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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2004)0279)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 141, παράγραφος 3 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0037/2004),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
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 

(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 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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πρακτική. απασχόληση και την επαγγελματική 
κατάρτιση σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

(8α)  Η αρχή της ίσης αμοιβής για άνδρες 
και γυναίκες είναι κατοχυρωμένη στο 
άρθρο 141 της Συνθήκης και 
επιβεβαιώνεται από το Δικαστήριο με 
πάγια νομολογία. Η αρχή αυτή είναι ένα 
σημαντικό και απαραίτητο συστατικό 
τόσο του κοινοτικού κεκτημένου όσο και 
της νομολογίας του Δικαστηρίου στον 
τομέα της διάκρισης βάσει του φύλου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποβλέπει στη διευκρίνιση της υφισταμένης νομικής κατάστασης, με την εκ 
νέου αναφορά στις πρωτογενείς διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και στη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Κατά πάγια νομολογία, η αρχή της 
ίσης αμοιβής δεν περιορίζεται σε 
περιπτώσεις στις οποίες άνδρες και 
γυναίκες εργάζονται για τον ίδιο 
εργοδότη. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-320/00: 
A.G. Lawrence και λοιποί κατά Regent 
Office Care Ltd, Commercial Catering 
Group και Mitie Secure Services Ltd1 και 

(9) Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η αρχή 
της ίσης αμοιβής υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις δεν ισχύει μόνον σε 
καταστάσεις στις οποίες άνδρες και 
γυναίκες εργάζονται για τον ίδιο 
εργοδότη.

  
1 [2002] Συλλογή νομολογίας I-7325.



PE 355.544v01-00 6/17 PR\559056EL.doc

EL

στην υπόθεση C-256/01: Debra Allonby 
κατά Acccrington & Rossendale College, 
Education Lecturing Services και The 
Secretary of State for Education and 
Employment1, πρέπει, παρόλα αυτά, να 
υπάρχει μια ενιαία προέλευση στην οποία 
να μπορούν να αποδίδονται τυχόν 
διαφορές που παρατηρούνται ως προς 
την αμοιβή, καθώς, σε αντίθετη 
περίπτωση, κανείς δεν φέρει την ευθύνη 
για οποιαδήποτε ανισότητα και κανείς 
δεν μπορεί να αποκαταστήσει την ίση 
μεταχείριση.

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη επανέρχεται με το άρθρο 4 του σχεδίου της Επιτροπής στις 
αποφάσεις του ΔΕΚ που αναφέρονταν στο αρχικό κείμενο, που αφορούσαν πολύ ειδικά 
πραγματικά περιστατικά, τα οποία δεν είναι δυνατόν να έχουν γενική ισχύ. Επιπλέον η 
αιτιολογική σκέψη υπερβαίνει εν προκειμένω την αρνητική σημασία των αποφάσεων που την 
στοιχειοθετούν. Επιπλέον το ΔΕΚ θεώρησε το κριτήριο της "μη ίδιας προέλευσης" ως λόγο 
αποκλεισμού για την εφαρμογή της επιταγής της ίσης αμοιβής.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

(9α)  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.

     
1 Απόφαση της 13.1.2004.
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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 5
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

(13α)  Σε συστήματα με δέσμευση 
παροχής, τα οποία χρηματοδοτούνται με 
κεφαλοποίηση, επιτρέπεται όσον αφορά 
ορισμένα θέματα, όπως τη μετατροπή 
ενός τμήματος των τακτικών 
συνταξιοδοτικών πληρωμών σε κεφάλαιο, 
τη μεταφορά των αξιώσεων για σύνταξη, 
τη σύνταξη επιζώντων η οποία πρέπει να 
καταβληθεί σε έναν δικαιούχο ο οποίος 
αντιθέτως παραιτείται τμήματος των 
ετησίων συνταξιοδοτικών αποδοχών ή 
μιας μειωμένης σύνταξης, εάν ο 
εργαζόμενος αποφασίσει για την πρόωρη 
συνταξιοδότηση, μία άνιση μεταχείριση, 
όταν το άνισο ύψος των ποσών οφείλεται 
στο γεγονός ότι κατά την εφαρμογή της
χρηματοδότησης του συστήματος 
εφαρμόστηκαν ανάλογα με το φύλο 
διαφορετικοί ασφαλιστικοί παράγοντες 
υπολογισμού τεχνικής φύσεως.

