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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 
και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης
(2014/2160(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα 
άρθρα 8, 10, 19 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 
και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 
(αναδιατύπωση)1, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την 
ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της 
διαφάνειας (C(2014) 1405),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2013, με τίτλο 
«Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής 
των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα 
εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)» (COM(2013) 0861),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο 
«Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010) 
0491), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο 
«Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών: Χάρτης για τα 
δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010) 0078), 

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011, 

– έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), βάσει 
του άρθρου 157 της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη τις διατάξεις της σύμβασης του 1994 για την εργασία μερικής 
απασχόλησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), η οποία υποχρεώνει τα κράτη 
να περιλάβουν στις δημόσιες συμβάσεις τους ρήτρα εργασίας που εμπερικλείει το θέμα 
της ίσης αμοιβής,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση ΔΟΕ αριθ. 100: «Ίση αμοιβή»,

1 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο δ), της Σύμβασης για την 
εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης έναντι των γυναικών, η οποία εγκρίθηκε με το 
ψήφισμα 34/180 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 
1979,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή 
της αρχής της ισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012 που περιέχει συστάσεις προς την 
Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και 
γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας2,

– έχοντας υπόψη την αξιολόγηση για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ στην 
Ευρώπη, που διεξήγαγε η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων (A8-0000/2015),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών αποτελεί μία από τις 
θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της ΕΕ· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο της ΕΕ απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ίσης αμοιβής κατοχυρώθηκε στις Συνθήκες από την 
αρχή, το 1957· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας 
αναγνωρίζεται πλέον στο άρθρο 157 της ΣΛΕΕ και έχει ενσωματωθεί στην 
αναδιατυπωμένη οδηγία 2006/54/ΕΚ (εφεξής «αναδιατυπωμένη οδηγία»)·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της «αναδιατυπωμένης οδηγίας» ήταν να καταστεί 
συνεκτικότερη η νομοθεσία της ΕΕ στο πεδίο αυτό, να ευθυγραμμιστεί με τη νομολογία 
του ΔΕΕ και να επιτευχθεί η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός της συναφούς 
νομοθεσίας περί ισότητας σε εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της 
θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η «αναδιατυπωμένη οδηγία» εισήγαγε κάποιες καινοτομίες, 
όπως την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και τον ορισμό της έννοιας των 
έμμεσων διακρίσεων, ενώ έκανε επιπλέον ρητή αναφορά στον συνδυασμό 
επαγγελματικού, ιδιωτικού και οικογενειακού βίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντίκτυπος των εν λόγω καινοτομιών στα κράτη μέλη παραμένει περιορισμένος·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική εφαρμογή των διατάξεων για την ισότητα της 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0375.
2 ΕΕ C 264 Ε της 13.9.2013, σ. 75.
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αμοιβής στα κράτη μέλη αναγνωρίστηκε ως ένα από τα πιο προβληματικά πεδία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, εξακολουθεί να υφίσταται 
το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, το οποίο ανέρχεται σε 16,4%, και ότι 
παρά την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ και τις συστάσεις μη δεσμευτικού χαρακτήρα, 
η πρόοδος στον τομέα αυτό είναι ελάχιστη· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σχετική πρόοδος στα ποσοστά απασχόλησης 
των γυναικών, αλλά ότι, παρά το υφιστάμενο πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 
επίπεδο, ο επαγγελματικός και τομεακός διαχωρισμός γυναικών και ανδρών σε 
διαφορετικά είδη εργασίας παραμένει σχετικά υψηλός, κατάσταση που έχει επίσης 
αντίκτυπο στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων σε ολόκληρη τη διάρκεια της 
ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κάθετος διαχωρισμός, όπου οι γυναίκες απαντώνται 
κατά κύριο λόγο σε επαγγέλματα με χαμηλότερες αποδοχές ή σε θέσεις που βρίσκονται 
χαμηλότερα στην ιεραρχία, ομοίως συμβάλλει στο μισθολογικό χάσμα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρότητα και η φροντίδα των ηλικιωμένων αποτελούν 
επιπλέον εργασία, την οποία εκτελούν κατά κύριο λόγο οι γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εργασία αυτή δεν αμείβεται ούτε εκτιμάται από την κοινωνία, παρόλο που 
συμβάλλει στην κοινωνική πρόνοια και μπορεί να μετρηθεί με οικονομικούς δείκτες, 
όπως το ΑΕγχΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό οδηγεί σε διεύρυνση του εισοδηματικού 
χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσω του «κόστους» των ετών παραμονής 
εκτός της αγοράς εργασίας ή των μειωμένων ωρών λόγω μερικής απασχόλησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος αυτών των στοιχείων στις αποδοχές του 
εργασιακού βίου ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών αναλόγως του επιπέδου στήριξης 
που παρέχεται στους γονείς, είτε με νομοθετικά μέτρα είτε με τις συλλογικές 
συμβάσεις·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες λαμβάνουν συντάξεις κατά μέσο όρο 39% 
χαμηλότερες απ’ ότι οι άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να 
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως το επίπεδο συμμετοχής των γυναικών στην 
αμειβόμενη εργασία, οι δομές απασχόλησης διαφόρων τομέων, ο χρόνος παραμονής 
στην εργασία και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το γεγονός αυτό εντείνει τον κίνδυνο της φτώχειας για τις γυναίκες στη 
συνταξιοδότηση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η «αναδιατυπωμένη οδηγία» υποδεικνύει σαφώς ότι 
οποιαδήποτε μορφή λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης σχετικά με την άδεια εγκυμοσύνης 
ή μητρότητας συνιστά διάκριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η «αναδιατυπωμένη οδηγία» 
προβλέπει σαφώς εγγυημένη επιστροφή στην εργασία κατόπιν της άδειας μητρότητας, 
σε ίδια ή αντίστοιχη θέση, και προστασία από την απόλυση για άνδρες και γυναίκες 
όταν αυτοί ασκούν το δικαίωμα γονικής άδειας ή άδειας λόγω υιοθεσίας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης 
και της έννοιας της εργασίας βάσει ίσης αμοιβής· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς για την ισότητα πρέπει να στηρίζονται επαρκώς κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά την προώθηση, την παρακολούθηση 
και την υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης με ανεξάρτητο και αποτελεσματικό τρόπο· 
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ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει από 
την Επιτροπή να αναθεωρήσει την υφιστάμενη νομοθεσία προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων θα συνιστούσε μέσο 
αύξησης των ποσοστών απασχόλησης στις γυναίκες και μέσο μείωσης του κινδύνου της 
φτώχειας για τις γυναίκες κατά τη συνταξιοδότηση·

