προβλέποντας:

(α) την κυκλοφορία πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με πρακτικά μέσα 
(ιδίως για τις ΜΜΕ) για τη μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές, περιλαμβανομένων των 
εθνικών ή τομεακών συλλογικών συμβάσεων,

(β) τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ανά φύλο, διαφανών και προσβάσιμων στατιστικών
στοιχείων (χρησιμοποιώντας μεθόδους που λαμβάνουν υπόψη έναν μεγάλο αριθμό 
μεταβλητών) σε εθνικό, τομεακό και εταιρικό επίπεδο,

(γ) την ανάπτυξη διαφανών και ουδέτερων ως προς το φύλο συστημάτων αξιολόγησης της 
εργασίας, βάσει των οποίων θα είναι δυνατόν να αξιολογείται, κατά περίπτωση εάν είναι 
απαραίτητο, το κατά πόσον τα καθήκοντα μιας θέσης εργασίας και τα κριτήρια αμοιβής 
εισάγουν διακρίσεις,

(δ) ειδική κατάρτιση για τους κοινωνικούς εταίρους βάσει μιας σειράς αναλυτικών εργαλείων 
και στοχευμένων μέτρων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε κατά τη σύνταξη 
συμβάσεων είτε κατά τον έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων και των πολιτικών για τη 
μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές.
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