Αιτιολόγηση

Ως συγκεκριμένη προσέγγιση στο άρθρο 8, παράγραφος 1η του προκείμενου σχεδίου οδηγίας 
δεν θα πρέπει να διαγραφούν πλήρως οι έως τώρα στο Παράρτημα της Οδηγίας 96/97/ΕΚ 
αναφερόμενες πτυχές για λόγους ασφαλείας δικαίου, αλλά τουλάχιστον να αναφερθούν χωριστά 
στις αιτιολογικές σκέψεις.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 25



PE 355.544v01-00 8/17 PR\559056EL.doc

EL

(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, 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,
εκτός των περιπτώσεων, στις οποίες ο 
εργοδότης μπορεί να αποδείξει ότι η 
ζημία που προκλήθηκε σε έναν υποψήφιο 
ως συνέπεια μιας διάκρισης σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία συνίσταται μόνο στο 
γεγονός ότι δεν ελήφθη υπόψη η 
υποψηφιότητά του.

Αιτιολόγηση

Με την προτεινόμενη τροποποίηση εναρμονίζεται η διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης με το 
κείμενο του αντίστοιχου άρθρου 18 του σχεδίου οδηγίας.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

(28α)  Για την καλύτερη κατανόηση των 
λόγων της διαφορετικής μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας 
και απασχόλησης θα πρέπει να 
αξιολογηθούν διατιθέμενα δεδομένα και 
στατιστικές που αφορούν το φύλο. Πέραν 
αυτού θα πρέπει να εξετασθεί, κατά 
πόσον υφίσταται ανάγκη για μια πλέον 
εκτεταμένη συλλογή δεδομένων που 
αναφέρονται στο φύλο.

Αιτιολόγηση

Αριθμοί όπως στην πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών, 
καταδεικνύουν ότι παρά όλες τις κοινοτικές προσπάθειες διατηρούνται αμετάβλητες οι διαφορές 
που αναφέρονται στο φύλο. Προκειμένου να διερευνηθούν οι λόγοι των διαφορών στις αμοιβές 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, είναι αναγκαίες λεπτομερείς αναλύσεις. Η εξέταση και η 
αξιολόγηση ήδη υφισταμένων δεδομένων καθώς και στατιστικών που αναφέρονται στο φύλο 
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είναι εν προκειμένω ένα σημαντικό βήμα. Περαιτέρω θα πρέπει να εξετασθεί σε ποιους τομείς 
υφίσταται πλέον εκτεταμένη ανάγκη συλλογής δεδομένων και με ποιον τρόπο είναι δυνατόν 
αυτό να πραγματοποιηθεί.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

(28β) Η ίση μεταχείριση ανδρών και 
γυναικών  σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης δεν είναι δυνατόν να 
περιορίζεται σε νομοθετικά μέτρα. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 
καλούνται πολύ περισσότερο να 
προωθήσουν εντονότερα τη διαδικασία 
επίγνωσης του προβλήματος των 
διακρίσεων στις αμοιβές και αλλαγής 
νοοτροπίας και εν προκειμένω να 
εμπλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερο 
όλες τις ενεχόμενες δυνάμεις σε δημόσιο 
όπως και ιδιωτικό επίπεδο. Εν 
προκειμένω μπορεί ο διάλογος μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων να συμβάλει 
σημαντικά.

Αιτιολόγηση

Η διάκριση αρχίζει στο κεφάλι. Εθνικές όπως και ευρωπαϊκές εκστρατείες διαφώτισης 
προσφέρονται κατά συνέπεια για την προώθηση στην καθημερινή επαγγελματική ζωή για την 
αλλαγή νοοτροπίας. Συγχρόνως πρέπει όμως να υποχρεωθούν και άλλες συμμετέχουσες ομάδες 
όπως οι κοινωνικοί εταίροι να διεξαγάγουν τον αγώνα κατά των διακρίσεων.

Τροπολογία 9
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο βα (νέο)

βα)  λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση μιας 
γυναίκας όσον αφορά την εγκυμοσύνη ή 
την άδεια μητρότητας σύμφωνα με την 
οδηγία 92/85/ΕΟΚ·
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Αιτιολόγηση

Αυτός ο προβλεπόμενος ορισμός στο σχέδιο της Επιτροπής στο άρθρο 15 θα πρέπει για λόγους 
συστηματικής να περιληφθεί στο πρώτο τμήμα του σχεδίου οδηγίας.