Συνολική αξιολόγηση

1. επισημαίνει ότι, σε γενικές γραμμές, τα κράτη μέλη έχουν ευθυγραμμίσει την εθνική 
νομοθεσία τους με τη νομοθεσία της ΕΕ1· τονίζει ότι απλώς και μόνο η ορθή μεταφορά 
των διατάξεων της «αναδιατυπωμένης οδηγίας» στην εθνική νομοθεσία έχει αποδειχθεί 
ανεπαρκής για την πλήρη εφαρμογή και αποτελεσματική επιβολή της οδηγίας·

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να μεταφέρουν στην 
εθνική νομοθεσία τους μόνο τις «ουσιαστικές αλλαγές» που επέφερε η 
«αναδιατυπωμένη οδηγία» οι οποίες δεν είχαν προσδιοριστεί με σαφήνεια· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι, ενόσω η Επιτροπή παρακολουθούσε την εφαρμογή της 
οδηγίας, η επιδίωξή της να διασφαλίσει συνεκτική προσέγγιση και την αναγκαία 
καθοδήγηση για αποτελεσματική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, είχε περιορισμένο 
αντίκτυπο·

3. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προσδιορίσει τα αδύναμα σημεία της 
«αναδιατυπωμένης οδηγίας» και να καταρτίσει νομοθετική πρόταση για την 
αντικατάστασή της· 

Εφαρμογή των διατάξεων για την ισότητα της αμοιβής

4. επισημαίνει ότι οι άμεσες διακρίσεις ως προς τις αμοιβές φαίνεται να έχουν υποχωρήσει 
στα κράτη μέλη και ότι η αξιολόγηση της εργασίας, ιδίως εκείνης που 
πραγματοποιείται μέσω των συλλογικών συμβάσεων, συνεχίζει να αποτελεί το κύριο 
πρόβλημα·

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, η αρχή της ίσης 
αμοιβής πρέπει να τηρείται για κάθε στοιχείο της αμοιβής που χορηγείται σε άνδρες και 
γυναίκες·

6. επαναλαμβάνει την ανάγκη για σαφή ορισμό των διαφόρων εννοιών σε επίπεδο ΕΕ, 
όπως το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, η αμοιβή, οι άμεσες και έμμεσες 
διακρίσεις στην αμοιβή, η εργασία που θεωρείται «ίση/όμοια» και η εργασία ίδιας 
αξίας· επισημαίνει ότι λόγω της ύπαρξης διαφόρων ειδών συμβάσεων εργασίας, ο 
σημερινός υπολογισμός του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων μπορεί να 
οδηγήσει σε διαστρεβλωμένη κατανόηση του προβλήματος της ίσης αμοιβής· καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει πιθανές διαστρεβλώσεις και να προτείνει λύσεις·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χαρτογραφήσουν την εφαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων επαγγελματικής αξιολόγησης και κατάταξης, τα οποία 

