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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζρεηηθά κε ηνπο εμσηεξηθνύο παξάγνληεο πνπ απνηεινύλ εκπόδην ζηε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Επξώπε 

(2015/2111(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 2 θαη ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3 δεχηεξν εδάθην ηεο πλζήθεο 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ην άξζξν 8 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 16, 21 θαη 23 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε γηα ηελ εμάιεηςε θάζε κνξθήο δηάθξηζεο έλαληη ησλ 

γπλαηθψλ, ε νπνία εγθξίζεθε κε ην ςήθηζκα 34/180 ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 1979, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2004/113/ΔΚ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ηελ 

παξνρή απηψλ θαη ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 

1εο Μαξηίνπ 2011 ζηελ ππφζεζε Test-Achats (C-236/09)
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ 

θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο 

(αλαδηαηχπσζε)
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 3εο Οθησβξίνπ 2008, κε ηίηιν 

«Τινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Βαξθειψλεο φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο γηα 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο» (COM(2008)0638), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 21εο επηεκβξίνπ 2010 κε ηίηιν 

«ηξαηεγηθή γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 2010-2015» 

(COM(2010)0491), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 3εο Μαξηίνπ 2012, κε ηίηιν 

«Δπξψπε 2020: ηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε» (COM(2010)2020), 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2010/41/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 7εο Ηνπιίνπ 2010, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ αζθνχλ απηνηειή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 86/613/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ
3
, 

                                                 
1
 ΔΔ C 130 ηεο 30.4.2011, ζ. 4. 

2
 ΔΔ L 204 ηεο 26.7.2006, ζ. 23. 

3
 ΔΔ L 180 ηεο 15.7.2010, ζ. 1. 
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– έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο ηζφξξνπεο εθπξνζψπεζεο ησλ θχισλ ζε 

ζέζεηο κε εθηειεζηηθψλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην 

εηαηξεηψλ θαη ζπλαθή κέηξα (νδεγία γηα ηηο γπλαίθεο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο - 

COM(2012)0614), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο Ηαλνπαξίνπ 2013 κε ηίηιν 

«Πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 2020: Δπηζηξνθή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ζηελ Δπξψπε» (COM(2012)0795), 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε πξνφδνπ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 29εο Μαΐνπ 2013, ζρεηηθά κε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο Βαξθειψλεο κε ηίηιν «Ζ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο 

παηδηψλ λεπηαθήο ειηθίαο ζηελ Δπξψπε γηα κηα δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε» (COM(2013)0322), 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 13εο επηεκβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο 

ζηηο ηζχλνπζεο ζέζεηο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ εμάιεηςε ησλ 

ζηεξενηχπσλ πνπ αθνξνχλ ην θχιν ζηελ ΔΔ
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 10εο επηεκβξίνπ 2015, ζρεηηθά ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 9εο επηεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηε ζηαδηνδξνκία 

ησλ γπλαηθψλ ζηηο επηζηήκεο θαη ζην παλεπηζηήκην, θαη ην θαηλφκελν ηεο γπάιηλεο 

νξνθήο κε ην νπνίν βξίζθνληαη αληηκέησπεο
4
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 8εο επηεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο
5
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011 κε ηίηιν 

«Οηθνδφκεζε ελφο νηθνζπζηήκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζην επίθεληξν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο» 

(COM(2011)0682), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο 

ησλ Φχισλ (Α8-0369/2015), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα έρεη θαίξηα ζεκαζία γηα ηελ 

απαζρφιεζε, ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ηελ θαηλνηνκία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κείσζε 

ηεο θηψρεηαο επξχηεξα· 

                                                 
1
 ΔΔ C 51 E ηεο 22.2.2013, ζ. 56. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0074. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0320. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0311. 

5
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0292. 
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Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην άξζξν 16 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ επηρεηξεκαηηθή ειεπζεξία γηα φινπο ηνπο 

πνιίηεο ηεο ΔΔ, θαη ζην πιαίζην απηφ εληζρχεη θαη ελζαξξχλεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2012 νη γπλαίθεο αληηπξνζψπεπαλ κφιηο ην 31 % ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ (10,3 εθαηνκκχξηα) ζηελ ΔΔ-28,
1
 θαη κφιηο ην 34,4% ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ ζηελ ΔΔ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο είλαη ζπρλά κφλνλ νη επίζεκα θαηαγεγξακκέλεο 

ηδηνθηήηξηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ κνλαδηθφο ζθνπφο είλαη ε εμαζθάιηζε νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο θαη επλντθψλ φξσλ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηηο επξσπατθέο, 

εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηέο νη γπλαίθεο ιεηηνπξγνχλ σο «βηηξίλα» εθφζνλ ελψ θέξνπλ ην 

επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν ε πξαγκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ ηεο εηαηξείαο αθήλεηαη ζηνπο 

άλδξεο· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα παξνπζηάδεη πζηέξεζε ζε φια 

ηα θξάηε κέιε θαη φηη θξχβεη έλα αλαμηνπνίεην δπλακηθφ αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα εκπφδηα ζηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα, φπσο ε 

αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ γπλαηθψλ ζηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο, ην ζηαζεξφ ράζκα πνπ 

επηθξαηεί ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε ππνεθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ 

ζε δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο, είλαη αιιειέλδεηα, δχζθνια ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, 

θαη γηα ηελ άξζε ηνπο απαηηνχληαη πεξίπινθα θξηηήξηα·  

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πνζνηηθή έξεπλα κε αληηθείκελν ηε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπαλίδεη αιιά φηη απφ πξφζθαηεο κειέηεο πξνθχπηεη φηη νη άλδξεο 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο λα πξνηηκήζνπλ κηα 

επηρεηξεκαηηθή ζηαδηνδξνκία
2
· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα, εθφζνλ γίλεη νπζηαζηηθή 

δηάθξηζε απφ ηελ ςεπδναπαζρφιεζε, απνηειεί δπλακηθή πεγή νηθνλνκηθήο 

αλεμαξηεζίαο πνπ πξνζθέξεη ζηηο γπλαίθεο ηελ επθαηξία πεξαηηέξσ ελζσκάησζεο ζηηο 

αγνξέο εξγαζίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνζθέξεη 

ηελ επθαηξία ζηηο γπλαίθεο λα εληζρχζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο σο επηθεθαιήο επηρεηξήζεσλ 

θαη λα επηθέξνπλ πνιηηηζηηθή αιιαγή ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο απηέο κπνξεί λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά πξφηππα 

γηα ηα θνξίηζηα θαη ηηο λεαξέο γπλαίθεο ψζηε λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκά ηνπο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο έρνπλ ηεξάζηην επηρεηξεκαηηθφ δπλακηθφ, θαη φηη ε 

γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηε ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε απφθαζε γηα απηναπαζρφιεζε είλαη κηα πξάμε 

απηνπξαγκάησζεο αιιά απαηηεί επίζεο κεγάιε δέζκεπζε· φηη ην πςειφ επίπεδν 

πξνζσπηθήο επζχλεο έρεη σο απνηέιεζκα ηδηαίηεξα καθξνχο ρξφλνπο εξγαζίαο, σο εθ 

                                                 
1
 Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο (2014),«ηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ζηελ Δπξψπε». 

