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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρότασή ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ισότητας των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία της 
ΕΕ και κατοχυρώνεται στα άρθρα 8 και 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θεσπίζουν την υποχρέωση εξάλειψης των ανισοτήτων, 
προώθησης της ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου, 
καθώς και διασφάλισης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις 
πολιτικές και τις δραστηριότητες της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίμονες ανισότητες μεταξύ των φύλων στην ΕΕ, όπως το 
χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση (11,6 %)1, τους μισθούς (16,2 
%)2 και τις συντάξεις (37,2 %)3, μεταξύ άλλων, δεν είναι μόνο άδικες αλλά θέτουν 
επίσης τις γυναίκες σε δυσχερείς ή επισφαλείς καταστάσεις, όπως σε κατάσταση 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επειγόντως 
προσπάθειες για τη γεφύρωση των χασμάτων αυτών, δεδομένου ότι εξακολουθούν να 
συγκαταλέγονται στα κύρια εμπόδια για την επίτευξη ισότητας των φύλων και 
αποτελούν απαράδεκτη μορφή διάκρισης λόγω φύλου·

Γ λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η μείωση του συνταξιοδοτικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων, το οποίο επί του παρόντος βρίσκεται περίπου στο 40 % 
κατά μέσο όρο στην ΕΕ, και το οποίο είναι επίσης αποτέλεσμα της συσσώρευσης 
ανισοτήτων κατά τη διάρκεια της ζωής των γυναικών, καθώς και των περιόδων 
απουσίας από την αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση του έργου 
που επιτελούν οι γυναίκες ως φροντίστριες αποτελεί καλή βάση για να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά το ζήτημα της μικρότερης συσσώρευσης συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων από τις γυναίκες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα των υπηρεσιών περίθαλψης ποικίλλει σε μεγάλο 
βαθμό εντός και μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων υποδομών, 
μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών και μεταξύ ηλικιακών ομάδων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται από τις περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ 
άλλων στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της στέγασης, τόσο άμεσα, ως 
χρήστριες των υπηρεσιών και εργαζόμενες, όσο και έμμεσα, μέσω της στήριξης που 
παρέχουν σε μέλη της οικογένειας τα οποία βασίζονται σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
αποφάσεων θα ενίσχυε την ισότητα των φύλων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πιθανότερο να διακόψουν οι γυναίκες τη σταδιοδρομία 
τους λόγω του ρόλου τους στην οικογενειακή ζωή και ότι είναι συχνότερο να 
σταματούν εκείνες να εργάζονται για να παρέχουν φροντίδα σε άρρωστο παιδί ή 

                                               
1 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), Βάση στατιστικών δεδομένων για τα φύλα.
2 Boll, C. και Lagemann, A., «Gender pay gap in EU countries based on SES (2014)», Λουξεμβούργο: Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 2018.
3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση για την επάρκεια των συντάξεων 2018.
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συγγενή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο ρόλος των γυναικών μπορεί να αποτελέσει 
τροχοπέδη για τη σταδιοδρομία τους· λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συζητήσεις 
όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να συμβάλλει στην 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, προκειμένου να 
εξασφαλίζονται ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες, και να 
προστατεύεται τόσο το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, όσο και το δικαίωμα πρόσβασης σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες φροντίδας·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στην εκπόνηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, των 
προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης, και των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων θεσπίζοντας ποιοτικούς στόχους και μέτρα για την αντιμετώπιση των 
επίμονων ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, και να εφαρμόζουν συστηματικά την αρχή 
της συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό·

2. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους στα εθνικά τους 
προγράμματα μεταρρύθμισης (ΕΠΜ) σχετικά με την απασχόληση των γυναικών εν 
γένει, και να λάβουν ειδικά μέτρα για τις ομάδες γυναικών με πολύ χαμηλά ποσοστά 
απασχόλησης, όπως οι νέες γυναίκες, οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι μετανάστριες, οι 
γυναίκες με αναπηρίες, οι ανύπαντρες μητέρες και οι γυναίκες Ρομά·

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εισαγάγουν πυλώνα για την ισότητα των 
φύλων στη στρατηγική για το 2020 και έναν πρωταρχικό στόχο για την ισότητα των 
φύλων·

4. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον δείκτη ισότητας των φύλων στα εργαλεία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των 
στόχων για την απασχόληση και των κοινωνικών στόχων·

