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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 πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των ΗΕ για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων 
κατά των Γυναικών, του1979 (CEDAW), 

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά της με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 20091 σχετικά με την 
απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών,

Α. εκτιμώντας ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σχετική με τα φύλα διάσταση των σχέσεων 
μεταξύ των γενεών,

Β. εκτιμώντας ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Στρατηγικής ΕΕ 2020 ως προς το ποσοστό 
απασχόλησης, ορίζουν ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και ανδρών ηλικία 20-
64 πρέπει να ανέλθει στο 75% έως το 2020 ενώ παράλληλα πρέπει να αντιμετωπισθεί η 
δημογραφική πρόκληση,

Γ. εκτιμώντας ότι σε εποχή δημογραφικής αλλαγής, ο ρόλος των γονέων είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός, καθώς αυτοί χρειάζονται τόσο ως μητέρες και  πατέρες όσο και ως 
εργαζόμενοι, και ότι αυτό το διπλό βάρος πρέπει να πάψει να πέφτει μόνο στους ώμους 
των γυναικών,

Δ. εκτιμώντας ότι η δημογραφική αλλαγή έχει έντονο αντίκτυπο στην προσωπική ζωή αλλά 
και στην εργασία, ιδιαίτερα στην περίπτωση των γυναικών, ενώ οι ελλιπείς υπηρεσίες, οι 
ανεπαρκείς κοινωνικές παροχές, η αργή και δυσχερής φύση της ένταξης στην ίδια την 
αγορά εργασίας, οι μακρές περίοδοι ανασφαλούς ή προσωρινής απασχόλησης, και η 
έλλειψη στήριξης για τα νεαρά ζευγάρια είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους 
οι νέοι καθυστερούν να φτιάξουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά,

Ε. εκτιμώντας ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες και αποτελούν αυξανόμενη 
αναλογία των ηλικιωμένων,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι στα κράτη μέλη και περιφέρειες όπου υφίστανται αποτελεσματικά, 
ευέλικτα και ολοκληρωμένα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, τα ποσοστά γεννήσεων 
είναι υψηλότερα παρά το υψηλό επίπεδο απασχόλησης των γυναικών, 

Ζ. εκτιμώντας ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες υποφέρουν από την έλλειψη ειδικευμένων 
τεχνιτών νεαρής ηλικίας, ενώ οι πείρα και οι ικανότητες των ηλικιωμένων 
υποβαθμίζονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να εξαφανισθούν διάφορες τέχνες, 
ιδιαίτερα αυτές που παραδοσιακά ασκούνται περισσότερο από γυναίκες,

1. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του φύλου κατά την εξέταση της 
δημογραφικής πρόκλησης και αλληλεγγύης, καθώς οι σχέσεις των φύλων διαρθρώνουν 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής από τη γέννηση έως τα γεράματα, με αποτέλεσμα να 
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επηρεάζουν την πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες και να διαμορφώνουν στρατηγικές 
ζωής σε κάθε φάση της,

2. κρίνει αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η μεταξύ των γενεών αλληλεγγύη, ιδιαίτερα από πλευράς 
διάστασης του φύλου, μέσα από στοχοθετημένες φορολογικές πολιτικές, μέτρα 
ενθάρρυνσης της ενεργούς γήρανσης, πολιτική στέγασης και δημιουργία ολοκληρωμένων 
δικτύων υπηρεσιών για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 
προκειμένου να δημιουργηθούν θετικές συνθήκες για την ισορροπία ανάμεσα στην 
προσωπική ζωή και την εργασία,

3. τονίζει πως πρέπει να εξαλειφθεί η διαφορά λόγω φύλου στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και 
γυναικών - σήμερα 17% στην ΕΕ των 27 - , καθώς η κατάσταση αυτή έχει συνέπειες όπως 
το χαμηλότερο εισόδημα ήδη από τη γέννηση του πρώτου παιδιού και στο τέλος χαμηλές 
συντάξεις και υψηλότερο ποσοστό φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών,

4. τονίζει την σπουδαιότητα των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης  
σε ατομική βάση ενώ παράλληλα πρέπει να αναγνωρίζεται το μη αμειβόμενο έργο όσων 
παρέχουν φροντίδα,