Τροπολογία 10
Άρθρο 3

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

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή προέρχεται από την οδηγία 96/97/ΕΚ, η οποία έχει ως στόχο την υλοποίηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επιχειρηματικά συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης. Για λόγους συστηματικής θα πρέπει αυτή η διάταξη κατά συνέπεια να περιληφθεί 
στο δεύτερο τμήμα της νέας διατύπωσης της οδηγίας, που ρυθμίζει τα επιχειρησιακά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης. Η τροπολογία στο άρθρο 5α (νέο) διασφαλίζει αυτό.

Τροπολογία 11
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 το σύνολο των στοιχείων 
και όρων αμοιβής καταργείται.
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται σε δύο αποφάσεις του ΔΕΚ (Lawrence, Υπόθεση  C-
320/00, και Allonby, Υπόθεση C-256/01), που αφορούσαν πολύ ειδικά πραγματικά περιστατικά 
και τα οποία δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν γενικώς. Η προτεινόμενη διατύπωση υπερβαίνει 
επιπλέον την αρνητική σημασία των εν λόγω αποφάσεων, λόγω του ότι το ΔΕΚ θεώρησε το 
κριτήριο του "μη ενιαίου φορέα" μόνο ως λόγο αποκλεισμού για την εφαρμογή της επιταγής της 
ίσης αμοιβής.

Τροπολογία 12
Άρθρο 5 α (νέο)

Το κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται αναλόγως 
με τις εθνικές διατάξεις δικαίου και/ή 
πρακτικές στον ενεργό πληθυσμό 
συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων 
επαγγελματιών, των εργαζομένων των 
οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα 
έχει διακοπεί λόγω ασθενείας, 
μητρότητας, 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.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή προέρχεται από την οδηγία 96/97/ΕΚ, η οποία έχει ως στόχο την υλοποίηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επιχειρησιακά συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης. Για λόγους συστηματικής θα πρέπει η διάταξη αυτή κατά συνέπεια να περιληφθεί 
στον δεύτερο τίτλο της οδηγίας σε αναδιατυπωμένη έκδοση, που ρυθμίζει τα επιχειρησιακά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία 13
Άρθρο 15, παράγραφος 1

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

Διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Ως συνέπεια μιας προηγούμενης τροπολογίας θα πρέπει η διάταξη αυτή για λόγους 
συστηματικής να είναι τμήμα του γενικού ορισμού του άρθρου 2 του προκείμενου σχεδίου 
οδηγίας και μπορεί κατά συνέπεια να διαγραφεί σε αυτό το σημείο.

Τροπολογία 14
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 υπόψη η αίτηση 
εργασίας του.

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 υπόψη η αίτηση 
εργασίας του. Ο καθορισμός ανωτάτων 
ορίων επιτρέπεται ενόψει των 
επιχειρησιακών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της εις το άρθρο 18 του σχεδίου οδηγίας περιεχομένης κατ' αρχήν απαγόρευσης 
ανωτάτου ορίου για αποζημίωση αποτελεί ενόψει των επιχειρησιακών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης μία σαφή επέκταση των υφισταμένων πεδίων εφαρμογής της οδηγίας. Για τον λόγο 
αυτόν φαίνεται ως δικαιολογημένο να χορηγηθεί για αυτόν τον τομέα στα κράτη μέλη κατ' 
αρχάς η εξουσία, να επιτρέπεται να καθορίσουν ανώτατα όρια για την επίκληση αξιώσεων 
αποζημίωσης.
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Τροπολογία 15
Άρθρο 21, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν και λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα για έναν ή 
περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω 
φύλου. Οι φορείς αυτοί μπορεί να 
αποτελούν μέρος οργανισμών με 
αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο για την 
προάσπιση των ανθρώπινων ή των 
ατομικών δικαιωμάτων.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν και λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα για έναν ή 
περισσότερους φορείς για την προώθηση, 
την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω 
φύλου, όπου εξαιρούνται τα 
επιχειρησιακά συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης. Οι φορείς αυτοί μπορεί να 
αποτελούν μέρος οργανισμών με 
αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο για την 
προάσπιση των ανθρώπινων ή των 
ατομικών δικαιωμάτων.

