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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της 
ισότητας των αμοιβών των ανδρών και των γυναικών
(2008/2012(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 192, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 141, τρίτη παράγραφος, της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καταπολέμηση των διαφορών 
στις αμοιβές των δύο φύλων» (COM(2007)0424),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του δικτύου νομικών εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής στους 
τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ισότητας των δύο φύλων,

– έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων, που ενέκρινε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, στις 23 και 24 Μαρτίου 2006,

– έχοντας υπόψη τις υποθέσεις του ΔΕΚ που βασίζονται στο άρθρο 141 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το πλαίσιο δράσης για την ισότητα των δύο φύλων των ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας 
για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010)1 και της ... Σεπτεμβρίου 2008 
σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών – 2008 (2008/2047(INI))2,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 39 και 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 15% λιγότερο από τους 
άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έως 25% λιγότερο στον ιδιωτικό τομέα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι διαφορές στις αμοιβές των δυο φύλων κυμαίνονται μεταξύ 4% και 25% στα 
κράτη μέλη και οι διαφορές αυτές δεν παρουσιάζουν σημαντική τάση μείωσης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές στις αμοιβές των δυο φύλων εξακολουθούν να 
υφίστανται, παρά το σημαντικό νομοθετικό κεκτημένο που ισχύει για περισσότερα από 30 
έτη και παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει και τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για την 
καταπολέμησή τους,

                                               
1 ΕΕ C 301 E της 13.12.2007, σελ. 56.
2 Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στο 
σχολείο από τους άνδρες σε όλα τα κράτη μέλη και αποτελούν την πλειονότητα των 
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς ανάλογη μείωση των διαφορών στις 
αμοιβές των δύο φύλων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές στις αμοιβές προκύπτουν από τις άμεσες και τις 
έμμεσες διακρίσεις, καθώς και από κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, από τον 
διαχωρισμό της αγοράς εργασίας και τη γενική διάρθρωση των μισθών και, επίσης, 
συνδέονται με νομικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι ξεπερνούν 
το απλό ερώτημα της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των διαφορών στις αμοιβές αποτελούσε έναν από τους
στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά δεν 
αντιμετωπίστηκε επαρκώς από τα περισσότερα κράτη μέλη,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση του νομικού πλαισίου της ΕΕ θα μπορούσε να δώσει 
τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και στους κοινωνικούς εταίρους να εντοπίζουν καλύτερα 
τα υποκείμενα αίτια του επίμονου χαρακτήρα των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επαγγέλματα και οι θέσεις εργασίας στις οποίες κυριαρχούν οι 
γυναίκες αποτιμώνται συστηματικά λιγότερο σε σχέση με τα επαγγέλματα και τις θέσεις 
εργασίας στις οποίες κυριαρχούν οι άντρες, χωρίς αυτό να αιτιολογείται υποχρεωτικά από 
αντικειμενικά κριτήρια,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι τα προσόντα και η εμπειρία που 
αποκτούν οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τα προσόντα και την εμπειρία των 
ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της «ισότητας της αμοιβής για εργασία της 
αυτής αξίας» συνεπάγεται επίσης τον επαναπροσδιορισμό των κοινωνικών ρόλων που 
έως τώρα επηρεάζονται από μια προσέγγιση που ακολουθεί στερεότυπα βασισμένα στο 
φύλο,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές στις αμοιβές έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη θέση 
των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια του 
επαγγελματικού βίου και πέρα από αυτόν, και κατά συνέπεια οι γυναίκες αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και είναι λιγότερο ανεξάρτητες οικονομικά,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Επιτροπή να αναλάβει 
πρωτοβουλίες προκειμένου να συμβάλει στην καταπολέμηση των διαφορών στις αμοιβές, 
συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 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 αναφέρει ότι η αρχή της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία 
της αυτής αξίας αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου, 
συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας του Δικαστηρίου όσον αφορά τις διακρίσεις λόγω 
φύλου, και είναι σκόπιμο να προβλεφθεί περαιτέρω η εφαρμογή της,