1 Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της αναδιατυπωμένης οδηγίας (COM(2013)0861).
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ποικίλλουν σημαντικά· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για 
συστήματα επαγγελματικής αξιολόγησης και κατάταξης χωρίς διακρίσεις ως προς το 
φύλο, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων, όπως η αναλογική εκπροσώπηση 
γυναικών και ανδρών στις επιτροπές αξιολόγησης, η ανάπτυξη ουδέτερων περιγραφών 
θέσεων εργασίας και μηχανισμών στάθμισης, και ο καθορισμός σαφών κριτηρίων για 
την εκτίμηση της αξίας της εργασίας·

8. επισημαίνει ότι ένα σαφές και εναρμονισμένο σύστημα επαγγελματικής κατάταξης και 
διαφάνειας των αμοιβών θα βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη· σημειώνει ότι 
πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη διαφάνεια των αμοιβών· 
υπογραμμίζει την απόκλιση που υφίσταται μεταξύ αυτών των μέτρων και λαμβάνει υπό 
σημείωση τις συστάσεις της Επιτροπής του 2014 σχετικά με τη διαφάνεια των αμοιβών· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον πραγματικό αντίκτυπο αυτών των συστάσεων· 

Εφαρμογή των διατάξεων περί ίσης μεταχείρισης

9. υπογραμμίζει ότι τα συστήματα επαγγελματικής συνταξιοδότησης πρέπει να 
θεωρούνται αμοιβή και ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης πρέπει να εφαρμόζεται επί 
των εν λόγω συστημάτων· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά και να 
υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή αυτής της αρχής, καθώς η μεταφορά στην 
εθνική νομοθεσία έχει αποδειχθεί ασαφής σε ορισμένα κράτη μέλη και η διάκριση 
μεταξύ υποχρεωτικών και επαγγελματικών συστημάτων εξακολουθεί να δημιουργεί 
προβλήματα σε ορισμένες περιπτώσεις·

10. σημειώνει ότι στην εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία έναντι των διακρίσεων 
που σχετίζονται με την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας και/ή την άδεια λόγω 
υιοθεσίας, υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να αντιμετωπιστούν με συνεκτικό τρόπο σε εθνικό επίπεδο οι 
συγκεκριμένες προκλήσεις που υφίστανται, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών 
(δημόσιος τομέας-ιδιωτικός τομέας) και οργανωτικών (μεταξύ εταιρειών) διαφορών, 
της κατάστασης που αφορά τις άτυπες συμβάσεις και τις συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης,καθώς και των πρακτικών καταγγελίας συμβάσεων ορισμένου χρόνου 
εντός της περιόδου προστασίας και των πρακτικών πρόκλησης εθελοντικών 
παραιτήσεων·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν αποτελεσματικά συστήματα 
παρακολούθησης, βάσει των οποίων θα αναλάβουν δράσεις βελτίωσης της συλλογής 
δεδομένων για περιπτώσεις παρενόχλησης και διακρίσεων λόγω φύλου, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τις διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης, μητρότητας και άλλων μορφών αδείας·

12. επισημαίνει ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε αυτό το πεδίο είναι περιορισμένη λόγω 
πολυάριθμων αιτιών, όπως η διάρκεια ή τα έξοδα των διαδικασιών, η έλλειψη δωρεάν 
νομικής συνδρομής ή ο φόβος στιγματισμού των προσφευγόντων ως θυμάτων στον 
χώρο εργασίας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εφαρμογή του κανόνα του βάρους της 
απόδειξης είναι άλλο ένα ζήτημα που δημιουργεί προβλήματα σε πολλά κράτη μέλη· 
καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τους φορείς για την ισότητα, τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και τις ΜΚΟ στην ανάληψη ενεργού ρόλου για την παροχή βοήθειας στα 
θύματα διακρίσεων·
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13. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και να 
κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης, ώστε τα κράτη μέλη να 
μπορούν να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να ενθαρρύνουν τους εργοδότες και 
τους οργανισμούς, που ασχολούνται με την επαγγελματική κατάρτιση, να εμποδίσουν 
κάθε μορφή διάκρισης λόγω φύλου, ιδίως την παρενόχληση και τη σεξουαλική 
παρενόχληση στον χώρο εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης στην 
απασχόληση, της παροχής περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης και της προώθησης 
των βέλτιστων πρακτικών·