Αιτιολόγηση

Η επέκταση των εις το άρθρο 21 του σχεδίου οδηγίας προβλεπομένων αρμοδιοτήτων των 
υπηρεσιών ισότητας αποτελεί ενόψει των επιχειρησιακών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
μια σαφή επέκταση του υφισταμένου πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί 
επί του παρόντος.

Τροπολογία 16
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 μέσω της ανάλυσης 
υφισταμένων δεδομένων που 
αναφέρονται στα φύλα ή της ανταλλαγής 
εμπειριών και ορθών πρακτικών.
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Αιτιολόγηση

Αριθμοί όπως στην πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών, 
καταδεικνύουν ότι παρά όλες τις κοινοτικές προσπάθειες διατηρούνται αμετάβλητες οι διαφορές 
που αναφέρονται στο φύλο. Προκειμένου να διερευνηθούν οι λόγοι των διαφορών στις αμοιβές 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, είναι αναγκαίες λεπτομερείς αναλύσεις. Η εξέταση και η 
αξιολόγηση ήδη υφισταμένων δεδομένων καθώς και στατιστικών που αναφέρονται στο φύλο 
είναι εν προκειμένω ένα σημαντικό βήμα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. Στόχοι της πρότασης της Επιτροπής:

Με αυτήν την πρόταση της Επιτροπής εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται το κοινοτικό δίκαιο 
στον τομέα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε ζητήματα εργασίας και 
απασχόλησης, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερος βαθμός σαφήνειας και ασφάλειας 
δικαίου. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή συνοψίζει σειρά υφισταμένων κοινοτικών διατάξεων 
δικαίου σε ένα νομοθετικό κείμενο. Μεμονωμένα πρόκειται για τις οδηγίες σχετικά με τις 
αρχές της ίσης αμοιβής, της ίσης μεταχείρισης στα επιχειρησιακά συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης, της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών όσον αφορά την πρόσβαση στην 
απασχόληση, στην επαγγελματική κατάρτιση καθώς και στην επαγγελματική εξέλιξη καθώς 
επίσης και σε αναφορά με τους όρους εργασίας και τις οδηγίες για το βάρος της αποδείξεως 
(Οδηγία 75/117/ΕΟΚ· Οδηγία 76/207/ΕΟΚ; Οδηγία 2002/73/ΕΚ; Οδηγία 86/378/ΕΟΚ; 
Οδηγία 96/97/ΕΚ; Οδηγία 97/80/ΕΚ; Οδηγία 98/52/ΕΚ). Περαιτέρω η Επιτροπή 
επεξεργάστηκε την εκτεταμένη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο προτεινόμενο 
κείμενο δικαίου.

II. Περαιτέρω εξέλιξη του δικαίου περί ισότητας

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιορίζεται μόνο στην καθαρή παγίωση του κοινοτικού 
δικαίου στον τομέα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης. Πολύ περισσότερο θα τύχουν εφαρμογής με την επαναδιατύπωση ορισμένες 
διατάξεις όπως στον τομέα των οριζοντίων διατάξεων νομικής προστασίας, οι οποίοι 
εφαρμόζονταν έως τώρα μόνο σε επιμέρους τμηματικούς τομείς, σε όλους τους 
καλυπτόμενους από την παρούσα πρόταση θεματικούς τομείς.

III. Περιεχόμενο της οδηγίας

Η πρόταση διαιρείται σε πέντε τίτλους. Στον πρώτο τίτλο παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι 
της οδηγίας και καθορίζονται ενιαία ορισμοί. Αυτό αφορά κυρίως ορισμούς όπως "έμμεση" 
και "άμεση" διάκριση, καθώς "παρενόχληση βάσει του φύλου" και "σεξουαλική 
παρενόχληση".

Ο δεύτερος τίτλος συνοψίζει λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου για άλλη μια φορά την αρχή της ίσης αμοιβής. Περαιτέρω επαναλαμβάνονται οι 
υφιστάμενες διατάξεις για την αρχή της ίσης μεταχείρισης σε επιχειρησιακά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης λαμβανομένης υπόψη της πρόσφατης νομολογίας.

