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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ και απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την 

απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας, στους οποίους μπορεί να συμβάλει σημαντικά 

η συμμόρφωση των κρατών μελών με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την ισότητα 

των φύλων και η ορθή εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας αποτελεί 

παράγοντα διαφοροποίησης ως προς τις δεξιότητες στο πλαίσιο της αγοράς αυτής· άμεση 

συνέπεια αυτού είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε καλύτερους πόρους ανθρώπινου 

δυναμικού για τις επιχειρήσεις και, επομένως, σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, 

απασχόληση και ανάπτυξη στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται από τις περικοπές στις δημόσιες 

υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της υγείας, της εκπαίδευσης, της στέγασης, τόσο άμεσα, 

ως δικαιούχοι των υπηρεσιών και εργαζόμενες στους εν λόγω τομείς, όσο και έμμεσα, 

μέσω της στήριξης που παρέχουν σε μέλη της οικογένειας τα οποία βασίζονται σε 

βασικές δημόσιες υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές δαπανών για 

προσωπικό υγείας σε πολλά κράτη μέλη έχουν αυξήσει την επιβάρυνση γυναικών που 

συχνά εργάζονται σε συνθήκες ανασφάλειας και εκμετάλλευσης με καθήκοντα 

φροντίδας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης, και δευτερευόντως το ποσοστό 

ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, εξαρτάται εν μέρει από την ικανότητα ανδρών 

και γυναικών να επιτύχουν μια καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτικού 

βίου· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση και οι πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης 

έχουν πλήξει δυσανάλογα τις γυναίκες, και ιδιαίτερα όσες προέρχονται από 

περιθωριοποιημένες κοινότητες, τις νέες γυναίκες και γυναίκες που υφίστανται 

πολλαπλές διακρίσεις· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών είναι ένας από τους 

στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι οι επενδύσεις από τα κράτη μέλη στην 

εκπαίδευση γενικά και, πιο συγκεκριμένα, στην εκπαίδευση των νέων γυναικών 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εθνικών προϋπολογισμών τους· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για την αγορά εργασίας και τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης πρέπει να επιδιώκουν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας σύμφωνα 

με την Ατζέντα της ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή Εργασία· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά ποσοστά της ανεργίας των νέων και του κοινωνικού 

αποκλεισμού ανά την Ευρώπη που παραμένουν σταθερά τα τελευταία χρόνια, έχουν 

οδηγήσει σε καταστροφή ανθρωπίνου κεφαλαίου και έχουν πλήξει δυσανάλογα τις 

γυναίκες και τα κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι μακροπρόθεσμες συνέπειες 
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της οικονομικής κρίσης πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τρόπον ώστε να λαμβάνεται 

υπόψη η διάσταση του φύλου· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση έχει καταδείξει την ανάγκη 

για στενότερο συντονισμό των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των 

κρατών μελών, προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο ολοκληρωμένη και ισορροπημένη 

οικονομική ένωση· 

1. θεωρεί λυπηρή τη μη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη στρατηγική Ευρώπη 

2020 και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν ένα πυλώνα για την 

ισότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής και ένα πρωταρχικό στόχο για την ισότητα των 

φύλων· 

2. επαναλαμβάνει ότι ο στόχος του συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών 

πολιτικών στα κράτη μέλη μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον συντονιστούν και οι 

πολιτικές για θέματα ισότητας· 

3. χαιρετίζει αυτές τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΣΑΧ) που προορίζονται για την 

προώθηση της ισότητας των φύλων, αλλά ζητεί περισσότερη ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου στη διατύπωση των ΣΑΧ, ιδίως σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς 

εργασίας και την ισορροπία επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται στα κράτη μέλη οι ΣΑΧ του ευρωπαϊκού εξαμήνου 

σχετικά με την ενίσχυση της αρχής της ίσης πληρωμής μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

μέσω της διαφάνειας και της αντιμετώπισης των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των 