                                               
1 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σελ. 23.
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ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, όπως κοινοποιείται στην προαναφερθείσα
ανακοίνωσή της με τίτλο «Καταπολέμηση των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων», 
θα πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του 2008 μια ανάλυση του νομικού πλαισίου της 
ΕΕ σχετικά με την ίση αμοιβή που πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης πρέπει να δοθεί 
επαρκής δημοσιότητα,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος 2, του Κανονισμού, 
πληρούται δεόντως ο όρος να μην βρίσκεται καμία πρόταση αυτού του είδους στη φάση 
της προετοιμασίας,

1. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει, με βάση το άρθρο 141 της Συνθήκης ΕΚ, και 
πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2009, νομοθετική πρόταση σχετικά με την αναθεώρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών 
μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες λεπτομερείς 
συστάσεις·

2. διαπιστώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών·

3. εκτιμά ότι η ζητούμενη πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις 
επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και 
στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύσταση 1: ΟΡΙΣΜΟΙ

Η αναδιατυπωμένη οδηγία αριθ. 2006/54 περιλαμβάνει έναν ορισμό της ισότητας των
αμοιβών, αντιγράφοντας τις διατάξεις της οδηγίας 75/117. Προκειμένου να έχουμε πιο
ακριβείς κατηγορίες ως μέσα για την αντιμετώπιση των διαφορών στις αμοιβές των δύο 
φύλων είναι σημαντικό να ορίσουμε λεπτομερέστερα τις διάφορες έννοιες, όπως:
- οι διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων·
- οι άμεσες διακρίσεις όσον αφορά τις αμοιβές·
- οι έμμεσες διακρίσεις όσον αφορά τις αμοιβές·
- οι διαφορές στις συντάξεις – σε διαφορετικούς πυλώνες των συνταξιοδοτικών συστημάτων, 
δηλαδή στα διανεμητικά συστήματα, στις επαγγελματικές συντάξεις (ως συνέχιση των 
διαφορών στις αμοιβές μετά τη συνταξιοδότηση).

Σύσταση 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2.1. Η έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μεταξύ των εργοδοτών και των
εργαζομένων σχετικά με τις υφιστάμενες ή τις πιθανές διαφορές στις αμοιβές εντός της
επιχείρησης αποδυναμώνει την εφαρμογή στην πράξη της αρχής που κατοχυρώνεται στη 
Συνθήκη και στην ισχύουσα νομοθεσία.

2.2. Είναι συνεπώς απαραίτητο οι τακτικοί έλεγχοι σχετικά με τις αμοιβές, καθώς και η
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, να καταστούν υποχρεωτικοί στις επιχειρήσεις (για 
παράδειγμα σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 20 εργαζομένους).

2.3. Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους τα
αποτελέσματα με τη μορφή στατιστικών στοιχείων για τις αποδοχές ανά φύλο. Τα εν λόγω
στοιχεία πρέπει να συγκεντρώνονται σε τομεακό και σε εθνικό επίπεδο σε κάθε κράτος 
μέλος.

Σύσταση 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. Η έννοια της αξίας της εργασίας χαρακτηρίζεται από μια στερεότυπη προσέγγιση που
δεν ευνοεί τις γυναίκες, για παράδειγμα δίνοντας έμφαση στη σωματική δύναμη απ’ ό,τι στις 
διαπροσωπικές ικανότητες ή στην υπευθυνότητα.