5. υπογραμμίζει ότι η συμφιλίωση της εργασίας και της οικογενειακής ζωής είναι δυνατή 
μόνον εάν τα μη αμειβόμενα καθήκοντα φροντίδας μοιράζονται πιο δίκαια ανάμεσα σε 
γυναίκες και άνδρες και εφόσον προβλέπονται προσιτές, οικονομικά συμφέρουσες και 
καλής ποιότητας υπηρεσίες φροντίδας για τις οικογένειες· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν προσιτές, οικονομικά συμφέρουσες, ευέλικτες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, και συγκεκριμένα πρόσβαση σε δομές για τη φροντίδα των παιδιών, με σκοπό 
να εξασφαλισθούν συνθήκες για την κάλυψη του 50% της απαιτούμενης φροντίδας για 
παιδιά έως τριών ετών και 100% της φροντίδας για παιδιά τριών έως έξι ετών, όπως και 
καλύτερη φροντίδα για άλλες ειδικές ανάγκες και κατάλληλες ρυθμίσεις για άδεια τόσο 
για τις μητέρες όσο και τους πατέρες,

6. αναγνωρίζει πως χρειάζεται δράση για τη βελτίωση των ρυθμίσεων που διέπουν όχι μόνο 
τη άδεια μητρότητας αλλά και την άδεια πατρότητας και γονική άδεια για εργαζόμενους 
πατέρες,

7. παραδέχεται ότι οι εργαζόμενες ηλικιωμένες γυναίκες συχνά υφίστανται άμεση ή έμμεση 
διάκριση καθώς και πολλαπλή διάκριση, κατάσταση που χρειάζεται διορθωθεί,

8. ζητεί να ληφθούν μέτρα για να ενθαρρυνθεί η εθελοντική εργασία εκ μέρους 
συνταξιούχων γυναικών και πιο ηλικιωμένων γυναικών που θα μπορούσαν με τον τρόπο 
αυτό να προσφέρουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες,

9. αναγνωρίζει πόσο σημαντικές είναι οι υπηρεσίες φροντίδας που μπορούν να προσφέρουν 
οι ηλικιωμένες γυναίκες, η ικανότητα των οποίων συχνά υποτιμάται ενώ μπορεί να 
συμβάλει στην καλύτερη συμφιλίωση ανάμεσα στην εργασία και την οικογενειακή ζωή, 

10. ζητεί να προβλεφθούν δια βίου μάθησης προγράμματα στα οποία να μπορούν να 
συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες όλων των ηλικιών,

11. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να παρακολουθήσει και 
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αναλύσει τις σχέσεις ανάμεσα στις γενεές με βάση δείκτες φύλου και ηλικιακής ομάδας,

12. ζητεί να αναγνωρισθούν πρωτοβουλίες που να μπορούν να βοηθήσουν νέους και 
ηλικιωμένους που επιθυμούν να ξεκινήσουν μαζί μια δουλειά για όλες τις ηλικίες,

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τα συστήματα πρόνοιάς τους 
εκεί όπου υφίστανται ακόμα σοβαρές ανισότητες στα συνταξιοδοτικά επίπεδα ανδρών και 
γυναικών, και να μελετήσουν τις δυνατότητες καθιέρωσης διορθωτικών παραγόντων 
λαμβάνοντας υπόψη το χάσμα στις εισφορές λόγω της προσωρινής απασχόλησης ή των 
απαιτήσεων μητρότητας,

14. θεωρεί πως οι κατ' οίκον υπηρεσίες για ηλικιωμένους μπορούν να προωθηθούν και 
οργανωθούν με την ενθάρρυνση αυτόνομων και συνεργατικών μορφών δραστηριοτήτων, 
με βάση συμφωνίες με τις τοπικές αρχές και την χορήγηση ειδικών επιταγών για τις 
οικογένειες,

15. φρονεί πως για να καλυφθεί το ψηφιακό χάσμα - φαινόμενο που πλήττει ιδιαίτερα τις 
γυναίκες, και μάλιστα τις ηλικιωμένες, και οδηγεί στον επαγγελματικό και κοινωνικό 
αποκλεισμό - θα μπορούσαν τα σχολεία να οργανώνουν πειραματικές πρωτοβουλίες 
ψηφιακού αλφαβητισμού.
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