2
 Δπηηξνπή (2012), Έθηαθην Δπξσβαξφκεηξν 354 κε ηίηιν «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ ΔΔ θαη πέξα απφ απηήλ».  
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ηνχηνπ ε απηναπαζρφιεζε δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη απιψο σο κηα πξφζζεηε πεγή 

εηζνδήκαηνο· φηη νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ νηθνγελεηαθή δσή 

θαη εξγαζία κφλν εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, δειαδή εθφζνλ 

ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο δπλαηφηεηεο θχιαμεο παηδηψλ θαη νη παηέξεο ζπκκεηέρνπλ 

επίζεο ελεξγά ζηε θξνληίδα θαη ζην λνηθνθπξηφ· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαζεζηκφηεηα, ε πνηφηεηα θαη ν νηθνλνκηθά πξνζηηφο 

ραξαθηήξαο ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο παηδηψλ, ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία 

απνηεινχλ βαζηθφ κνριφ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν επηκεξηζκφο ησλ επζπλψλ ηεο θξνληίδαο ηεο νηθνγέλεηαο 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ έρεη αληίθηππν ζηελ γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα θαζψο 

θαη ζηελ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε επίηεπμε ηεο ηζνξξνπίαο 

κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο απνηειεί αλαγθαηφηεηα φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ησλ γπλαηθψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζην έλα ηέηαξην 

ησλ θξαηψλ κειψλ δελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο παηξφηεηαο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε γξαθεηνθξαηηθή επηβάξπλζε εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη 

αξλεηηθά ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ζπλεπψο απαηηείηαη 

απνηειεζκαηηθή ξχζκηζε θαη λνκνζεζία γηα ηελ νηθνλνκηθή ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ 

θαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζηαζεξήο νηθνλνκίαο κε βηψζηκε, έμππλε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο αλάπηπμε· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο έρνπλ ηελ ηάζε λα ππνηηκνχλ ην επίπεδν 

θαηλνηνκίαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο θαη φηη 

κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο (EPO) απνλέκεηαη ζε γπλαίθεο
1
· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη επηινγέο ησλ γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ν 

νξηδφληηνο θαη θάζεηνο δηαρσξηζκφο ησλ θχισλ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, έρνπλ 

σο απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

επηρείξεζε ζηνλ επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ θιάδν ή λα κεηαηξέςνπλ κηα εθεχξεζε 

ζε έλα θεξδνθφξν πξντφλ είλαη ρακειφηεξνο απφ απηφλ ησλ αλδξψλ· ιακβάλνληαο 

επίζεο ππφςε φηη νη επηζηήκεο θαη ε ηερλνινγία, ε θαηλνηνκία θαη ε εθεχξεζε, είλαη 

έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη σο επί ην πιείζηνλ κε ηνπο άλδξεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηνπο 

ελ ιφγσ ηνκείο ιηγφηεξν ειθπζηηθνχο γηα ηηο γπλαίθεο, θαη έρεη σο απνηέιεζκα νη 

θαηλνηνκίεο θαη νη εθεπξέζεηο ησλ γπλαηθψλ λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα εθηηκψληαη 

ιηγφηεξν· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ζπρλά ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνληαη 

ζε ηνκείο πνπ ζεσξνχληαη ιηγφηεξν επηθεξδείο, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε πεξίζαιςε θαη ε 

θνηλσληθή εξγαζία, ζε αληίζεζε κε ηνπο αλδξνθξαηνχκελνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ησλ ΣΠ πνπ έρνπλ κεγάιν δπλακηθφ αλάπηπμεο, ελψ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζπρλφηεξα ζε επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο κε αλάπηπμε θαη θχθιν εξγαζηψλ ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε κέζε θαζαξή 

κηζζνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ ΔΔ-28 ην 

                                                 
1
 Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο (2008), « Αμηνιφγεζε πνιηηηθήο: πξνψζεζε ηεο γπλαηθείαο θαηλνηνκίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο». 
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2012 λα αλέξρεηαη ζε 6 %
1
· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη λέεο πξάζηλεο ηερλνινγίεο θαη ε νηθνινγηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπληζηνχλ έλαλ ηνκέα πνπ πξνζθέξεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο γηα 

αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φζνλ αθνξά ηελ ηζφηηκε 

πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ επίηεπμε αξηζκεηηθήο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφλ· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θαηάζηαζε ηνπ «αηνκηθνχ επηρεηξεκαηία», ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη πνιιέο γπλαίθεο, ζπλήζσο δελ απνθέξεη ηδηαίηεξα κεγάια θέξδε θαη φηη 

είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο ν θίλδπλνο ηεο θηψρεηαο ζηελ εξγαζία θαη ζηα γεξαηεηά· 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη δηάθνξεο κειέηεο
2
 απνθαιχπηνπλ φηη νη γπλαίθεο 

επηρεηξεκαηίεο μεθηλνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ρακειφηεξα επίπεδα 

θεθαιαίσλ, πξνηηκνχλ ηα κηθξφηεξα δάλεηα θαη πξνζθεχγνπλ ζηηο νηθνγελεηαθέο 

ζπκβνπιέο θαη ηνλ νηθνγελεηαθφ δαλεηζκφ αληί ησλ δαλείσλ ή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε 

ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην απφ ηξάπεδεο, επηρεηξεκαηηθνχο αγγέινπο, ηδησηηθά θεθάιαηα 

ή επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα· 

Κ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν Δπξσπατθφο κεραληζκφο κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ έρεη σο 

ζηφρν λα πξνσζήζεη ηηο ίζεο επθαηξίεο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο αιιά φηη ν ιφγνο 

αλδξψλ-γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ηα κηθξνδάλεηα ήηαλ 60:40 ην 2013
3
· 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο, εθδειψλνπλ κεγαιχηεξε 

απξνζπκία, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο, λα αλαιάβνπλ θάπνην ρξένο ή λα επεθηείλνπλ 

ηελ επηρείξεζή ηνπο, θαη ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα ρακειφηεξα 

επίπεδα απηνπεπνίζεζεο φζνλ αθνξά ηελ επηρείξεζή ηνπο· 

ΚΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο 

επηρεηξεκαηίεο θαηά ηελ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ελδέρεηαη λα ζπλδένληαη ελ 

κέξεη κε ηε δπζρέξεηα λα παξνπζηάζνπλ επαξθέο πηζησηηθφ ηζηνξηθφ θαη δηνηθεηηθή 

πείξα· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ζηεξεφηππα σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν 

θξίλνπλ νη ελδηαθεξφκελνη κηα λέα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα· φηη ε κεγάιε 

πηζαλφηεηα λα πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ρξεκαηνδφηεζε ελδέρεηαη λα επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ησλ γπλαηθψλ γηα ηε 

δξνκνιφγεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή λα ηηο νδεγεί λα μεθηλήζνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε κηθξφηεξα δάλεηα· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ επελδπηηθή δηαδηθαζία αηφκσλ κε 

δηαθνξεηηθέο πνξείεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνθπγή ηεο νκαδηθήο θαη ζηεξεφηππεο 

ζθέςεο· 

                                                 
1
 Δπηηξνπή (2014), Μειέηε ζρεηηθά κε ηα «ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ζηελ Δπξψπε».  