3.2. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής πρέπει συνεπώς να εστιάζει στην υποχρέωση των κρατών
μελών να εισαγάγουν επαγγελματικές αξιολογήσεις ουδέτερες ως προς το φύλο που θα
δίνουν τη δυνατότητα στους εργοδότες και στους εργαζομένους να εντοπίζουν τις πιθανές 
διακρίσεις στις αμοιβές με βάση έναν ορισμό σχετικά με μια μεροληπτική μισθολογική 
κλίμακα, ενώ θα γίνεται σεβαστή η εθνική νομοθεσία και οι παραδόσεις όσον αφορά το 
σύστημα των εργασιακών σχέσεων. Τα εν λόγω στοιχεία της αξιολόγησης της εργασίας
πρέπει επίσης να είναι διαφανή και διαθέσιμα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και στις 
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επιθεωρήσεις εργασίας και στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την ισότητα.

Σύσταση 4: ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ

Οι φορείς αρμόδιοι για την ισότητα πρέπει να διαδραματίζουν ειδικό ρόλο στη μείωση των 
διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων, που θα τους παρέχει τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν και, όταν είναι δυνατόν, να επιβάλλουν περισσότερο αποτελεσματικά και 
ανεξάρτητα την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ισότητα των φύλων.

Ο ρόλος τους πρέπει να ενισχυθεί με: 
- την παροχή στήριξης και συμβουλών σε θύματα διακρίσεων ως προς τις αμοιβές·
- την παροχή ανεξάρτητων ερευνών σχετικά με τις διαφορές στις αμοιβές·
- τη δημοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων και τη διατύπωση συστάσεων για κάθε θέμα που 
αφορά τις διακρίσεις στις αμοιβές (άμεσες και έμμεσες).

Σύσταση 5: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Είναι απαραίτητος ο περαιτέρω έλεγχος των συλλογικών συμβάσεων και των μισθολογικών
κλιμάκων που ισχύουν και των συστημάτων επαγγελματικής αξιολόγησης, που αφορούν
κυρίως τη μεταχείριση των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και των εργαζομένων με 
άλλες άτυπες ρυθμίσεις εργασίας ή με πρόσθετες πληρωμές/επιμίσθια (που παρέχονται πιο 
συχνά στους άνδρες απ’ ό,τι στις γυναίκες). Τα κράτη μέλη –με σεβασμό στο εθνικό δίκαιο, 
στις συλλογικές συμφωνίες ή πρακτικές– πρέπει να ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς εταίρους
να εισαγάγουν επαγγελματικές αξιολογήσεις ουδέτερες ως προς το φύλο, δίνοντας τη 
δυνατότητα τόσο στους εργοδότες όσο και στους εργαζομένους να εντοπίζουν τις πιθανές 
διακρίσεις στις αμοιβές με βάση έναν ορισμό σχετικά με μια μεροληπτική μισθολογική 
κλίμακα.

Σύσταση 6: ΚΥΡΩΣΕΙΣ

6.1. Η νομοθεσία στον τομέα αυτόν για διάφορους λόγους είναι προφανώς λιγότερο
αποτελεσματική και, έχοντας υπόψη ότι το πρόβλημα συνολικά δεν θα μπορούσε να επιλυθεί
μόνο μέσω της νομοθεσίας, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν την ενίσχυση 
της ισχύουσας νομοθεσίας με τα κατάλληλα είδη κυρώσεων.

6.2. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να
διασφαλίσουν ότι η παραβίαση της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία της αυτής αξίας 
υπόκειται στις κατάλληλες κυρώσεις.

6.3. Υπενθυμίζεται ότι δυνάμει της αναδιατυπωμένης οδηγίας αριθ. 2006/54, τα κράτη μέλη 
ήδη υποχρεούνται να επιβάλλουν αποζημίωση ή αντιστάθμιση (Τίτλος III οριζόντιες 
διατάξεις, κεφάλαιο 1, άρθρο 18), καθώς και κυρώσεις (κεφάλαιο 3, γενικές οριζόντιες 
διατάξεις, άρθρο 25) που είναι «αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και 
αποτρεπτικές». Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές δεν επαρκούν προκειμένου να αποτραπεί η 
παραβίαση της αρχής της ισότητας στις αμοιβές. Γι’ αυτόν τον λόγο, προτείνεται:

- ότι η αποζημίωση ή η αντιστάθμιση δεν πρέπει να περιορισθεί εκ των προτέρων από 
καθορισμένο ανώτατο όριο·
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- ότι οι κυρώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης στο θύμα·

- η επιβολή διοικητικών προστίμων (για παράδειγμα σε περίπτωση μη κοινοποίησης ή μη 
διαθεσιμότητας της ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων για τις αποδοχές ανά φύλο 
(σύμφωνα με τη σύσταση 2) που ζητούνται από τις επιθεωρήσεις εργασίας·

- ο αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, επιδοτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτήσεων της ΕΕ που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη) και από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, όπως ήδη προβλέπεται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων («οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης ... 
(που) μπορούν να αφορούν ιδίως κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους»).



PR\718444EL.doc 9/10 PE404.763v01-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά την ισότητα στις αμοιβές είναι ευρύτατο. Ο
αντίκτυπος, ωστόσο, εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα της επιβολής του δικαίου, που 
μπορεί να παρουσιάζει προβλήματα.
Τα στοιχεία δείχνουν επίμονες διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων. Τα τελευταία
αριθμητικά στοιχεία δείχνουν διαφορές της τάξεως του 15% στις ακαθάριστες ωριαίες 
αποδοχές των δύο φύλων και της τάξεως του 25% στον ιδιωτικό τομέα. Οι διαφορές στις 
αμοιβές των δύο φύλων συχνά εξηγούνταν από τις διαφορές σε ατομική βάση, όπως η ηλικία, 
η εκπαίδευση και η εμπειρία. Τα στοιχεία δείχνουν, ωστόσο, ότι οι διαφορές αυτές 
διαδραματίζουν σχετικά ελάσσονα ρόλο στον επίμονο χαρακτήρα των διαφορών στις αμοιβές
των δύο φύλων.

Δεδομένου ότι οι διαφορές στα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου μειώνονται σε ολόκληρη την
ΕΕ, ακόμα και αν σε ορισμένες χώρες παραμένουν σημαντικές, οι διαφορές στις αμοιβές των
δύο φύλων φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο με το επίπεδο του επαγγελματικού 
διαχωρισμού και τις επιπτώσεις της γενικής διάρθρωσης των μισθών. Ο άκαμπτος και
επίμονος χαρακτήρας των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων τονίζει την ανάγκη για
πολύπλευρες πολιτικές που θα στοχεύουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας και στην 
αντιμετώπιση του διαχωρισμού της αγοράς εργασίας. 
Οι εμπειρογνώμονες συμφώνησαν ότι οι εμφανείς άμεσες διακρίσεις στις αμοιβές λόγω 
φύλου μειώθηκαν από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι έμμεσες διακρίσεις φαίνεται ότι
αποτελούν ένα θέμα που οδηγεί σε διαφορές στις αμοιβές στους διαχωρισμένους τομείς. 
Λόγω των διαφορών στις αμοιβές που προκύπτουν από τον οικονομικό διαχωρισμό, η
νομοθεσία, που είναι πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση των άμεσων διακρίσεων, έχει 
περιορισμένη αποδοτικότητα. Η αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου καταδεικνύει
ορισμένες διαφορές στη νομοθεσία, όσον αφορά τις διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων. Η
οδηγία 75/117/ΕΟΚ και η αναδιατυπωμένη οδηγία 54/2006/ΕΚ παρουσιάζουν σημαντική
διαφορά όσον αφορά την αρχή πλαίσιο: το 1975 οι διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων
θεωρούνταν θέμα του οικονομικού ανταγωνισμού, ως «αναπόσπαστο τμήμα της ιδρύσεως και 
λειτουργίας της κοινής αγοράς», ενώ το 2006 η οδηγία βασίζεται στην «αρχή της ίσης 
μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών».
Η νομοθεσία με τη στενή έννοια έχει ωστόσο το ίδιο πεδίο εφαρμογής: την εξεύρεση των 
αιτίων της ανεπαρκούς αποτελεσματικότητας. 
Η έκθεση στοχεύει στην ενίσχυση της ισχύουσας νομικής διάταξης, έχοντας υπόψη ότι ο 
οικονομικός διαχωρισμός δεν θα μπορούσε να επηρεαστεί σχεδόν καθόλου από το 
συγκεκριμένο είδος νομοθεσίας. 