Προώθηση της ίσης μεταχείρισης και του διαλόγου 

14. επαναλαμβάνει ότι οι φορείς για την ισότητα πρέπει να έχουν την εξουσία να 
παρακολουθούν και να υποβάλλουν εκθέσεις με αποτελεσματικό και ανεξάρτητο τρόπο 
επί της νομοθεσίας που προάγει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών· 

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς εταίρους να 
προωθήσουν την παρακολούθηση των πρακτικών ισότητας στον χώρο εργασίας, τον 
περαιτέρω έλεγχο των συλλογικών συμβάσεων, τις ισχύουσες μισθολογικές κλίμακες 
και τα συστήματα επαγγελματικής κατάταξης προκειμένου να αποφεύγονται 
οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών· καλεί τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν την υποχρέωση των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων να 
διασφαλίσουν τη συστηματική προώθηση της ίσης μεταχείρισης και να παρέχουν στους 
εργαζομένους τους κατάλληλη ενημέρωση σε τακτική βάση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενημέρωσης επί ζητημάτων ίσης αμοιβής·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους θεσμικούς μηχανισμούς για 
την εφαρμογή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, και να ενθαρρύνουν τους 
κοινωνικούς εταίρους να μετρούν τη διάσταση της ισότητας των συλλογικών 
συμβάσεων·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν σημαντικά τα μέτρα για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων διακρίσεων 
λόγω φύλου· υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ, για την αντιμετώπιση 
των στερεοτύπων σχετικά με την εργασία γυναικών και ανδρών και του τρόπου που 
αυτά επιδρούν στην αξία της εργασίας και στις χαμηλές αμοιβές·

18. επισημαίνει ότι μία από τις καινοτομίες που εισήγαγε η «αναδιατυπωμένη οδηγία» είναι 
η αναφορά στον συνδυασμό του επαγγελματικού, του ιδιωτικού και του οικογενειακού 
βίου· καλεί την Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους, να αναπτύξει συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση 
ισχυρότερων δικαιωμάτων σε αυτόν τον τομέα·

Συστάσεις

19. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να επιβάλουν 
συστηματικά την αναδιατυπωμένη οδηγία 2006/54/ΕΚ, να ενθαρρύνουν τους 
κοινωνικούς εταίρους να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην προώθηση της 
ίσης μεταχείρισης, μεταξύ άλλων μέσω σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση 
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αδικαιολόγητων ανισοτήτων στις αμοιβές των δύο φύλων, με συγκεκριμένες δράσεις 
και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο εταιρείας, τομέα, χώρας και ΕΕ· 

20. καλεί την Επιτροπή, κατόπιν της έκθεσής της για την εφαρμογή της «αναδιατυπωμένης 
οδηγίας» και του παρόντος ψηφίσματος, να αναθεωρήσει την προηγούμενη, όπως έχει 
ήδη ζητήσει το Κοινοβούλιο, ειδικότερα στο ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012, που 
περιέχει συγκεκριμένες και σαφείς συστάσεις·

21. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η επαγγελματική κατάταξη και αξιολόγηση χωρίς 
διακρίσεις ως προς το φύλο, καθώς και η διαφάνεια των αμοιβών, αποτελούν 
απαραίτητα μέτρα για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης· στο πλαίσιο αυτό, καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει αυτά τα μέτρα στην πρότασή της για μια νέα οδηγία που 
θα αντικαθιστά την «αναδιατυπωμένη οδηγία»· επισημαίνει ότι μόνο μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση είναι συμβατή με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων ως βασική ευρωπαϊκή ελευθερία·

22. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στη νέα οδηγία κυρώσεις σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες θα 
αποκλείουν εταιρείες, που έχουν κριθεί ένοχες για παραβίαση της αρχής της ισότητας, 
από τις δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

23. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
τα θύματα άνισης μεταχείρισης και διακρίσεων θα δικαιούνται κατάλληλης 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις· 

24. υπογραμμίζει ότι μόνο η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης θα 
οδηγούσε σε πραγματική βελτίωση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας και 
ότι τούτο απαιτεί στρατηγική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό, τομεακό και οργανωτικό επίπεδο· 

25. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τους παράγοντες που οδηγούν σε χάσμα στις συντάξεις 
και να αξιολογήσει την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων για τη μείωση αυτού του 
χάσματος σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, μέσω νομοθετικών 
και/ή μη νομοθετικών μέτρων·

26. καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτη που θα συγκρίνει την κατάσταση των 
μητέρων και των άτεκνων γυναικών· επισημαίνει ότι σκοπός της εν λόγω μελέτης 
πρέπει να είναι η περαιτέρω διερεύνηση της θέσης αυτών των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, εστιάζοντας ειδικότερα στα επίπεδα απασχόλησης και στις μισθολογικές 
διαφορές, στην επαγγελματική εξέλιξη και στις συντάξεις·

27. επισημαίνει ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου, πρέπει να περιλαμβάνουν στόχους μείωσης του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των δύο φύλων·

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικές παρατηρήσεις

Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την εργασία συνιστά ζήτημα 
ελευθερίας και δικαιοσύνης. Αποτελεί μη διαπραγματεύσιμο τμήμα του κοινωνικού 
συμβολαίου. Όλες οι γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, εκπαίδευσης ή κοινωνικής θέσης, 
αποτελούν δυνητικά θύματα διακρίσεων στον χώρο εργασίας, άμεσα ή έμμεσα. Ενίοτε, οι 
διακρίσεις είναι τόσο ανεπαίσθητες που μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο με ενδελεχή 
ανάλυση συναφών στατιστικών δεδομένων.

Ο αντίκτυπος της ανισότητας στο πεδίο της απασχόλησης δεν μπορεί να υποτιμηθεί. 
Εμποδίζει την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των γυναικών, μη επιτρέποντας συνεπώς στην 
κοινωνία να αξιοποιήσει πλήρως τα ταλέντα, τις επιδεξιότητες και τις ικανότητές τους. Ως εκ 
τούτου, η ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών αποτελεί ζήτημα δικαιοσύνης και παροχής 
κινήτρων. 

Συγχρόνως, μπορεί να εκληφθεί και ως οικογενειακό ζήτημα. Η ευημερία πολλών 
οικογενειών στην Ευρώπη στηρίζεται στους μισθούς των γυναικών. Η πλειονότητα των 
μητέρων συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, και πολλές εξ αυτών φέρουν τη βασική ευθύνη 
στήριξης των οικογενειών τους ως μοναδικά ή κύρια εργαζόμενα μέλη. Ως εκ τούτου, το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων έχει σοβαρό αντίκτυπο στις συνθήκες διαβίωσης, 
τη διατροφή και τις ευκαιρίες ζωής των παιδιών τους. Αποτελεσματικές πολιτικές που 
στοχεύουν στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων μπορούν να 
βελτιώσουν την κατάσταση πολλών οικογενειών, ιδίως των μονογονεϊκών και εκείνων με 
γονείς που εργάζονται σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Η ίση μεταχείριση και η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων αποτελούν σημαντικό μέρος 
τόσο της πρωτογενούς νομοθεσίας της ΕΕ, από την έγκριση της Συνθήκης της Ρώμης το 1957 
(η οποία ενσωματώθηκε προσφάτως στο άρθρο 157 της ΣΛΕΕ), όσο και της νομολογίας του 
ΔΕΕ. Ωστόσο, κατά την τελευταία δεκαετία, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, 
ως σημαντικός δείκτης ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, 
παρέμεινε σχεδόν στάσιμο, από 17,5% το 2008 σε 16,4% το 2012.

Υπό το φως αυτής της στασιμότητας, η εισηγήτρια τείνει να συμπεράνει ότι η ισχύουσα 
οδηγία 2006/54/ΕΚ (αναδιατύπωση) έχει αγγίξει τα όριά της και πρέπει να επικαιροποιηθεί. 
Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται περαιτέρω από τις προηγούμενες θέσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κυρίως του ψηφίσματος πρωτοβουλίας 2011/2285/(ΙΝΙ) για την ίση αμοιβή 
εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας, που περιέχει 
συστάσεις προς την Επιτροπή (έκθεση Bauer). 

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων 

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των μέσων 
μεικτών ωριαίων αποδοχών εργαζόμενων ανδρών και γυναικών ως ποσοστό των μέσων 
μεικτών ωριαίων αποδοχών των αμειβομένων εργαζομένων ανδρών. Το προκύπτον ποσοστό 
αποτελεί σημαντικό δείκτη της ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην αγορά 
εργασίας, καθώς ο υπολογισμός λαμβάνει υπόψη θέσεις εργασίας τόσο πλήρους όσο και 
μερικής απασχόλησης (οι τελευταίες έχουν, εν γένει, χαμηλότερες ωριαίες αμοιβές και είναι 
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γυναικοκρατούμενες).