2
 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (2015), Μειέηε ζεκαηηθνχ ηκήκαηνο κε ηίηιν «Γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα: 

θιείλνληαο ην ράζκα ησλ θχισλ σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδνηηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο». 
3
 Δπηηξνπή (2015), Δλδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ Δπξσπατθνχ κεραληζκνχ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ. 
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ΚΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νδεγία ηεο ΔΔ 2004/113/ΔΚ απαγνξεχεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ 

ησλ θχισλ σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, θαη ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηεο πεξηιακβάλνληαη ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη ππεξεζίεο 

ζπλαθείο κε ηε ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη δχζθνιν λα 

απνδεηρζνχλ νη έκκεζεο δηαθξίζεηο ζην πιαίζην απηφ θαη φηη ηα θξάηε κέιε δελ 

δηαζέηνπλ ζηνηρεία θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πεξηπηψζεηο δηαθξίζεσλ γηα 

ηελ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε· 

ΚΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη απφ ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη νη γπλαίθεο, παξά ηελ θξαηνχζα 

πεπνίζεζε φηη νη επελδχηξηεο είλαη θαιχηεξεο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ
1
, έρνπλ ηελ ηάζε 

λα επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε απξνζπκία ζηελ αλάιεςε θηλδχλνπ θαη κεγαιχηεξε 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο· φηη ηα ζηνηρεία απηά κεηψλνπλ ελδερνκέλσο ηε ηθαλφηεηα λα 

θεξδίζνπλ νη γπλαίθεο ηελ εκπηζηνζχλε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, κε απνηέιεζκα λα 

επεξεάδνληαη ελδερνκέλσο νη δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο· 

ΚΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε θαζψο θαη ζηε κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο· φηη ηα εκπφδηα ζηελ 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαίλνληαη ιηγφηεξν έληνλα γηα ηηο γπλαίθεο, θαη ε ίζε 

ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθνχο ηνκείο ζπληζηά κηα εκπεηξία πνπ ηζρπξνπνηεί ηηο γπλαίθεο 

θαη θαζηζηά επθνιφηεξε γη απηέο ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε άιινπο 

ηνκείο· 

ΚΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δεπηεξεχνληεο ηνκείο απφ ηελ άπνςε ηεο νηθνλνκηθήο 

απφδνζεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αγνξάο· 

ΚΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηα θχια θαη ηελ πξφζβαζε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο είλαη ειιηπήο, ελψ γεληθά θαίλεηαη φηη 

ε πξφζβαζε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ρξεκαηνδφηεζε είλαη πην πεξίπινθε· 

Λ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επηρεηξεκαηηθή εθπαίδεπζε, ηφζν ε ηππηθή φζν θαη ε άηππε, 

απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο πεξηζζφηεξσλ 

γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ ζηνλ ηνκέα· 

1. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αμία πνπ έρεη ε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα ηηο νηθνλνκίεο ηνπο θαη ηα εκπφδηα πνπ ζα πξέπεη λα 

μεπεξαζηνχλ· θαιεί ηα θξάηε κέιε θαη ηηο πεξηθέξεηεο λα ζεζπίζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ησλ γπλαηθψλ, κε 

γλψκνλα ηηο αλάγθεο, ηα θίλεηξα θαη ηηο ζπλζήθεο ζε ζρέζε κε ηελ εμάιεηςε ησλ 

ζηεξενηχπσλ ηνπ θχινπ, θαζψο θαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηνίθεζεο θαη εγεζίαο 

θαη ηηο λέεο κνξθέο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο επηρεηξήζεσλ· 

2. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη ηελ πιήξε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ 

ζε φιεο ηηο κειινληηθέο πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο· 

3. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα ζπλεξγαζηνχλ ελεξγά κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα λα 

αλαδείμνπλ ηηο εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηηο 

                                                 
1
 KPMG (2015), Έθζεζε κε ζέκα «Γπλαίθεο θαη Δλαιιαθηηθέο Δπελδχζεηο». 
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βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπο· 

4. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα εγθξίλνπλ ζπλνδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα 

ζηήξημεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο γηα ηελ αλάπηπμε 

πξσηνπφξσλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ αμία θαη πινχην 

βαζηδφκελεο απνθιεηζηηθά ζε αξρέο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο· 

5. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα ζπγθεληξψλνπλ ζηνηρεία ρσξηζηά αλά θχιν ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κεηαμχ άιισλ γηα ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλεηζθνξά ησλ 

γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ, θαη λα δίλνπλ ζε ηαθηηθή βάζε ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ηνπο· 

ζπληζηά ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν κε 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ θαη ηεο 

Eurostat· ζπληζηά λα ελζσκαησζεί ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηε κεζνδνινγία θάζε 

έξεπλαο πνπ εθπνλείηαη απφ εηδηθεπκέλνπο ζε ζέκαηα θχινπ εκπεηξνγλψκνλεο ζρεηηθά 

κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ κε 

πνιιαπιέο πεξηζσξηνπνηεκέλεο ηαπηφηεηεο· 

6. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελζσκαηψζεη ην δήηεκα ηεο πξνψζεζεο ηεο γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηεο κεηά ην 2015 γηα ηελ ηζφηεηα 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ· 

7. δεηεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία λα 

απνζθνπεί ζηελ ελζάξξπλζε θαη ηε ζηήξημε ησλ γπλαηθψλ ψζηε λα ζηαδηνδξνκήζνπλ 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, δηεπθνιχλνληαο ηελ πξνζέγγηζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη δεκηνπξγψληαο έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα επηηξέπεη ζηηο 

γπλαίθεο λα αμηνπνηήζνπλ ην δπλακηθφ ηνπο θαη λα γίλνπλ επηηπρεκέλεο επηρεηξεκαηίεο, 

δηαζθαιίδνληαο, κεηαμχ άιισλ ηνλ θαιχηεξν ζπλδπαζκφ επαγγεικαηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο δσήο, ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θξνληίδαο παηδηψλ θαη ζε 

πξνζαξκνζκέλε θαηάξηηζε· 

8. θαιεί ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, ηα θξάηε κέιε θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο 

αξρέο λα εληείλνπλ ηνλ αγψλα ηνπο θαηά ησλ ζηεξεφηππσλ πνπ αθνξνχλ ην θχιν θαη λα 

ζέζνπλ ζε εθαξκνγή κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεξεφηππσλ πεπνηζήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηθαλφηεηεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζε αλδξνθξαηνχκελνπο ηνκείο φπσο νη επηζηήκεο θαη ε 

ηερλνινγία, ε θαηλνηνκία θαη νη εθεπξέζεηο· ζεσξεί φηη ζηνπο ηνκείο απηνχο, νη 

γπλαίθεο κπνξεί λα θξίλνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπο επελδπηέο, 

ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη ηηο αγνξέο σο ιηγφηεξν αμηφπηζηεο ή ιηγφηεξν 

επαγγεικαηίεο, κε απνηέιεζκα νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο λα αληηκεησπίδνληαη ζπρλά 

κε ζθεπηηθηζκφ απφ δπλεηηθνχο πειάηεο, πξνκεζεπηέο, εηαίξνπο, ηξάπεδεο θαη 

επελδπηέο, θαη λα πξέπεη λα επηκείλνπλ πεξηζζφηεξν γηα λα απνδείμνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ 

ρξεηάδνληαη· 

Εμηζνξξόπεζε επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο 

 

9. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αμία ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ εμηζνξξφπεζε επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο 
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δσήο γηα γπλαίθεο θαη άληξεο, λα θαηαξγήζνπλ ηνπο θξαγκνχο πνπ δπζθνιεχνπλ ή θαη 

εκπνδίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ γπλαηθψλ, θαη λα εγθξίλνπλ έλα ζπλεθηηθφ 

πιαίζην κέηξσλ γηα ηελ ζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο· 

ελ ζπλερεία ηεο απφθαζεο γηα ηελ απφζπξζε ηεο πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο ηεο νδεγίαο 

γηα ηελ άδεηα κεηξφηεηαο θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί πξφνδνο ζηηο πνιηηηθέο 

ηζφηεηαο ζε επίπεδν ΔΔ, ελζαξξχλεη έλαλ επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν κεηαμχ ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ γηα λα βξεζεί ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα ππνζηεξηρζνχλ θαη λα 

πινπνηεζνχλ πνιηηηθέο γηα ηελ εμηζνξξφπεζε επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο 

θαζψο θαη κηα ίζε θαηαλνκή ησλ νηθνγελεηαθψλ βαξψλ, ηνλίδνληαο επίζεο ην ξφιν ησλ 

αλδξψλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο· επαλαιακβάλεη φηη ε γνληθή άδεηα θαη ε άδεηα 

παηξφηεηαο κπνξνχλ λα έρνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε, εθφζνλ δελ ην έρνπλ θάλεη ήδε, λα 

εμεηάζνπλ ηε ζέζπηζε ηεο άδεηαο παηξφηεηαο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα παξνπζηάζεη, έσο 

ην ηέινο ηνπ 2016, ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λνκνζεηηθψλ 

πξνηάζεσλ, γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ 

κέηξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο εμηζνξξφπεζεο επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο· 

10. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα κελ ιεζκνλνχλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Βαξθειψλεο πξνθεηκέλνπ ε εμηζνξξφπεζε επαγγεικαηηθήο 

θαη πξνζσπηθήο δσήο λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα γηα φινπο, ε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ 

λνκνζεηηθψλ θαη κε λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ράξηε πνξείαο ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ εμηζνξξφπεζε επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο πνπ 

δεκνζηεχζεθε ηνλ Αχγνπζην 2015, θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ εξγαιείσλ 

θαη θηλήηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επξσπατθψλ ηακείσλ, φπσο ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν, ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ 

Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε παξνρή πξνζηηήο, 

πνηνηηθήο θξνληίδαο γηα ηα παηδηά θαη άιια εμαξηψκελα άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ειηθησκέλσλ εμαξηψκελσλ αηφκσλ θαη κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο κε αλαπεξίεο· 

ππελζπκίδεη ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο ινγηθψλ θαη επέιηθησλ σξαξίσλ εξγαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζηνπο γνλείο θαη ηνπο παξέρνληεο θξνληίδα λα ζπλδπάζνπλ 

θαιχηεξα ηελ νηθνγελεηαθή κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή· ππελζπκίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

πιήξνπο πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

βηψλνπλ νη απηναπαζρνινχκελνη, θαη φηη ρσξίο απηά δελ είλαη εθηθηή ε θαηλνηφκνο θαη 

ρσξίο απνθιεηζκνχο επηρεηξεκαηηθφηεηα· 

11. ηνλίδεη φηη πξέπεη λα αιιάμεη ε παξαδνζηαθή θαηαλνκή ησλ ξφισλ κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία, ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ νηθνγέλεηα, ελζαξξχλνληαο ηε 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ ζηηο νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ζηε θξνληίδα ησλ 

εμαξηψκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο παξνρήο ππνρξεσηηθψλ 

αδεηψλ παηξφηεηαο θαη γνληθψλ αδεηψλ ρσξίο δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο, θαη ηεο 

ζέζπηζεο δεκφζησλ πνιηηηθψλ πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ πξαγκαηηθή ζπκθηιίσζε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ θαη εξγαζηαθψλ επζπλψλ, ηδίσο γηα ηηο γπλαίθεο, θαη θπξίσο ζε πνιχ 

αληαγσληζηηθνχο ηνκείο κε κεγάιε θηλεηηθφηεηα, φπνπ επηθξαηνχλ ηα παξαηεηακέλα 

θαη επέιηθηα σξάξηα εξγαζίαο, θαζψο θαη κέζσ ηεο ζπλερνχο θαηάξηηζεο πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξρεη επίγλσζε ησλ ηειεπηαίσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ησλ επθαηξηψλ ηεο 

αγνξάο· 

Ελεκέξσζε θαη δίθηπα 
 



 

RR\1082130EL.doc 11/21 PE567.748v02-00 

 EL 

12. ππνγξακκίδεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα κελ πεξηνξίδεηαη ε δξάζε κφλν ζηε θάζε ηεο 

εθθίλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ επηιέμεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο πνξεία λα παγηψζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα, αιιά λα πεξηιακβάλεη θαη ηε δηθηχσζε, ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ, ηελ θαζνδήγεζε, ηελ πξνβνιή γπλαηθείσλ πξνηχπσλ θαη ηελ ζηήξημε ησλ 

γπλαηθψλ ηεο ίδηαο θαηάζηαζεο κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπλ ζε πην 

θαηλνηφκνπο, βηψζηκνπο θαη επηθεξδείο ηνκείο ρσξίο λα ππνλνκεχνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

γηα κηα πγηή, γεληθή επεκεξία· 

13. ππνγξακκίδεη ην ηεξάζηην δπλακηθφ ησλ γπλαηθψλ θαηλνηφκσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ, 

θαζψο θαη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα επελδχζνπλ 

ζην ςεθηαθφ δπλακηθφ γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ πιήξσο αιιά θαη 

λα πξνσζήζνπλ κηα ςεθηαθή επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία γηα ηηο γπλαίθεο, θαζψο θαη ηελ 

ελζσκάησζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο· 

14. επηζεκαίλεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε χπαξμε δεκφζησλ ρψξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε έξγσλ (επλντθψλ γηα ηελ πξνβνιή θαη ηε δεκηνπξγία θπησξίσλ 

επηρεηξήζεσλ), ε παξνρή νηθνλνκηθήο θαη θνξνινγηθήο ππνζηήξημεο, ε εμαζθάιηζε 

ζπλαθψλ θαη επηθαηξνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ γηα 

ηελ εθθίλεζε κηαο επηρείξεζεο, ηδίσο γηα ηηο λέεο επηρεηξεκαηίεο· ηνλίδεη, επίζεο, ηε 