5. τονίζει ότι η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν πηγές 
ανησυχίας, ιδίως μεταξύ των γυναικών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι 
σημαντικό να παραμείνει η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου επικεντρωμένη στην 
επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, με καλύτερο 
συντονισμό των εθνικών και των ευρωπαϊκών πολιτικών, προκειμένου να 
δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις ποιοτικής απασχόλησης εντός της ΕΕ, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά την ανεργία, 
τους μισθούς και τις συντάξεις·

6. εκφράζει την ανησυχία του για τον κάθετο και οριζόντιο διαχωρισμό της αγοράς 
εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για το μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων και τον περιορισμένο αριθμό γυναικών που 
συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων· τονίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από αυτό των ανδρών· υπογραμμίζει 
επιπλέον ότι αυτή η απόκλιση στα ποσοστά απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μεγάλη για τις 
μητέρες και τις γυναίκες με ευθύνες παροχής φροντίδας·

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη ούτως 
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ώστε να αξιοποιήσουν περισσότερο τα διαρθρωτικά ταμεία για επενδύσεις σε δημόσιες 
δομές και υπηρεσίες μέριμνας για παιδιά, ηλικιωμένους και άλλα εξαρτώμενα άτομα, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να 
διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

8. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν αποτελεσματικά χρηματοδοτικά μοντέλα, 
συμπεριλαμβανομένης της στοχευμένης χρηματοδότησης, τα οποία να επιτυγχάνουν 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης, και να 
προσαρμόζονται στις εθνικές και τοπικές συνθήκες·

9. ζητεί να τηρείται πλήρως ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, υπογραμμίζοντας την ίση μεταχείριση και τις ίσες 
ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών, το δικαίωμα ίσης αμοιβής για εργασία ίσης 
αξίας και το δικαίωμα σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες φροντίδας·

10. τονίζει ότι η διά βίου μάθηση είναι σημαντική και για τις γυναίκες, καθώς τους δίνει 
την ευκαιρία να επαναπροσανατολιστούν επαγγελματικά σε μια συνεχώς 
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας· ζητεί μεγαλύτερη προώθηση των θεμάτων που 
αφορούν τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις ΤΠΕ, καθώς μπορούν να βοηθήσουν τα 
κορίτσια να αντιμετωπίσουν τα υφιστάμενα στερεότυπα στην εκπαίδευση και να 
γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης και 
τις συντάξεις·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τη συμμετοχή των γυναικών 
στο εργατικό δυναμικό· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια για τη 
θέσπιση της οδηγίας σχετικά με τις γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια·

12. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να άρουν όλους τους περιορισμούς που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες οι οποίες συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και να 
εξαλείψουν κάθε μεροληπτική λόγω φύλου φορολογική πρακτική και άλλα κίνητρα που 
διαιωνίζουν τους άνισους ρόλους των φύλων·

13. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων·

14. τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού 
που θεωρείται ΕΕΑΚ ηλικίας 15 έως 24 ετών, μεταξύ άλλων βοηθητικών δεικτών, και 
να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις νέες γυναίκες και τα κορίτσια, καθώς υπάρχει 
σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων ως προς το ποσοστό των νέων εκτός 
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης· 

15. ζητεί πολιτικές που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών, παρέχοντάς τους 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επιχειρηματικές ευκαιρίες, μέσω της προσφοράς 
εξατομικευμένης κατάρτισης και μέσω της θέσπισης μέτρων για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

16. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί καλό μέσο για την 
προώθηση της απασχόλησης των γυναικών και την καλύτερη εξισορρόπηση των 
ποσοστών απασχόλησής τους· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ισόρροπη 
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εκπροσώπηση των φύλων στους σχετικούς τομείς και στις επιχειρήσεις, δίνοντας 
παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες με αναπηρίες, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες στην αγορά εργασίας.



AD\1174850EL.docx 7/8 PE630.469v02-00

EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 23.1.2019

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

19
3
6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija 
Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne 
Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, 
Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, 
Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna 
Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène 
Troszczynski, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Lambert



PE630.469v02-00 8/8 AD\1174850EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea

PPE Heinz K. Becker, Julie Girling, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Michaela Šojdrová, Dubravka 
Šuica

S&D Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, 
Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

3 -

ECR Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL João Pimenta Lopes

6 0

ENF Mylène Troszczynski

GUE/NGL Malin Björk, Eleonora Forenza

PPE Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Anna Záborská

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


	1174850EL.docx