Βάσει του ορισμού του, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι επιρρεπές σε τρία 
είδη διαταραχής, τα οποία οριοθετούν την ερμηνεία του: ατομικά χαρακτηριστικά (π.χ. 
εκπαίδευση - αν γυναίκες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης μένουν εκτός της αγοράς εργασίας, 
τότε το μισθολογικό χάσμα μειώνεται, ενώ όταν χρειάζονται το εισόδημα και πηγαίνουν να 
δουλέψουν, το μισθολογικό χάσμα διευρύνεται, καθώς οι εργαζόμενοι με υψηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης κερδίζουν περισσότερα), χαρακτηριστικά της βιομηχανίας (π.χ. μέγεθος των 
εταιρειών - οι εργαζόμενοι σε μεγάλες εταιρείες έχουν συνήθως υψηλότερες αποδοχές από 
εκείνους που εργάζονται σε μικρότερες εταιρείες), και θεσμικά χαρακτηριστικά (κατώτατος 
μισθός - ο υψηλότερος κατώτατος μισθός μειώνει το μισθολογικό χάσμα, καθώς πολλές 
γυναίκες εργάζονται σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας).

Για αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να γίνεται σύγκριση του συνολικού μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των δύο φύλων με το χάσμα που καταγράφεται σε συγκεκριμένους τομείς. 
Αν και παρατηρείται σημαντικό μισθολογικό χάσμα μεταξύ εργαζομένων μερικής και 
πλήρους απασχόλησης, το χάσμα αυτό δεν αποτελεί απαραιτήτως αποτέλεσμα άμεσων 
διακρίσεων. Απορρέει μάλλον από το γεγονός ότι θέσεις μερικής απασχόλησης απαντώνται 
συχνότερα σε χαμηλά αμειβόμενους τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι υπηρεσίες 
καθαρισμού. Η εσωτερική σύγκριση των ωριαίων αμοιβών μεταξύ εργαζομένων μερικής 
απασχόλησης δείχνει ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι μικρότερο 
συγκριτικά με τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως φαίνεται 
από το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν τα 
κίνητρα πολλών γυναικών να επιλέγουν θέσεις εργασίας με χαμηλότερη τρέχουσα αξία 
ανεξαρτήτως της εκπαίδευσης και των ταλέντων τους.

Ανισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου 

Οι γυναίκες είναι οι κύριοι πάροχοι φροντίδας και δαπανούν δυσανάλογο χρόνο εκτελώντας 
μη αμειβόμενες εργασίες και φροντίζοντας τα παιδιά τους και τα άλλα μέλη της οικογένειας. 
Για αυτό τον λόγο, επιλέγουν συχνά τη μερική απασχόληση. Επίσης, καταλαμβάνουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς και επαγγέλματα που επιτρέπουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απασχολούνται οι 
γυναίκες συχνά σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και να μην καταλαμβάνουν 
διευθυντικές θέσεις. Ενώ όμως οι άνδρες εργάζονται για περισσότερες ώρες απ’ ό,τι οι 
γυναίκες στον χώρο εργασίας, αν συνδυαστούν οι ώρες αμειβόμενης και μη αμειβόμενης 
εργασίας των γυναικών, είναι κατά πολύ περισσότερες από εκείνες των ανδρών. 

Παράλληλα, η ένταση μεταξύ οικογενειακού και επαγγελματικού βίου συμβάλλει στην 
αναβολή απόκτησης του πρώτου παιδιού και σε χαμηλά ποσοστά γονιμότητας στα 
περισσότερα κράτη μέλη. Τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών με μικρά παιδιά 
παραμένουν σταθερά χαμηλότερα από εκείνα των γυναικών χωρίς παιδιά. Επιπλέον, 
σύμφωνα με ανάλυση εμπειρογνωμόνων, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων 
αρχίζει να γίνεται εμφανές κατόπιν της επιστροφής της γυναίκας στην αγορά εργασίας μετά 
την πρώτη άδεια μητρότητας, αυξάνεται με τις επανειλημμένες παύσεις στη σταδιοδρομία 
λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως διακοπές της απασχόλησης για λόγους που σχετίζονται 
με τα παιδιά και τη φροντίδα εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, και τείνει να μεγαλώνει 
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με την ηλικία. 1

Λόγω των περιόδων άδειας μητρότητας και αδειών που σχετίζονται με την οικογένεια, οι 
γυναίκες βιώνουν σημαντικές παύσεις στην επαγγελματική εμπειρία, που ομοίως συμβάλλουν 
στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Μεταξύ των άμεσων επιπτώσεων τέτοιων 
περιόδων περιλαμβάνεται η απώλεια μισθού και η αντικατάστασή του με επίδομα 
μητρότητας, συνοδευόμενη σε πολλά κράτη μέλη και από χαμηλότερα επιδόματα κοινωνικής 
ασφάλισης για την περίοδο αυτή. Αυτός είναι και ο λόγος που το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των δύο φύλων είναι μικρότερο μεταξύ νέων εργαζομένων και μεγαλώνει με την ηλικία, ως 
αποτέλεσμα των παύσεων στη σταδιοδρομία που περιγράφονται ανωτέρω. 