φύλων· ζητεί επίσης στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης να περιλαμβάνονται 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις πολιτικής υπέρ της ισότητας για τη μείωση των ανισοτήτων 

μεταξύ των δύο φύλων· 

4. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να άρουν τα εμπόδια για τη συμμετοχή των 

γυναικών στην αγορά εργασίας, συγκεκριμένα με τη θέσπιση μηχανισμών, ιδίως με 

κατάλληλες περιόδους μητρότητας, πατρότητας και γονικής άδειας, εναρμονισμένες ανά 

την ΕΕ, που θα επιτρέπουν στις γυναίκες να επιτύχουν μια καλή ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου· 

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του 

φύλου στα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης και στα εθνικά μεταρρυθμιστικά 

προγράμματα, μέσω του καθορισμού ποιοτικών στόχων και μέτρων για την 

αντιμετώπιση των σταθερών διαφορών μεταξύ των φύλων, που συχνά οδηγούν τις 

γυναίκες κάτω από το όριο της φτώχειας σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους, και να 

εφαρμόζουν συστηματικά τις αρχές του συνυπολογισμού της διάστασης του φύλου κατά 

την κατάρτιση του προϋπολογισμού, με στόχο την εξέταση των υφιστάμενων 

προγραμμάτων δράσης και πολιτικών, του αντίκτυπού τους στην κατανομή των πόρων 

και της συμβολής τους στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών· 

6. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή ότι οι φραγμοί που εμποδίζουν την 

πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δυνητική 

απόδοση των επενδύσεων των κρατών μελών στην εκπαίδευση· 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να διευκολύνει την παρακολούθηση 

των στόχων για την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας, ζητώντας από τα κράτη 
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μέλη να χρησιμοποιούν δεδομένα ανά φύλο και να καθορίσουν πρόσθετους δείκτες για 

κάθε φύλο χωριστά·  

8. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν το ποσοστό συμμετοχής των παιδιών και 

των νεαρών ενηλίκων στα εκπαιδευτικά συστήματα και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση 

στο πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως μέσω της συλλογής 

πληροφοριών σχετικά με τα βασικά αίτια του φαινομένου αυτού, προκειμένου να 

υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για την πρόληψή του· 

9. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να χρησιμοποιήσουν 

περισσότερο τα διαρθρωτικά κονδύλια για επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές και 

υπηρεσίες μέριμνας για παιδιά, ηλικιωμένους και άλλα εξαρτώμενα άτομα· επισημαίνει 

τον δυσανάλογο αντίκτυπο που έχει η έλλειψη επενδύσεων σε δημόσιες δομές μέριμνες 

στους μόνους γονείς, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες· 

10. τονίζει την ανάγκη να δοθεί το προβάδισμα στη δράση για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία 

πλήττουν κυρίως τις γυναίκες, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στη βιώσιμη 

απασχόληση/τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, τις επενδύσεις και τις ποιοτικές δημόσιες 

υπηρεσίες που διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, 

της υγείας, της παιδικής μέριμνας, της φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων, των δημόσιων 

μεταφορών και των κοινωνικών υπηρεσιών· 

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν ΣΑΧ για 

θέματα που επηρεάζουν ειδικά τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων: 

i) της άρσης των διαρθρωτικών φραγμών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ως προς την 

είσοδο και την εξέλιξή τους σε ανδροκρατούμενους τομείς, όπως η επιστήμη, η 

τεχνολογία, η επιχειρηματικότητα, η οικονομία, και η πράσινη οικονομία· 

ii) της αντιμετώπισης των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών διαφορών σε όλους τους 

τομείς· 

iii) της επιδίωξης να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη οικονομικών 

αποφάσεων σε όλους τους τομείς· 

iv) της αντιμετώπισης της ανάγκης για ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών 

μέσω της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στα πεδία της επιστήμης, της 