Ο τρίτος τίτλος περιλαμβάνει σειρά οριζοντίων διατάξεων, οι οποίες βελτιώνουν τη νομική 
προστασία για θύματα διάκρισης. Σ' αυτές ανήκουν η κίνηση ενδίκων μέσων κατά την μη 
εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης από κοινού με το συλλογικό δικαίωμα αγωγής για 
ορισμένες οργανώσεις, τη δυνατότητα, σε περίπτωση διάκρισης για απαίτηση αποζημίωσης 
καθώς και για αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως, εφόσον υπάρχει υπόνοια διάκρισης. 
Αυτές οι οριζόντιες διατάξεις ολοκληρώνονται με τη σύσταση υπηρεσιών για την προώθηση 
της ίσης μεταχείρισης και με μέτρα προώθησης του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των 
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κοινωνικών εταίρων. Οι διατάξεις αυτές που καθιερώθηκαν σε ευρεία έκταση ήδη με την 
Οδηγία 2002/73, θα εφαρμοσθούν τώρα σε όλους τους επιμέρους τομείς που καλύπτονται 
από την πρόταση της Επιτροπής.

Ο τέταρτος και ο πέμπτος τίτλος περιλαμβάνουν διατάξεις για τη μεταφορά της οδηγίας και 
τις αντίστοιχες τελικές διατάξεις.

IV. Ίση μεταχείριση, απογραφή

Η αρχή της ίσης αμοιβής για άνδρες και γυναίκες που ασκούν ισότιμη δραστηριότητα έχει 
καθιερωθεί ήδη σε επίπεδο πρωτογενούς δικαίου στο άρθρο 141 της Συνθήκης από 
δεκαετιών. Το Δικαστήριο ανέπτυξε περαιτέρω σε αναρίθμητες, κατευθυντήριες επιμέρους 
αποφάσεις αυτήν την σημαντική αρχή του κοινοτικού δικαίου και έδωσε κατ' αυτόν τον 
τρόπο αποφασιστικές ωθήσεις για την καταπολέμηση της διάκρισης στα κράτη μέλη.

Ανεξαρτήτως αυτής της κατάστασης δικαίου, είναι κατά τα παρελθόντα έτη ωστόσο η 
διαφορά στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα 
τρομακτικά υψηλή, αν και αυξήθηκε το ποσοστό των εργαζομένων γυναικών. Αυτό 
επιβεβαιώνουν οι αριθμοί της έκθεσης της Επιτροπής για την ισότητα γυναικών και ανδρών 
από το έτος 20041 και 20052. Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση ανέρχεται η διαφορά αμοιβών 
που αναφέρεται στο φύλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη κατά μέσο όρο σε 16%. Η διαφορά 
είναι εν προκειμένω στον ιδιωτικό τομέα υψηλότερη από το δημόσιο τομέα. Σε σύγκριση με 
τους άνδρες συναδέλφους τους έχουν οι γυναίκες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και οι 
γηραιότερες γυναίκες ακόμη χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τους άνδρες 
συναδέλφους τους. Ακόμη υπάρχουν διαφορές στις επαγγελματικές σταδιοδρομίες και τις 
δομές αμοιβής γυναικών και ανδρών. Αυτό βρίσκεται συχνά σε άμεση συνάρτηση με τη 
δυνατότητα εναρμόνισης της οικογένειας και του επαγγέλματος. Σε παρόμοια αποτελέσματα 
καταλήγει και η έκθεση για ίσες αμοιβές για ισότιμη εργασία, την οποία εκπόνησε η 
Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και την Ισότητα Ευκαιριών πριν από περισσότερα 
από τέσσερα χρόνια.3 Παρ' όλες τις προσπάθειες που συνοδεύτηκαν από μεγάλο αριθμό 
νόμων των κρατών μελών και ευρωπαϊκών νόμων, δεν άλλαξαν ωστόσο αυτοί οι αριθμοί 
κατά τα προηγούμενα χρόνια.

V. Παρατηρήσεις και σημεία κριτικής

Η εισηγήτρια συμμερίζεται και υποστηρίζει τον πρωτογενή στόχο της Επιτροπής, να 
απλοποιήσει και να καταστήσει πλέον σαφές με την παρούσα οδηγία το ισχύον δίκαιο. Η 
εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι με την επαναδιατυπωμένη οδηγία μία περαιτέρω εξέλιξη του 
κοινοτικού δικαίου θα προσκομίσει πλεονεκτήματα στις εμπλεκόμενες γυναίκες.