Η αδυναμία παροχής στις γυναίκες πρακτικών λύσεων που θα τις βοηθούσαν να συνδυάσουν 
καλύτερα τα εργασιακά και οικογενειακά καθήκοντα αποτελεί τον κύριο παράγοντα που 
συμβάλλει στον οριζόντιο/τομεακό και κάθετο/επαγγελματικό διαχωρισμό στην αγορά 
εργασίας. 

Ως αποτέλεσμα, οι γυναίκες εργάζονται συχνά σε τομείς που προσφέρουν χαμηλότερες 
ωριαίες αποδοχές απ’ ότι οι ανδροκρατούμενοι τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η 
εκπαίδευση ή η δημόσια διοίκηση. Παράλληλα, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν κάθετο ή 
επαγγελματικό διαχωρισμό, ο οποίος οφείλεται στην ανάθεση ρόλων βάσει προκαταλήψεων 
στην ανδροκρατούμενη κοινωνία: πολύ συχνά καταλαμβάνουν θέσεις διοικητικών βοηθών, 
υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων ή εργαζόμενων χαμηλής ή μηδενικής ειδίκευσης. 

Η εισηγήτρια τονίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη ο δεσμός μεταξύ του συγκεκριμένου 
ρόλου των γυναικών ως εκείνων που ανατρέφουν τα παιδιά και της προθυμίας τους να 
αποδέχονται την άδικη μεταχείριση στην αγορά εργασίας. Για αυτό τον λόγο συνιστά θερμά, 
στις διατάξεις, που αποσκοπούν στη δημιουργία βέλτιστων συνθηκών για την ισορροπία 
μεταξύ εργασίας και οικογένειας, να συνυπολογίζεται η σημασία της μη αμειβόμενης 
εργασίας των γυναικών ως παρόχων φροντίδας και να αναγνωρίζεται επαρκώς η αξία αυτής 
της μη αμειβόμενης εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ίσως είναι αναγκαίο να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, ώστε να μην περιλαμβάνει γυναίκες με ένα ή περισσότερα 
παιδιά. Έτσι, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων θα αντικατόπτριζε μόνο το 
πραγματικό μισθολογικό χάσμα που οφείλεται στις διακρίσεις. Παράλληλα, η σύγκριση 
μεταξύ του μισθολογικού χάσματος, όπως υπολογίζεται τώρα, και του «στοιχειώδους» 
μισθολογικού χάσματος βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την εκτίμηση της οφειλής της κοινωνίας έναντι των γυναικών 
για τη μη αμειβόμενη εργασία τους ως παρόχων φροντίδας.

Διακρίσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών διευρύνεται μετά τη συνταξιοδότηση. 
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες στατιστικές, οι γυναίκες στην ΕΕ λαμβάνουν κατά μέσο όρο 39% 
λιγότερες αποδοχές σύνταξης απ’ ότι οι άνδρες. Αυτή η εξέλιξη αντανακλά μειονεκτήματα 

1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 24ης Μαΐου 2012, το οποίο περιέχει συστάσεις
προς την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για
ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας (2011/2285(INI)
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στη σταδιοδρομία, τα οποία καθίστανται προφανή κατά τη σύγκριση των επαγγελματικών 
συντάξεων. Κατά μέσο όρο, το χάσμα στις συνταξιοδοτικές αποδοχές είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το μισθολογικό χάσμα. Αυτό οφείλεται στο υψηλότερο ποσοστό των 
γυναικών που εργάζονται με μερική απασχόληση, στις χαμηλότερες ωριαίες αποδοχές και 
στα λιγότερα έτη εργασίας. Σε ορισμένα κράτη μέλη, το χάσμα στις συνταξιοδοτικές 
αποδοχές άγγιξε σχεδόν διπλάσια επίπεδα σε σύγκριση με το μισθολογικό χάσμα. Η 
προκύπτουσα ανισότητα μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω καθώς επιδεινώνεται η δημογραφική 
κατάσταση στα κράτη μέλη. Αυτό θα θέσει υπό αυξανόμενη πίεση τα διανεμητικά 
συνταξιοδοτικά συστήματα, και τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, τα οποία διαχειρίζονται 
αποταμιεύσεις που υπολογίζονται ως ποσοστό των εισπραχθέντων αποδοχών, θα γίνουν 
κύρια πηγή εισοδήματος για τους συνταξιούχους πολίτες.

