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4. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση τόσο της Προέδρου της 
Επιτροπής όσο και της Επιτρόπου για την 
Ισότητα να αναλάβουν δράση για την 
εισαγωγή δεσμευτικών μέτρων για την 
μισθολογική διαφάνεια εντός των πρώτων 
100 ημερών της θητείας της Επιτροπής· 
θεωρεί ότι η επικείμενη οδηγία θα πρέπει 
να ισχύει τόσο για τον ιδιωτικό όσο και τον 
δημόσιο τομέα και για το συνολικό πακέτο 
αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
συστατικών στοιχείων του, και να έχει 
ευρύ πεδίο εφαρμογής, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο θέσπισης συγκεκριμένων 
μέτρων με βάση τη σύσταση του 2014· 
πιστεύει ακράδαντα ότι τα μέτρα αυτά 
είναι αναγκαία για τον εντοπισμό 
περιπτώσεων μισθολογικών διακρίσεων, 
προκειμένου οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις και να 
αναλαμβάνουν δράση όπου απαιτείται· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον 
ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων σε όλα τα 
επίπεδα (εθνικό, τομεακό, τοπικό και 
εταιρικό) στην προσεχή νομοθεσία για τη 
διαφάνεια των αμοιβών· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση τόσο της Προέδρου της 
Επιτροπής όσο και της Επιτρόπου για την 
Ισότητα να αναλάβουν δράση για την 
εισαγωγή δεσμευτικών μέτρων για την 
μισθολογική διαφάνεια εντός των πρώτων 
100 ημερών της θητείας της Επιτροπής· 
θεωρεί ότι η επικείμενη οδηγία θα πρέπει 
να περιλαμβάνει αυστηρές πολιτικές 
επιβολής και κυρώσεις για όσους δεν 
συμμορφώνονται, να ισχύει τόσο για τον 
ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και για το συνολικό 
πακέτο αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν συστατικών στοιχείων του, και να 
έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένα 
μέτρα, με βάση τη σύσταση του 2014, 
όπως α) σαφή καθορισμό κριτηρίων 
αξιολόγησης της αξίας της εργασίας, β) 
ουδέτερα ως προς το φύλο συστήματα 
επαγγελματικής αξιολόγησης και 
κατάταξης, γ) υποχρεωτικούς ελέγχους 
και υποβολή αναφορών για τη διασφάλιση 
της ίσης αμοιβής, δ) δικαίωμα των 
εργαζομένων να ζητούν πλήρη 
ενημέρωση για την αμοιβή και δικαίωμα 
σε επανόρθωση, και ε) σαφείς στόχους 
για τις επιδόσεις των εταιρειών στο θέμα 
της ισότητας· πιστεύει ακράδαντα ότι τα 



AM\1197463EL.docx PE643.497v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

μέτρα αυτά είναι αναγκαία για τον 
εντοπισμό περιπτώσεων μισθολογικών 
διακρίσεων, προκειμένου οι εργαζόμενοι 
να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις 
και να αναλαμβάνουν δράση όπου 
απαιτείται· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τον ρόλο των κοινωνικών 
εταίρων και των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα 
(εθνικό, τομεακό, τοπικό και εταιρικό) 
στην προσεχή νομοθεσία για τη διαφάνεια 
των αμοιβών· 
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