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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια των γονέων συχνά οδηγεί σε παιδική φτώχεια και 
επηρεάζει αργότερα σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ζωή των παιδιών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ 
είναι περίπου 18% και ότι η αρχή της ίσης αμοιβής για άνδρες και γυναίκες αποτελεί μια 
από τις θεμελιώδεις αρχές στις ευρωπαϊκές συνθήκες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακραία φτώχεια, η εμπορία ανθρώπων, η στρατολόγηση για 
πορνεία και όλες οι άλλες μορφές εκμετάλλευσης συνδέονται στενά μεταξύ τους,

1. χαιρετίζει τη "στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2010-2015)" της 
Επιτροπής·

2. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν δεόντως υπόψη τα αιτήματα του 
Κοινοβουλίου που διατυπώνονται στα ψηφίσματά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά 
με τον απολογισμό της κοινωνικής πραγματικότητας1, της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά 
με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας, 
περιλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, στην ΕΕ2, της 6ης Μαΐου 2009 για την 
ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων3 και της 19ης 
Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το ρόλο του ελάχιστου εισοδήματος στην καταπολέμηση της 
φτώχειας και την προώθηση μιας συμμετοχικής κοινωνίας στην Ευρώπη, κατά το 
σχεδιασμό πολιτικών και μέτρων για το επόμενο στάδιο της ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού για την κοινωνική ενσωμάτωση και την κοινωνική προστασία, τη 
στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και την εμβληματική πρωτοβουλία "Ευρώπη 2020" 
για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με την ανάμειξη 
όλων των ενδιαφερομένων σε μια συμμετοχική διαδικασία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση της ισότητας των φύλων σε όλες τις 
πολιτικές για την απασχόληση και τα ειδικά μέτρα, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
στην απασχόληση, την αποφυγή της υπερεκπροσώπησης των γυναικών σε επισφαλείς 
θέσεις απασχόλησης, την αύξηση της βιώσιμης συμμετοχής και την προώθηση της 
εξέλιξης των γυναικών στον τομέα της απασχόλησης, καθώς και για τον περιορισμό του 
διαχωρισμού με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας με την αντιμετώπιση των άμεσων και 
έμμεσων αιτίων·

4. επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ κατοίκων στις αγροτικές και αστικές 
περιοχές ως προς την πρόσβαση στην κατάρτιση, την απασχόληση και την ποιότητα της 
εργασίας· αποδίδει μεγάλη σημασία στο δικαίωμα όλων αυτών των κατοίκων, ιδίως των 

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0541.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0467.
3 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2009)0371.
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πιο νέων και ευάλωτων, να λαμβάνουν σωστή εκπαίδευση, με επαγγελματική κατάρτιση 
και πανεπιστημιακές σπουδές, και καλεί, προς τούτο, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
υποστηρίξουν τις ομάδες αυτές μέσω ενός ουσιαστικού συστήματος ενεργών πολιτικών 
και κατάλληλων μέτρων εκπαίδευσης, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να 
προσαρμοστούν με άνεση στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν βιώσιμες πολιτικές που θα επιτρέπουν σε 
όλους, ακόμη και στις πλέον αδύναμες και μειονεκτούσες ομάδες, να αποκτήσουν 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να επιτύχουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ 
εργασιακής και ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, διασφαλίζοντας παράλληλα την
παροχή πλήρους υποστήριξης όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και όλων των
απαραίτητων για το σκοπό αυτό υπηρεσιών, με μέτρα στήριξης όπως ευέλικτο ωράριο 
εργασίας και οικονομικά προσιτή και προσβάσιμη παιδική μέριμνα·

6. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα κοινωνικά 
προβλήματα εξακολουθούν να αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και να πλήττουν 
νέους και ηλικιωμένους, άνδρες και γυναίκες, καθώς και τις οικογένειές τους με 
διαφορετικό τρόπο· καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη δέσμευσή τους λαμβάνοντας ειδικά μέτρα για την εξάλειψη της φτώχειας 
και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, δεδομένου ότι η φτώχεια και ο
κοινωνικός αποκλεισμός συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι το 
ένα έκτο τουλάχιστον των ευρωπαίων πολιτών πλήττεται από το φαινόμενο αυτό· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των πλέον 
ευάλωτων ομάδων (μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, 
άτομα με αναπηρία, εθνοτικές μειονότητες, ιδίως Ρομά, άτομα που ζουν στις πλέον 
μειονεκτούσες μικροπεριφέρειες, άτομα με περιορισμένη ικανότητα εργασίας και νεαρά 
άτομα χωρίς εργασιακή εμπειρία)· εκτιμά ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά 
εργασίας και η συμμετοχή στην κοινωνία αποτελούν προϋπόθεση για μια αξιοπρεπή ζωή· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται τα 
κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και την εξασφάλιση σε όλα τα 
παιδιά ίδιων ευκαιριών στη ζωή·

7. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία είναι η κυριότερη αιτία φτώχειας, ανισότητας και 
κοινωνικού αποκλεισμού και στην περίπτωση των γυναικών, ζητεί τη διατήρηση και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης με στοχοθετημένα μέσα (π.χ. με την παροχή θέσεων 
μερικής απασχόλησης ή με ευέλικτο ωράριο εργασίας για τις γυναίκες που ανατρέφουν 
παιδιά), και, εκτός από τα εργασιακής φύσεως μέτρα, προτείνει να τεθούν σε εφαρμογή 
στοχοθετημένες πολιτικές προκειμένου να ενισχυθεί το σύστημα κοινωνικής προστασίας 
(π.χ. δημιουργία κέντρων παιδικής μέριμνας ώστε να βοηθηθούν οι γυναίκες να 
επιστρέψουν στην αγορά εργασίας)·

8. επισημαίνει ότι το ένα τρίτο των μoνογονεϊκών οικογενειών στην Ευρώπη ζει σε 
συνθήκες φτώχειας·

9. επισημαίνει ότι η φτώχεια των γυναικών δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της πρόσφατης 
οικονομικής κρίσης, αλλά συνέπεια πολλών παραγόντων, μεταξύ των οποίων τα 
στερεότυπα, οι υφιστάμενες διαφορές στις αμοιβές λόγω φύλου, οι φραγμοί λόγω της 
έλλειψης δυνατότητας συνδυασμού οικογενειακής και εργασιακής ζωής, το μεγαλύτερο 
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προσδόκιμο επιβίωσης των γυναικών και, γενικά, οι διάφορες μορφές διακρίσεων λόγω 
φύλου, θύματα των οποίων είναι κατά κύριο λόγο οι γυναίκες·

10. υπογραμμίζει ότι σε περίπτωση απώλειας της θέσης εργασίας ο κίνδυνος μη εύρεσης νέας 
εργασίας είναι υψηλότερος για τις γυναίκες, ενώ σε περίπτωση πρόσληψης είναι
πιθανότερο να βρεθούν σε μειονεκτική θέση, επειδή μεταξύ των γυναικών είναι 
υψηλότερο το ποσοστό των προσωρινών συμβάσεων ή της ακούσιας μερικής 
απασχόλησης ή επειδή εξακολουθούν να υφίστανται μισθολογικές ανισότητες εις βάρος 
τους·

11. τονίζει ότι η έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας των εξαρτώμενων ατόμων, στη 
βάση κατάλληλων συστημάτων αδειών και ευέλικτων μορφών εργασίας και για τους δύο
γονείς, συχνά εμποδίζει τις γυναίκες να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας ή να 
εργάζονται με πλήρη απασχόληση·

12. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δεν θα πρέπει 
να αυξηθεί·

13. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για την κοινωνική ένταξη 
και προστασία, σύμφωνα με την πρωτοβουλία "ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας" και να εντείνει τις προσπάθειες για να βελτιώσει την 
κατάσταση ιδίως των μόνων γονέων, ώστε να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς·

14. τονίζει την ανάγκη να μειωθούν οι διαφορές στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
που έχουν ως συνέπεια, για ίδιες ικανότητες και ίση εργασία, μικρότερο εισόδημα και 
υψηλό ποσοστό φτωχών γυναικών όταν συνταξιοδοτηθούν ή μείνουν χήρες·

15. εκτιμά ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες ενδέχεται να αποτελούν θύματα άμεσων ή έμμεσων 
διακρίσεων στην αγορά εργασίας, και μάλιστα πολλαπλών διακρίσεων, και ότι το 
πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί· υπογραμμίζει ότι η απασχόληση πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως το καλύτερο μέσον για την καταπολέμηση της φτώχειας των 
γυναικών· ζητεί να διευκολύνεται η συμμετοχή των γυναικών όλων των ηλικιών στα 
προγράμματα διά βίου μάθησης· υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός οικογενειακής ζωής, 
επαγγελματικής ζωής και διά βίου μάθησης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και υποστήριξη·

16. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν επειγόντως 
στρατηγική για τον υποδιπλασιασμό της παιδικής φτώχειας έως το 2012 και την έξοδο 
από τον φαύλο κύκλο της φτώχειας γενικότερα, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 
η μόνιμη φτώχεια να περνά από τους γονείς στα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να 
υπονομεύονται οι πιθανότητες να έχουν τα παιδιά μια καλύτερη ζωή· τονίζει, σε αυτό το 
πλαίσιο, την ανάγκη ενσωμάτωσης των ατομικών δικαιωμάτων των παιδιών σε όλες τις 
πολιτικές και όλα τα μέτρα της ΕΕ με στόχο την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, τον εντοπισμό 
και την ανάπτυξη δράσεων προτεραιότητας, την ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη 
κοινών δεικτών σε επίπεδο ΕΕ· εκτιμά ότι στο πλαίσιο αυτό έχει ζωτική σημασία να 
διευκολύνεται η είσοδος και η επάνοδος των μόνων γονέων στην αγορά εργασίας, καθώς 
και να υπάρχουν κοινωνικές παροχές για τις μονογονεϊκές οικογένειες δεδομένων των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, με παράλληλη διασφάλιση απτής στήριξης για τις 
πολυμελείς οικογένειες· εκτιμά ότι τα παιδιά από φτωχές οικογένειες όπου κανείς δεν 
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εργάζεται, πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής και υποστήριξης προκειμένου να 
προληφθεί μελλοντικά η φτώχεια·

17. επισημαίνει ότι διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των 
γυναικών μεταξύ των εργαζόμενων φτωχών λόγω διακρίσεων επί τη βάσει του φύλου 
(διαχωρισμός στην απασχόληση, μισθολογικές διακρίσεις κ.λπ.), ότι οι διαφορές στις 
αμοιβές επιτείνονται λόγω των παραδοσιακών ευθυνών των γυναικών στον τομέα της 
παροχής φροντίδων, και ότι οι δύο αυτοί παράγοντες θέτουν επίσης τις γυναίκες 
μεγαλύτερης ηλικίας σε πολύ δυσμενή θέση από οικονομική άποψη (διαφορές στις 
συντάξεις και την αποταμίευση)·

18. καλεί τα κράτη μέλη να διενεργήσουν αξιολογήσεις για τον αντίκτυπο της οικονομικής 
ύφεσης και να διερευνήσουν το μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των συνθηκών απασχόλησης 
και τις συνέπειες αυτού του φαινομένου στις ευάλωτες ομάδες, στη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν, να εφαρμόσουν και να 
παρακολουθούν ειδικούς δείκτες ανά φύλο στον τομέα της εξάλειψης της φτώχειας και 
της προαγωγής της κοινωνικής ένταξης·

20. ζητεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές να επανεξετάσουν τις μεταναστευτικές πολιτικές 
τους προκειμένου να εξαλείψουν τα διαρθρωτικά εμπόδια που παρεμβάλλονται στην 
πλήρη συμμετοχή των μεταναστών στην αγορά εργασίας· ζητεί επίσης να συγκεντρώσουν 
στοιχεία για την πρόοδο που σημειώνεται ως προς τις διακρίσεις εις βάρος ευάλωτων 
ομάδων και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι περικοπές των δαπανών που 
σχετίζονται με την πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία και την κοινωνική προστασία·

21. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 να αφεθεί 
στα κράτη μέλη σε συνεργασία με τις περιφέρειες η αρμοδιότητα καθορισμού των 
εθνικών τους στόχων για μείωση του αριθμού των ανθρώπων που απειλούνται από 
φτώχεια και αποκλεισμό, με βάση έναν ή περισσότερους από τους τρεις δείκτες που 
συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο· φρονεί ότι τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν μόνο το 
δείκτη "νοικοκυριό ανέργων" ενδέχεται να παραμελούν συστηματικά προβλήματα όπως 
τη φτώχεια στην εργασία, την ενεργειακή φτώχεια, τη φτώχεια των μονογονεϊκών
οικογενειών, την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να μην κάνουν κατάχρηση της διακριτικής τους ευχέρειας ως προς την επιλογή των 
δεικτών για να επιτύχουν λιγότερο φιλόδοξους στόχους στον τομέα της καταπολέμησης 
της φτώχειας· εφιστά την προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια 
ευρωπαίοι συνταξιούχοι οι συντάξεις των οποίων δεν αρκούν για να καλύψουν τις 
καθημερινές τους ανάγκες, καθώς και τις ειδικές ανάγκες που συνδέονται με την ηλικία, 
κυρίως λόγω του πολύ υψηλού κόστους των φαρμάκων και της θεραπευτικής αγωγής· 
τονίζει ότι η σχολική και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση των γυναικών πρέπει να αποτελεί 
στόχο προτεραιότητας για τον οποίο κάθε κράτος μέλος πρέπει να θέτει στόχους·

22. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει ορίσει το 2010 ως "Ευρωπαϊκό έτος για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού", προκειμένου να 
επιβεβαιώσει και να τονίσει την πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει 
μια αποφασιστική καμπή στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην αναγνώριση του 
θεμελιώδους δικαιώματος των ατόμων που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας και 
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κοινωνικού αποκλεισμού να ζουν με αξιοπρέπεια και να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία·

23. υπενθυμίζει ότι αρχικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού δεν ήταν να αποτελέσει απλώς μια εκστρατεία 
των μέσων ενημέρωσης, αλλά και μία πρωτοβουλία για να προαγάγει πολυδιάστατες 
πολιτικές κατά της φτώχειας και πιο προηγμένους δείκτες για τη φτώχεια· ζητεί, ως εκ 
τούτου, από την Επιτροπή να εξετάσει με κριτικό πνεύμα τα νέα μέτρα που λαμβάνουν τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό για να ξεπεραστεί η φτώχεια και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός·

24. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το δείκτη της Eurostat για τον κίνδυνο φτώχειας, το 2008 
περίπου 85 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο 
φτώχειας το 2008, και σύμφωνα με το δείκτη για την υλική στέρηση, εκτιμάται ότι ο 
αριθμός θα ανέλθει στα 120 εκατομμύρια· εκτιμά ότι η απόφαση του Συμβουλίου για τους 
δείκτες της φτώχειας ενδέχεται να οδηγήσει σε αμφισημίες όσον αφορά το συνολικό 
στόχο μείωσης για την έξοδο 20 εκατομμυρίων ατόμων από τη φτώχεια έως το 2020 
(μείωση κατά 23.5% σύμφωνα με το δείκτη της Eurostat για τον κίνδυνο φτώχειας, αλλά 
μόνο 16.7% σύμφωνα με το δείκτη για την υλική στέρηση)·

25. καλεί και πάλι την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα μέσα και να 
βελτιώσουν το νομοθετικό πλαίσιο που απαιτείται για να ξεπεραστεί η ανισότητα των 
αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων·

26. τονίζει ότι η κοινωνική προστασία, η πολιτική για την αγορά εργασίας και η κοινωνική 
πολιτική συμβάλλουν σημαντικά στην ελάττωση του εύρους και της διάρκειας της 
ύφεσης μέσω της σταθεροποίησης των αγορών εργασίας και της κατανάλωσης, και ότι το 
σύστημα κοινωνικής προστασίας επιδρά σταθεροποιητικά τόσο στην πλευρά των εσόδων 
όσο και στην πλευρά των δαπανών·

27. εκτιμά ότι η ενεργός πολιτική για την απασχόληση (π.χ. η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση, η 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) είναι μια διαδικασία πολύ σημαντική για την 
πρόληψη της φτώχειας, στην οποία οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν βασικό ρόλο· 
θεωρεί επιπλέον ότι μια προδραστική πολιτική για την απασχόληση (π.χ. επαγγελματική 
εμπειρία για τους νέους, προστατευόμενα εργαστήρια και χώροι εργασίας) είναι επίσης 
καίρια για τη διασφάλιση ισορροπίας και την αύξηση της προσβασιμότητας στην αγορά 
εργασίας, καθώς και τη διατήρηση της απασχόλησης για τις μειονεκτούσες ομάδες·

28. θεωρεί ότι πρέπει να διατηρηθεί η σταθερή δέσμευση για περαιτέρω πρόοδο στον τομέα 
της ισότητας των φύλων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, μέσω 
στρατηγικών που προωθούν τον οδικό χάρτη της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων, που ενέκρινε 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και το πλαίσιο δράσης για την ισότητα των φύλων, που 
συνήφθη μεταξύ των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων·

29. υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης ενός διαφανούς ρυθμιστικού πλαισίου για τις άτυπες
μορφές απασχόλησης με σκοπό τη διασφάλιση των ενδεδειγμένων συνθηκών εργασίας 
και αξιοπρεπών αμοιβών, δεδομένου ότι η εξεύρεση εργασίας αποτελεί κινητήριο μοχλό 
καταπολέμησης της φτώχειας·
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30. ζητεί από τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, όπου 
είναι απαραίτητο, ώστε να αποφεύγονται οι μεγάλες διαφορές στα επίπεδα των 
συντάξεων ανδρών και γυναικών, και να μελετήσουν τις δυνατότητες καθιέρωσης 
διορθωτικών συντελεστών που θα λαμβάνουν υπόψη τις διακοπές στην καταβολή 
εισφορών λόγω της επισφαλούς εργασιακής απασχόλησης ή των απαιτήσεων της 
μητρότητας·

31. τονίζει τη σπουδαιότητα των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης 
σε ατομική βάση προκειμένου να διασφαλίζεται η οικονομική ανεξαρτησία γυναικών και 
ανδρών·

32. επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι η ισότιμη και πλήρης συμμετοχή στον οικονομικό, 
πολιτικό και κοινωνικό βίο θα πρέπει να θεωρείται ως ατομικό δικαίωμα, μια ενεργός 
πολιτική για την κοινωνική ένταξη οφείλει να υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση για την 
εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, εξασφαλίζοντας, κυρίως, πλήρη 
πρόσβαση για όλους σε κοινωνικές υπηρεσίες ποιότητας και σε υπηρεσίες γενικού 
(οικονομικού) ενδιαφέροντος·

33. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή·

34. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου "Ισότητα των 
φύλων στην ΕΕ το 2009", στην Ευρώπη αναγνωρίζεται ευρέως η ανάγκη να περιορισθεί η 
διαφορά των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών·

35. υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης μέτρων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο 
για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών 
για την καταπολέμηση της φτώχειας και την βελτίωση της πρόσβασης σε αξιοπρεπή 
εργασία· καλεί, λοιπόν, τα κράτη μέλη να ενισχύσουν της δημόσιες δομές παιδικής 
μέριμνας και να παράσχουν κίνητρα στις επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν αντίστοιχες 
δομές ενδοεπιχειρησιακά·

36. ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για ένα καλύτερο συνδυασμό εργασιακής και 
οικογενειακής ζωής με συγκεκριμένα μέτρα, όπως τη βελτίωση της διαφάνειας στις 
αμοιβές, στις διαδικασίες πρόσληψης και στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, το 
ευέλικτο ωράριο εργασίας και την εξισορρόπηση του γονικού κόστους·

37. υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης σε εθνικό επίπεδο των κατάλληλων πολιτικών 
ένταξης στην απασχόληση και την κατάρτιση, αλλά και ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων 
για τις μονογονεϊκές οικογένειες, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας, της 
παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

38. υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων σε ό, τι αφορά τις ευκαιρίες 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας και τις μισθολογικές πολιτικές·

39. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τα εμπόδια στην κοινωνική συμμετοχή, όπως 
είναι η ενεργειακή φτώχεια, ο χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός και τα εμπόδια στην 
πρόσβαση στην τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ)·
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40. τονίζει τη σημασία συντονισμού των πολιτικών αντιμετώπισης της ανεργίας και του
κοινωνικού αποκλεισμού σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης, με στόχο την αποτελεσματική 
καταπολέμηση της φτώχειας·

41. υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει 
να επιδιώκεται τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός αυτής, προκειμένου να 
τηρηθεί η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για την επίτευξη 
των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας του ΟΗΕ έως το 2015·

42. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η παροχή κατάλληλης παιδικής μέριμνας αποτελεί 
θεμελιώδες στοιχείο της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας· τονίζει, ως εκ τούτου, 
στα κράτη μέλη τη σημασία που έχει η επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης για την 
παιδική μέριμνα, για την ενθάρρυνση των γυναικών να συμμετάσχουν στην αγορά 
εργασίας και την εξισορρόπηση εργασίας και οικογενειακής ζωής·

43. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν ευχερέστερη την πρόσβαση των μεταναστών και 
των εθνοτικών μειονοτήτων στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο να 
διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.



PE448.823v02-00 10/10 AD\838377EL.doc

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 9.11.2010

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

44
3
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Alejandro Cercas, 
Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije
Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, 
Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale
Gruny, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Martin
Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope
Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth
Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Licia Ronzulli, 
Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, 
Traian Ungureanu, Συλβάνα Ράπτη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Tamás
Deutsch, Julie Girling, Joe Higgins, Jelko Kacin, Jan Kozłowski, 
Evelyn Regner, Αντιγόνη Παπαδοπούλου