Η εισηγήτρια αντιλαμβάνεται το χάσμα στις συνταξιοδοτικές αποδοχές ως επέκταση του 
μισθολογικού χάσματος: ως τέτοιο, εισάγει διακρίσεις και πρέπει να εξαλειφθεί.

Έννοια της ίσης εργασίας

Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη σαφούς σύνδεσης μεταξύ των επίμονων έμμεσων 
διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας, και του ειδικού καθεστώτος της 
γυναίκας ως δυνητικής ή πραγματικής μητέρας/έχουσας παιδί, η απουσία ορισμού της 
εργασίας ίσης αξίας, ή οποιωνδήποτε σαφών κριτηρίων αξιολόγησης για τη σύγκριση 
διαφορετικών θέσεων εργασίας, αποτελεί ακόμη ένα μείζον εμπόδιο για μια δίκαιη αγορά 
εργασίας βασισμένη στην ίση μεταχείριση μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Η αναδιατυπωμένη οδηγία αναφέρει στην αιτιολογική σκέψη 9 ότι «προκειμένου να 
εξακριβώνεται αν οι εργαζόμενοι εκτελούν την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, θα πρέπει 
να προσδιορίζεται κατά πόσον οι εν λόγω εργαζόμενοι μπορούν να θεωρούνται ότι 
ευρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη ένα φάσμα παραγόντων, όπως 
τη φύση της εργασίας και τις συνθήκες κατάρτισης και εργασίας.» 

Μέχρι στιγμής, δώδεκα κράτη μέλη έχουν εισαγάγει ορισμό αυτής της έννοιας στη νομοθεσία 
τους. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτών, βασίζεται στα τέσσερα βασικά στοιχεία 
αξιολόγησης της εργασίας που περιέχονται στο παράρτημα 1 του εγγράφου εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής, το οποίο συνοδεύει την έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 
2006/54/ΕΚ: δεξιότητες, προσπάθεια, ευθύνη και εργασιακές συνθήκες. Η εισηγήτρια 
προτείνει την ένταξη της έννοιας της ίσης εργασίας ή εργασίας ίσης αμοιβής ως 
υποχρεωτικής απαίτησης σε όλα τα κράτη μέλη, ως συμβολή στη βασική ευρωπαϊκή 
ελευθερία της μετακίνησης των εργαζομένων.

Διαφάνεια των αμοιβών

Η θέσπιση μέτρων διαφάνειας των αμοιβών αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα προς τη 
δημιουργία μιας αγοράς εργασίας που θα βασίζεται στην ισότητα γυναικών και ανδρών. Η 
εισηγήτρια έχει την πεποίθηση ότι η υποχρεωτική συμπερίληψη αυτού του εργαλείου βάσει 
κοινού ευρωπαϊκού ορισμού θα είχε θετικό αντίκτυπο καθώς, αφενός, θα αύξανε την 
ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με τις υφιστάμενες αποκλίσεις σε αμοιβές και 
παροχές, και, αφετέρου, θα παρείχε στα θύματα ένα εργαλείο για την κίνηση δικαστικών 
διαδικασιών σε περιπτώσεις διακρίσεων.
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Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της αναδιατυπωμένης οδηγίας φανερώνει ότι η πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για τα θύματα διακρίσεων ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. 
Προκειμένου να ξεπεραστεί το κύριο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν τα θύματα στα 
περισσότερα κράτη μέλη, η εισηγήτρια υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής δωρεάν νομικής 
συνδρομής. Αυτή θα μπορούσε να παρέχεται από φορείς για την ισότητα, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις ή ΜΚΟ.

Η βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την εφαρμογή 
των ρητρών αποζημίωσης και κυρώσεων βάσει της αναδιατυπωμένης οδηγίας. Ενώ οι 
αποζημιώσεις επιτρέπουν στα δικαστήρια να χορηγούν στα θύματα προσήκουσα 
επανόρθωση, οι κυρώσεις και οι ποινές έχουν επιζήμιες επιπτώσεις για τους εργαζομένους 
και παρέχουν κίνητρο αποφυγής οποιασδήποτε συμπεριφοράς μπορεί να ερμηνευθεί ως 
εισάγουσα διακρίσεις. Με βάση την αρχή της επικουρικότητας, οι προτεινόμενες από την 
εισηγήτρια κυρώσεις συστήνεται να επιβληθούν συγκεκριμένα σε επίπεδο ΕΕ και να 
συνυπολογίζονται σε αποφάσεις αποδοχής εταιρειών στις δημόσιες συμβάσεις αγαθών και 
υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.