ζεκαζία ησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο κεγαιχηεξεο 

παξνπζίαο ζε θνηλσληθά θφξνπκ, πνιηηηθψλ πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ εμηζνξξφπεζε 

επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, θαη ηεο αλαγλψξηζεο εθ κέξνπο ησλ δεκφζησλ 

δηνηθήζεσλ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο πξνζψπσλ γηα ηελ θνηλσλία, 

ηφζν φζνλ αθνξά ηηο λέεο επηρεηξεκαηίεο φζν θαη εθείλεο πνπ έρνπλ ήδε δηαλχζεη 

καθξά επαγγεικαηηθή πνξεία· 

15. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία δηάθνξσλ επξσπατθψλ δηθηχσλ γηα 

γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή ελεξγφηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηα 

επηηεχγκαηα ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ξεηή αλαγλψξηζή ηνπο σο δπλεηηθψλ 

πξνηχπσλ κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Βξαβείσλ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηαγσληζκνχ Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο· 

16. ζεσξεί φηη ηα επξσπατθά δίθηπα γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα επξσπατθφ θαη εζληθφ δίθηπν πνπ ζα δηεπθνιχλεη θαη ζα βνεζά ηηο γπλαίθεο θαηά 

ηελ αλαδήηεζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ γηα εχθνιε πξφζβαζε· 

17. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα δψζεη έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ θφξνπκ ζην πιαίζην ηεο 

πξνζερνχο επξσπατθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο γηα ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαη λα πεξηιάβεη έλα ζρέδην βήκα πξνο βήκα γηα ηελ πξφζβαζε ζε δπλαηφηεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Δπξψπε, ελψ παξάιιεια ζα θαηαζηήζεη ηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα ειθπζηηθή γηα ηνπο δπλεηηθνχο επελδπηέο θαη ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο 

ησλ θξαηψλ κειψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο γηα ηηο γπλαίθεο 

επηρεηξεκαηίεο, κέζσ ηεο απνζαθήληζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, δεκηνπξγψληαο 

κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ε νπνία ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κειινληηθφ ζεκείν 

αλαθνξάο ηνπ ηνκέα· 

18. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ηδξχζεη, ζην πιαίζην ηεο πθηζηάκελεο δνκήο θαη ρσξίο επίπησζε 

ζην πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπηηξνπήο, έλα επξσπατθφ θέληξν επηρεηξήζεσλ γηα γπλαίθεο, 
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ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε θαη επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ην νπνίν 

ζα ιεηηνπξγνχζε σο εζηηαθφ ζεκείν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο, κέζσ ηεο παξνρήο δηνηθεηηθήο θαη ηερληθήο 

ζπλδξνκήο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ελίζρπζεο ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ, θαη ηεο 

παξαθνινχζεζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη ζηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο ΔΔ· 

19. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ 

γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζηα ζεκαληηθφηεξα ηερληθά, επηζηεκνληθά θαη επηρεηξεκαηηθά 

δίθηπα, δεδνκέλνπ φηη ε πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ δίθηπα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ, ηνλ εληνπηζκφ δπλεηηθψλ πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ θαη 

εηαίξσλ, ηελ θαηαλφεζε ησλ εμειίμεσλ, ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο αγνξάο, 

θαη ηελ εμαζθάιηζε ζηξαηεγηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζπλεξγαζηψλ θαη ζηήξημεο· 

Πξόζβαζε ζηε ρξεκαηνδόηεζε 
 

20. θαιεί ηηο θπβεξλήζεηο, ηηο δηνηθήζεηο θαη ηνπο θνξείο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ είλαη 

αξκφδηνη γηα ηελ ηζφηεηα (φπνπ ππάξρνπλ) λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ηνκέα ζε ζρέζε κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ ζηελ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο· ηνπο θαιεί λα δηεξεπλήζνπλ ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο 

ηεο δηάζηαζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο δνκέο ηνπο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ 

ρνξήγεζε δαλείσλ, ζηελ δεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλσλ πξνθίι θηλδχλνπ, επελδπηηθψλ 

εληνιψλ θαη δνκψλ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ζε ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα θαη ηελ 

δηαθήκηζή ηνπο· 

21. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα θαηαξηίζνπλ ράξηεο εληζρχζεσλ γηα ηε ζηήξημε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ γπλαηθψλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηελ θαιιηέξγεηα επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο 

κέρξη ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ή ηε ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ ΔΑΚ· 

22. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα παξαθνινπζεί επηκειψο ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 

ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηελ θαηαλνκή θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο· πξνηείλεη ζηελ Δπηηξνπή ηελ εηζαγσγή πνζνζηψζεσλ ζε 

ζρέζε κε ην θχιν ζε θάζε κνξθή ζηνρεπκέλεο ζηήξημεο πνπ παξέρεηαη ζε 

ππνεθπξνζσπνχκελεο θαη κεηνλεθηνχζεο νκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

ζηαδηαθή πνξεία πξνο ηελ επίηεπμε ηζφηηκεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο· 

23. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εληζρχζνπλ ηελ πξνβνιή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθπνλψληαο ράξηεο ησλ κέζσλ 

βνήζεηαο κεηαμχ άιισλ κέζσ κηθξνρξεκαηνδφηεζεο ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ 

κεραληζκνχ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ Progress θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα επελδχζεηο ζε «γπλαηθείνπο» ηνκείο, φπσο νη 

θξαηηθέο εγγπήζεηο δαλείσλ· 

24. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνπνηεζνχλ φιεο νη πηζαλέο ρξεκαηνδνηηθέο ξνέο, θαη 

ηδίσο ηα δηαξζξσηηθά ηακεία, εληφο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ 2014-

2020· 
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25. πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ κέηξα θαη δξάζεηο κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

ζπλδξνκήο θαη ζπκβνπιψλ ζε γπλαίθεο πνπ απνθαζίδνπλ λα γίλνπλ επηρεηξεκαηίεο, ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δηεπθνιχλνληαο θαη απινπνηψληαο ηελ 

πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζε άιινπ είδνπο ζηήξημε, θαη ηελ άξζε ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ θαη ινηπψλ εκπνδίσλ γηα ηηο γπλαηθείεο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο· 

26. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηεξεπλήζεη θαη λα αλαπηχμεη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηξφπνπο 

πξνζέιθπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ ίδξπζε λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ· ηνλίδεη φηη νη 

γπλαίθεο πνπ δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο θαη ησλ επθαηξηψλ ρξεκαηνδφηεζεο· 

27. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα μεθηλήζνπλ ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ αλά 

θχιν ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζε ρξεκαηνδφηεζε, ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, θαη λα 

δηεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ θαηά πφζνλ ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία γηα άκεζεο ή 

έκκεζεο δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ ζην πιαίζην απηφ θαη, εάλ λαη, κε πνην 

ηξφπν ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

εθηηκήζεηο ησλ επελδπηψλ σο πξνο ηε βησζηκφηεηα λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δηνηθνχληαη απφ γπλαίθεο· 

28. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη, θαηά ηελ επφκελε αλαζεψξεζή ηεο, ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο θαη λα επηθαηξνπνηήζεη ηελ 

πξσηνβνπιία «Small Business Act», θαζψο θαη ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηεο. πηζηεχεη φηη νη 

ελ ιφγσ πξνθιήζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ηεο SBA, θαη 

φηη πξέπεη λα ζεζπηζηεί έλα ζπκπιεξσκαηηθφ ζρέδην δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ ηα 

εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο· 

29. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ επαλεμέηαζε, απφ ηελ Δπηηξνπή, ηεο εθαξκνγήο 

ηεο νδεγίαο 2004/113/ΔΚ θαη ηεο κεηαθνξάο ηεο ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο απφ ηα θξάηε 

κέιε, αιιά θαη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε επαλεμέηαζε δελ εζηίαδε ζηνλ 

εληνπηζκφ έκκεζσλ δηαθξίζεσλ· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ 

επαλεμέηαζε ηεο νδεγίαο κειεηψληαο απνηειεζκαηηθφηεξα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

απηνχ ηνπ ηχπνπ πηζαλψλ δηαθξίζεσλ· 

30. ζεσξεί φηη πξέπεη λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θαηλνηφκνπο θαη βηψζηκνπο 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο είλαη ηζρπξφηεξε ε παξνπζία ησλ αλδξψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηηο γπλαίθεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνπο ηνκείο ησλ ΣΠΔ, ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ 

κεηαθνξψλ· ζην πιαίζην απηφ, δεηεί ηελ άζθεζε κεγαιχηεξνπ ειέγρνπ γηα ηελ 

απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ νη άλδξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γπλαίθεο σο «εηθνληθά 

πξφζσπα» πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ρξεκαηνδφηεζε κε επλντθνχο φξνπο· 

Επηρεηξεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 
 

31. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ κηα επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα ζηα πιαίζηα 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζε φια 

ηα επίπεδα, ηφζν ηεο ηππηθήο φζν θαη ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο 

λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κεηαμχ άιισλ ζηελ ΣΠΔ, θαη ηδηαίηεξα ζηνπο 

θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο θνηηνχλ θπξίσο θνξίηζηα, φπσο ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη 
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άιιεο ππεξεζίεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα παξάζρνπλ θίλεηξα γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ κηα πην ηζνξξνπεκέλε εθπξνζψπεζε γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα εληζρχζνπλ απηήλ ηελ εθπξνζψπεζε θαζηζηψληαο ηηο 

γπλαίθεο πην ελεκεξσκέλεο γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηάξηηζεο· 

32. θαιεί ηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα λα ελζαξξχλνπλ ηα θνξίηζηα θαη ηηο γπλαίθεο λα 

αζρνινχληαη κε θιάδνπο πνπ νδεγνχλ ζε ζηαδηνδξνκία ζε ηνκείο ζηα πεδία ηεο 

επηζηήκεο, ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζε θεξδνθφξνπο ηνκείο πςειήο αλάπηπμεο, φπσο νη 

λέεο ηερλνινγίεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξάζηλεο ηερλνινγίαο, ηνπ ςεθηαθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο ΣΠ· 

33. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ δεκφζην ηνκέα, ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηηο 

ΜΚΟ, ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα ζρνιεία πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή πεξαηηέξσ 

πξνγξάκκαηα καζεηείαο θαη κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πξνγξακκάησλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπνπδαζηέο λα εθπνλνχλ αλαπηπμηαθά 

ζρέδηα κε βάζε πξαγκαηηθέο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο ήδε απφ λεαξή ειηθία θαη θπηψξηα 

επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε λέσλ επηρεηξεκαηηψλ, κε παξάιιειε 

κάζεζε, θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο λννηξνπίαο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ· 

34. θαιεί ηελ ΔΔ λα επελδχζεη ζε πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηε δηα βίνπ θαηάξηηζε ησλ 

εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ θαη ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ, δηαζθαιίδνληαο ηε ζπλερή 

ηνπο επαλεθπαίδεπζε θαη ηελ πνηνηηθή επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα· 

35. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ, κεηαμχ άιισλ κέζσ επηρνξεγήζεσλ θαη πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο 

ζρεηηθά κε βαζηθά λνκηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε κηαο 

επηρείξεζεο, φπσο, κεηαμχ άιισλ, νη λφκνη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηε δηαλνεηηθή 

ηδηνθηεζία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, νη θαλφλεο θνξνινγίαο, ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, θαη νη δηαζέζηκεο θξαηηθέο εληζρχζεηο, θιπ., θαζψο θαη ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ζηε ρξήζε 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ζηε δηθηχσζε, θ.ά.· 

36. δηαπηζηψλεη κε αλεζπρία φηη νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα έρνπλ αξλεηηθή αληίιεςε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο, κάιινλ εμαηηίαο ησλ βαζηά ξηδσκέλσλ ζηεξενηχπσλ ηεο θνηλσλίαο, 

θαη επηζεκαίλνπλ ζπρλφηεξα απφ ηνπο άλδξεο ηηο ειιείςεηο ηνπο ζε επίπεδν 

επηρεηξεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, απηνπεπνίζεζεο, απνθαζηζηηθφηεηαο θαη δηάζεζεο 

αλάιεςεο θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ηελ έλαξμε κηαο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

απαξαίηεηα ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο 

ζηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο· 

Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα 
 

37. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηεμαγάγνπλ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα δνζεί 

εμήγεζε ζηελ απμεκέλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ην πηζαλφ πνιιαπιαζηαζηηθφ ηεο απνηέιεζκα ζηελ 

παξαδνζηαθή επηρεηξεκαηηθφηεηα· 

38. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ ζα αμηνινγνχλ ηηο εηαηξείεο ζε ζρέζε κε ηε ζπλεηζθνξά 
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ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηελ αλάπηπμε ζεκάησλ αμηνπηζηίαο γηα ηελ θνηλσληθή 

θαη πεξηβαιινληηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα· ζπληζηά λα ελζσκαησζνχλ ε ηζφηεηα ησλ 

θχισλ θαη ε ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ σο κέηξα κε θνηλσληθφ αληίθηππν ηα νπνία, κε 

ηε ζεηξά ηνπο, ζα ελζαξξχλνπλ πεξηζζφηεξνπο θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο λα 

πξνζδψζνπλ ζηελ επηρείξεζή ηνπο ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ· 

39. επηζεκαίλεη φηη ελαιιαθηηθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια φπσο νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη 

αιιειαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο βηψζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο πξνφδνπ 

θαη αλάπηπμεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα 

πξνσζήζνπλ ηα ελ ιφγσ ελαιιαθηηθά κνληέια· 

40. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα νξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο ΔΔ σο κηα λννηξνπία πνπ επηηξέπεη ζηα 

άηνκα λα επελδχζνπλ ηνλ δπλακηζκφ θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηνλ εληνπηζκφ κηαο επθαηξίαο 

θαη ηεο θηλεηήξηαο δχλακεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο πιήξνπο πινπνίεζήο ηεο. Δλψ ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο 

πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ε Δπξσπατθή Έλσζε εμαθνινπζεί λα πζηεξεί, κε ην πνζνζηφ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-27 λα αλέξρεηαη ζε 12% ην 2009, ζε ζχγθξηζε κε 

πνζνζηά 27% θαη 21% ζηελ Κίλα θαη ζηηο ΖΠΑ
1
. Απνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη, γηα λα 

επαλέιζεη ε αλάπηπμε ζηελ Δπξψπε θαη λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο γηα 

έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε (Δπξψπε 2020) νξίδεη ξεηά φηη 

ρξεηάδνληαη πην ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο γηα λα αλαπηπρζεί ε επξσπατθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα αμίδεη λα ηχρεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζην 

πιαίζην απηφ, δεδνκέλνπ φηη ε ηζφηηκε νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία δελ είλαη αθφκε δεδνκέλε 

εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ηνπ 59,6% ην 

2014 ζε επίπεδν ΔΔ-28 δελ ζπλάδεη κε ηνλ ζηφρν ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα 

επίηεπμε πνζνζηνχ απαζρφιεζεο 75%, νχηε κε εθείλν ησλ αλδξψλ, ήηνη 70,1%
2
. 

1. Γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ ΕΕ: επηζθόπεζε 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ παξακέλνπλ νξαηέο ζηηο ζηαδηνδξνκίεο ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν· απφ ην ζχλνιν ησλ απηναπαζρνινχκελσλ πνιηηψλ ζηελ ΔΔ-28 ην 

2012, κφλν ην 31% ήηαλ γπλαίθεο. Σα ζηνηρεία απηά επηβεβαηψλνληαη απφ ηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε: ζε έθηαθην Δπξσβαξφκεηξν ηνπ 2012 

δηαπηζηψλεηαη φηη νη γπλαίθεο είλαη πηζαλφηεξν λα πξνηηκνχλ λα εξγάδνληαη σο ππάιιεινη ζε 

ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (63% έλαληη 53%) θαη φηη νη άλδξεο είλαη πηζαλφηεξν λα πξνηηκνχλ ηελ 

απηναπαζρφιεζε (42% πξνο 33%). Οη άλδξεο ηείλνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο λα 

ζεσξνχλ ηελ απηναπαζρφιεζε σο εθηθηή ελαιιαθηηθή ιχζε θαη ζηελ πξάμε έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο απ΄ φ, ηη νη γπλαίθεο (29% έλαληη 17%) είηε λα μεθηλήζνπλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είηε λα αλαιάβνπλ κηα επηρείξεζε ή αθφκε λα ζρεδηάζνπλ ηε 

ζχζηαζε δηθήο ηνπο εηαηξείαο
3
. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο λα 

μεθηλνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο δηαζέηνληαο κηθξφηεξε πείξα απφ ηνπο άλδξεο.  

Όηαλ νη γπλαίθεο νξγαλψλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, ζπρλφηεξα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ηελ θνηλσληθή εξγαζία ή ηελ εθπαίδεπζε, 

ελψ νη άλδξεο επηρεηξεκαηίεο αζρνινχληαη ζπρλφηεξα κε ηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ ΣΠΔ. Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο γηα ηνκείο κε 

πςειφηεξα πνζνζηά επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη πςειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζηηζέκελε αμία, δελ 

εθπιήζζεη ην γεγνλφο φηη ην 2012 ην θαζαξφ εηζφδεκα ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ήηαλ 

6% ρακειφηεξν απφ απηφ ησλ αλδξψλ. Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο ηνπο εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

κηθξφηεξεο, κε ην 23% ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο ΔΔ-28 λα είλαη νη εξγνδφηεο, ζε 

ζχγθξηζε κε ην 30% ησλ αλδξψλ
4
. 

                                                 
1
 Δπηηξνπή (2010), Έθηαθην Δπξσβαξφκεηξν 283 κε ηίηιν «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ ΔΔ θαη πέξα απφ απηήλ».  

2
 Δπηηξνπή (2015), Eurostat Statistics Explained, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ απαζρφιεζε 

3
 Δπηηξνπή (2012), Έθηαθην Δπξσβαξφκεηξν 354 κε ηίηιν «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ ΔΔ θαη πέξα απφ απηήλ». 

4
 Δπηηξνπή (2014), Έθζεζε ζρεηηθά κε ηα «ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ζηελ Δπξψπε». 
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Φαίλεηαη αθφκε φηη νη ιφγνη πνπ σζνχλ ηηο γπλαίθεο λα εηζέιζνπλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν είλαη δηαθνξεηηθνί: ππεξηεξεί ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ην 

πξάηηνπλ εμ αλάγθεο, δηφηη ε ηδηφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλδπάδνπλ ηελ εξγαζία κε ηα θαζήθνληα θξνληίδαο, π.ρ. ησλ παηδηψλ ηνπο ή ειηθησκέλσλ, 

κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο λα εξγάδνληαη απφ ην ζπίηη. Πξνο 

επίξξσζε ηνπ επηρεηξήκαηνο απηνχ, ηα ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ φηη ην 30% ησλ γπλαηθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ εξγάδνληαη ππφ θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο, έλαληη 12% ησλ αλδξψλ.  

2. Εκπόδηα ζηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθόηεηα: ε πξόθιεζε ηεο πξόζβαζεο ζε 

ρξεκαηνδόηεζε 

Χζηφζν, ε ίδηα ε εμηζνξξφπεζε επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηηο γπλαίθεο αληηπξνζσπεχεη ην πξψην εκπφδην ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη νη γπλαίθεο κπνξεί λα βξεζνχλ ζε έλα θαχιν θχθιν δηφηη 

έρνπλ ιηγφηεξεο επθαηξίεο λα απνθηήζνπλ δηνηθεηηθή πείξα γηα λα δηνηθήζνπλ ηελ 

επηρείξεζε, λα δεκηνπξγήζνπλ ην πηζησηηθφ ηζηνξηθφ ηνπο θαη λα θεξδίζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηνπο επελδπηέο απηνχο, δηαθνξέο ππάξρνπλ επίζεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

γπλαίθεο θαη άλδξεο ρξεκαηνδνηνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Δλψ κεγάιν κέξνο ησλ δηαθνξψλ 

απηψλ
1
 ζπλδέεηαη αλαπφθεπθηα κε ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο θαη κε ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, πξέπεη επίζεο λα 

ζπλεθηηκεζεί ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ γπλαίθεο πνπ μεθηλνχλ ηηο επηρεηξήζεηο κε ρακειφηεξα 

επίπεδα θεθαιαίσλ θαη κηθξφηεξα δάλεηα, νη νπνίεο, ζπρλφηεξα απ’ φ, ηη νη άλδξεο, 

βαζίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη έρνπλ κηθξφηεξε εμάξηεζε 

απφ δαλεηαθά θεθάιαηα. Με άιια ιφγηα, νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ηελ εμσηεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, φπσο ηξαπεδηθά δάλεηα θαη πίζησζε πξνκεζεπηή, θαη είλαη πηζαλφηεξν λα 