Η εισηγήτρια επισημαίνει όμως επίσης ότι σε σύγκριση με την κατάσταση στα κράτη μέλη, 
ανεξαρτήτως του υφισταμένου κοινοτικού δικαίου δεν κατέστη προφανώς δυνατόν έως 
σήμερα να καταργηθεί αποτελεσματικά η άνιση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Οι 
νομικές προϋποθέσεις είναι δεδομένες στα χαρτιά, εάν και η προθεσμία μεταφοράς για 

  
1 COM (2004) 115 τελικό της 19.2.2004.
2 COM (2005) 44 τελικό της 14.2.2005.
3 EP αριθ. : A5-0275/2001; ψήφισμα της 20 Σεπτεμβρίου 2001.
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ορισμένες πράξεις δικαίου, όπως π.χ. την Οδηγία 2002/73/ΕΚ, η οποία εισάγει σειρά θετικών 
καινοτομιών, δεν έχει ακόμα λήξει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα πρέπει ακόμη να 
αναμένονται.

Η εισηγήτρια επισημαίνει επιπλέον ότι η οδηγία δεν περιορίζεται σε όλα τα τμήματα σε μία 
απλή ενοποίηση. Πολύ περισσότερο σύμφωνα με την οδηγία επεκτείνεται ο τομέας 
εφαρμογής των οριζοντίων διατάξεων και στους τομείς όπως τα επιχειρησιακά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό θα σήμαινε ουσιαστική περαιτέρω εξέλιξη του κοινοτικού 
δικαίου, της οποίας οι συνέπειες δεν πρέπει να εκτιμηθούν οριστικά. Στις περιπτώσεις αυτές 
συνιστάται να εξετασθεί με πολύ μεγάλη επιμέλεια κατά πόσον είναι δυνατόν να τηρηθεί 
πλήρως η πρόταση της Επιτροπής.

Η εισηγήτρια παρακινεί όπως τα κράτη μέλη προχωρήσουν με συνέπεια στην μεταφορά του 
κοινοτικού δικαίου και εν προκειμένω να εισέλθουν σε νέες οδούς καταπολέμησης των 
διακρίσεων. Η διάκριση αρχίζει στο κεφάλι. Εθνικές όπως και ευρωπαϊκές εκστρατείες 
διαφώτισης είναι δυνατόν να προωθήσουν στην καθημερινή επαγγελματική ζωή μία αλλαγή 
νοοτροπίας.

Συγχρόνως πρέπει ιδίως να υποχρεωθούν άλλες ενεχόμενες ομάδες όπως οι κοινωνικοί 
εταίροι, προκειμένου να διεξαχθεί με μεγαλύτερη ένταση ο αγώνας κατά των διακρίσεων. 
Είναι απαραίτητο όπως τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι ασχοληθούν με το πρόβλημα 
των μονίμως μεγάλων διαφορών των αμοιβών που αναφέρονται στο φύλο και του όπως και 
προηγουμένως έντονου διαχωρισμού των φύλων στην αγορά εργασίας. Οι κοινωνικοί εταίροι 
μπορούν εν προκειμένω να διαδραματίσουν έναν αποφασιστικό ρόλο, προωθώντας ευέλικτες 
εργασιακές ρυθμίσεις, οι οποίες καθιστούν δυνατό τόσο στις γυναίκες όσο και τους άνδρες να 
εναρμονίσουν καλύτερα μεταξύ τους το επάγγελμα και την οικογένεια.

Προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια στις διαφορές των αμοιβών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών είναι αναγκαίες λεπτομερείς αναλύσεις. Η εξέταση και αξιολόγηση ήδη 
υφισταμένων και νέων δεδομένων καθώς και στατιστικών που αναφέρονται στο φύλο είναι 
δυνατόν να βοηθήσει την κατάσταση. Τα κράτη μέλη θα μπορούν τέλος κατά τη διερεύνηση 
των αιτιών μέσω της ανταλλαγής "βέλτιστων πρακτικών" να συμβάλλουν επίσης σημαντικά 
προς αυτήν την κατεύθυνση.


	559056el.doc