τεχνολογίας, της μηχανικής, των μαθηματικών, της επιχειρηματικότητας, των 

οικονομικών και των επιχειρηματικών σπουδών, καθώς και της ανάγκης βελτίωσης 

των υποδομών αντιστοίχισης δεξιοτήτων, κατάρτισης και διά βίου μάθησης για τις 

εργαζόμενες γυναίκες σε όλους τους τομείς· 

12. παρατηρεί ότι η χρηματοπιστωτική κρίση είχε σοβαρές συνέπειες για τις δημογραφικές 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του γηράσκοντος 

πληθυσμού· σημειώνει ότι το ποσοστό της συνταξιοδοτικής διαφοράς μεταξύ των φύλων 

στην Ευρώπη ανέρχεται σε 39%· τονίζει ότι οι πολιτικές απασχόλησης και ο σχεδιασμός 

των συστημάτων κοινωνικών μεταβιβάσεων έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη δυνατότητα 

των γυναικών να καταβάλλουν συνταξιοδοτικές εισφορές και ότι αυτό θα πρέπει να 
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ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο των ΣΑΧ· θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί η επίδραση που έχει 

η παράταση του επαγγελματικού βίου ανάλογα με το φύλο· 

13. καλεί τον αρμόδιο ή τους αρμόδιους Επιτρόπους να συζητούν σε ετήσια βάση τις πτυχές 

που συνδέονται με τα θέματα φύλου στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης, με την 

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων· 

14. τονίζει την ανάγκη η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που 

έχουν οι πολιτικές διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις γυναίκες σε περιθωριοποιημένες 

κοινότητες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει 

ΣΑΧ ειδικά για την αντιμετώπιση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν αυτές οι γυναίκες· 

15. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι οι περικοπές στη χρηματοδότηση 

οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών για την ισότητα των γυναικών έχει οδηγήσει σε 

διακοπή της λειτουργίας τους και σε σημαντικό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους· 

16. ζητεί συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες στο ευρωπαϊκό εξάμηνο 

για να διασφαλίσει την ύπαρξη λογοδοσίας, διαβούλευσης και διαλόγου με τους 

ενδιαφερόμενους παράγοντες, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις· 

17. επισημαίνει ότι η ευελιξία της αγοράς εργασίας δεν πρέπει να λειτουργεί εις βάρος 

μορφών κοινωνικής προστασίας όπως ο κατώτατος μισθός, τα δικαιώματα συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, τα δικαιώματα μητρότητας και πατρότητας ή η διατήρηση ασφαλών 

και ποιοτικών θέσεων εργασίας σύμφωνα με την Ατζέντα της ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή 

Εργασία· τονίζει τον σημαντικό ρόλο της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, του 

κοινωνικού διαλόγου, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της εκπροσώπησης των 

εργαζομένων στη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών για την αγορά εργασίας· 

18. εκφράζει την ανησυχία του διότι η απορρύθμιση και η ελαστικοποίηση των εργασιακών 

σχέσεων σε πολλά κράτη μέλη έχουν οδηγήσει σε παραβιάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων κατά των γυναικών· 

19. συνιστά ενεργότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των 

Φύλων στο ευρωπαϊκό εξάμηνο· 

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για να 

αξιοποιήσουν την ανάκαμψη από την κρίση ως ευκαιρία προκειμένου να προωθηθεί ένα 

περισσότερο βιώσιμο μοντέλο σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, 

μέσω της επιτάχυνσης της δημιουργίας πράσινων θέσεων απασχόλησης και την 

προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εναλλακτικών επιχειρηματικών 

μοντέλων, όπως τα ταμεία αλληλασφάλισης και οι συνεταιρισμοί· 

21. επισημαίνει ότι οι γυναίκες στην Ευρώπη υπερεκπροσωπούνται στη μερική, προσωρινή, 

χαμηλά αμειβόμενη και αδήλωτη απασχόληση και ότι οι επισφαλείς μορφές εργασίας 

έχουν διαδοθεί τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της απορρύθμισης της αγοράς εργασίας και της μεταρρύθμισης 

των εργασιακών δικαιωμάτων και των πρακτικών διαπραγμάτευσης· εκφράζει την 

ανησυχία του για το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τα επίπεδα φτώχειας των εργαζομένων. 
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