ζηξαθνχλ ζε πην αθξηβή ρξεκαηνδφηεζε. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην πφξηζκα φηη νη 

γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο έρνπλ ηελ ηάζε λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζε 

ρξεκαηνδφηεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ: ην γεγνλφο φηη επελδπηέο ηδίσλ θεθαιαίσλ, φπσο νη 

επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη, ζπρλά ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ην αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ 

ησλ εηαηξεηψλ, ζα κπνξνχζε θαη πάιη λα ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε έξεπλα έδεημε επίζεο φηη νη γπλαίθεο 

ζπρλά δελ θάλνπλ θακία πξνζπάζεηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. Αλ θαη πάιη ε έξεπλα
2
 είλαη πεξηνξηζκέλε, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δνχκε κε πνην 

ηξφπν ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ εξγάδνληαη σο επελδπηέο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα 

ζηνηρεία απηά: εληέιεη, ε ζπκκεηνρή ζηελ επελδπηηθή δηαδηθαζία αηφκσλ κε δηαθνξεηηθέο 

πνξείεο κπνξεί λα ζπκβάιεη επίζεο ζηελ απνθπγή ηεο νκαδηθήο θαη ζηεξεφηππεο ζθέςεο.  

 

Οη δηαθνξέο απηέο σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε ρξήζε ηεο παξακέλνπλ 

δπζεμήγεηεο. Όπσο ζπκπεξαίλεη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ήδε ζην ςήθηζκά ηνπ ηνπ 2011 

ζρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο ζηηο ηζχλνπζεο ζέζεηο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
3
, νη γπλαίθεο 

κπνξεί λα έρνπλ κηθξφηεξε γλψζε ησλ δηαζέζηκσλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο, κηα πην 

ζψθξνλα ζηάζε απφ φ, ηη νη άλδξεο ζε φ, ηη αθνξά ηελ αλάιεςε νηθνλνκηθψλ θαη 

                                                 
1
 Κνηλνβνχιην (2015), Μειέηε ζεκαηηθνχ ηκήκαηνο κε ηίηιν «Γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα: θιείλνληαο ην 

ράζκα ησλ θχισλ σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδνηηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο» 
2
 KPMG (2015), Έθζεζε κε ζέκα «Γπλαίθεο θαη Δλαιιαθηηθέο Δπελδχζεηο». 

3
 P7_TA(2011)0367 
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ρξεκαηνπηζησηηθψλ θηλδχλσλ ή κηθξφηεξε πείξα ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ηνπο άξξελεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Παξά ηε κεγάιε πνιππινθφηεηα 

θαη ηελ έιιεηςε πεηζηηθψλ ηεθκεξίσλ, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζζεί πεξαηηέξσ ην ζέκα ησλ 

δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ εθ κέξνπο παξφρσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε πηζηψζεηο. Σα ζηεξεφηππα ζρεηηθά κε ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ελδέρεηαη λα 

εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα λέα επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Χζηφζν, ε αίζζεζε θαη κφλν φηη νη γπλαίθεο πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε ελδέρεηαη λα επεξεάδεη ηηο 

απνθάζεηο ησλ γπλαηθψλ γηα ηε δξνκνιφγεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή λα ηηο 

νδεγεί λα μεθηλήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε κηθξφηεξα δάλεηα.  

 

Ζ νδεγία 2004/113/ΔΚ απαγνξεχεη ξεηά ηελ άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. Γελ 

ππάξρνπλ πεηζηηθά ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη πθίζηαληαη άκεζεο δηαθξίζεηο ζηα 

θξάηε κέιε – πξάγκαηη, ε κε ρνξήγεζε ρξεκαηνδφηεζεο ζε γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο κπνξεί 

επίζεο λα ζρεηίδεηαη κε κηα νηθνλνκηθή ινγηθή φπνπ νη επελδπηέο αλαδεηνχλ πςειφηεξεο 

απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ, ζε κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζπρλά ζε 

πεξηζζφηεξν θεξδνθφξνπο θαη αλδξνθξαηνχκελνπο ηνκείο. Χζηφζν, θαίλεηαη φηη πθίζηαηαη 

πξάγκαηη κηα έκκεζε δηάθξηζε, φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, πνπ επεξεάδεηαη επίζεο απφ 

ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη γπλαίθεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ ρξεκαηνδφηεζε.  

3. Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα: επθαηξία γηα ελζσκάησζε ζηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα; 

πρλά ιέγεηαη φηη ην ράζκα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη 

κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο παξαδνζηαθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα 

πξνζθέξεη πνιχηηκα ζηνηρεία γηα ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ ζηε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Δθηηκάηαη φηη ε ελαζρφιεζε κε ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα φρη 

απιψο επηηξέπεη ζηηο γπλαίθεο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ζηελ θνηλσληθή 

έληαμε
1
 αιιά φηη ζα κπνξνχζε επίζεο λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηνπο, εμαζθαιίδνληάο ηνπο ηηο 

θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη εκπηζηνζχλε. Χζηφζν, ρξεηάδεηαη ζαθήλεηα σο πξνο ηνλ νξηζκφ 

θαη θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζσζηή αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα λα επηηεπρζεί απηφ, αλ κε ηη άιιν, γηα λα εμαζθαιηζζεί 

ρξεκαηνδφηεζε γηα θνηλσληθά επηρεηξεκαηηθά εγρεηξήκαηα.  

Σα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ γπλαηθψλ ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αγνξά γηα ηελ θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ είλαη αλεπαξθή· σζηφζν, ε 

έξεπλα ηνπ Global Entrepreneurship Monitor
2
 2009 δείρλεη φηη, κνινλφηη νη άλδξεο έρνπλ 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο απφ φ, ηη νη γπλαίθεο λα μεθηλήζνπλ κηα θνηλσληθή επηρείξεζε, νη 

γπλαίθεο έρνπλ πην ελεξγφ ξφιν σο επηρεηξεκαηίεο ζε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. Ο ΟΟΑ
3
 

εμεγεί φηη, πξψηνλ, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ πςειφηεξν επίπεδν αιηξνπηζκνχ θαη 

ηζρπξφηεξε πξνηίκεζε γηα αλαθαηαλνκή κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ θαη, δεχηεξνλ, φηη νη γπλαίθεο 

έρνπλ πην αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ειθχνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο λεφηεξεο αγνξέο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ηδίσο ιφγσ ηεο δεχηεξεο 

                                                 
1
 Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ (2015), κειέηε ζρεηηθά κε «ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλεμαξηεζίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ γπλαηθψλ – νξζέο πξαθηηθέο». 
2
 GEM Consortium (2009), Global Entrepreneurship Monitor 

3
 ΟΟΑ (2014), Έγγξαθν εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηε γπλαηθεία θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία. 
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εμήγεζεο, δεδνκέλνπ φηη πξνβιέπεηαη αλάπηπμε ζηνπο νηθείνπο θιάδνπο πνπ αλακθίβνια ζα 

απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθή πίεζε, είλαη ζεκαληηθφ ζήκεξα λα δηαζθαιηζηεί ε παξνπζία ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. 
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