Μια βασική αλλαγή μπορεί να διαπιστωθεί στον ορισμό των αμοιβών σύμφωνα με 
πολυάριθμες αποφάσεις του ΔΕΚ. Υπήρξε σημαντική εξέλιξη όσον αφορά τη διαδικασία και 
τα πιθανά ένδικα βοηθήματα, επίσης λόγω της επίδρασης των πολιτικών για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων.

Εκτός από τη νομοθεσία, καταρχήν, οι πολιτικές ανταπόκρισης μπορούν να οργανωθούν με 
βάση τρεις κατηγορίες:

1) πολιτική προώθησης της μισθολογικής ισότητας, για την αντιμετώπιση των άμεσων και 
των έμμεσων διακρίσεων
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2) πολιτική προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, με στόχο την εναρμόνιση του 
οικογενειακού και του επαγγελματικού βίου, που θα έχει ως αποτέλεσμα πρότυπα συνεχούς 
απασχόλησης

3) μισθολογικές πολιτικές, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά τις αποδοχές και
τη βελτίωση των αμοιβών στα επαγγέλματα με χαμηλές αποδοχές και στα επαγγέλματα όπου 
απασχολούνται κυρίως γυναίκες.
Ο αποτελεσματικός συνδυασμός πολιτικών μπορεί να εξαρτάται από τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες και από τα κύρια αίτια των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων.
Οι εθνικές εκθέσεις που ζητήθηκαν από την Επιτροπή έδειξαν ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων αποτελούν θέμα με μικρή προβολή, τόσο στη δημόσια 
συζήτηση όσο και στην πολιτική ατζέντα. Ένα από τα κύρια προβλήματα που διαπιστώθηκαν
ήταν ότι δεν υπάρχει πραγματική «οικειοποίηση» του προβλήματος, επειδή κανείς δεν 
αισθάνεται πραγματικά αρμόδιος για τη μείωση των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων1.
Η συνεχής αποκέντρωση του καθορισμού των μισθών μπορεί να εντείνει τις συνέπειες στο 
μέλλον. Η κατάσταση μπορεί να είναι πιο πολύπλοκη στα κράτη μέλη όπου οι κοινωνικοί
εταίροι είναι αδύναμοι, όπου ο ρόλος των συνδικάτων υποβαθμίζεται ή όπου δεν υφίστανται 
μισθολογικές διαπραγματεύσεις. Η διατήρηση της προσέγγισης των μεμονωμένων
συμβάσεων εργασίας χωρίς καμία ενημέρωση σχετικά με την αμοιβή παρόμοιας εργασίας θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων.

Είναι σαφές ότι η βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας αυτής καθαυτής δεν μπορεί από μόνη
της να λύσει το πρόβλημα των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων. Μόνο ένας
αποτελεσματικός συνδυασμός πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης και της
αποτελεσματικότερης νομοθεσίας, και με σαφείς αρμοδιότητες μπορεί να αντιμετωπίσει ένα 
από τα πιο επίμονα προβλήματα στον τομέα της ισότητας των φύλων. Η ίδια η νομοθεσία που
ισχύει για περισσότερα από 30 έτη χωρίς ικανοποιητικό αποτέλεσμα καταδεικνύει την 
αναγκαιότητα να βελτιωθεί η νομοθεσία κυρίως με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς 
της.

                                               
1 A gender pay gap - Origins and policy responses. A comparative review of 30 European countries, EC, 2006.
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