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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων δύνανται να συμβάλουν 
σημαντικά στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων, ιδίως τονώνοντας την 
ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας και μειώνοντας τον κίνδυνο της ένδειας 
γυναικών και παιδιών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες και ότι η 
αυξανόμενη διαφορά μεταξύ του προσδοκίμου επιβίωσης ανδρών και γυναικών μπορεί 
να εκθέσει περισσότερο τις ηλικιωμένες γυναίκες στην απομόνωση, την εξάρτηση και 
την ένδεια,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού συνιστά μία από τις 
βασικές μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, με αυξανόμενη επιβάρυνση ορισμένων χρόνιων ασθενειών, ορισμένες εκ των 
οποίων πλήττουν ιδίως τις γυναίκες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές οφείλουν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο για τη 
διασφάλιση της συνέχειας, της ασφάλειας και της ποιότητας όσον αφορά την παροχή 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και δημόσιας υγείας,

1. καλεί τις αρμόδιες ενωσιακές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή και ενόψει της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", να καταβάλουν 
περισσότερες προσπάθειες για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των μέτρων για τη 
συνεκτίμηση του παράγοντα ‘φύλο’ και για την ισότητα των φύλων στην πολιτική 
συνοχής καθώς και των μέτρων προς καταπολέμηση των διακρίσεων, ειδικότερα ενόψει 
του νέου πλαισίου της δημογραφικής εξέλιξης, που χαρακτηρίζεται από τη γήρανση του 
πληθυσμού και σημαντικά μεταναστευτικά ρεύματα τόσο από τρίτες χώρες προς την ΕΕ 
όσο και εντός αυτής, από την ανατολή προς τη δύση και από την ύπαιθρο προς τις αστικές 
περιοχές, αποδίδοντας προσοχή στις γυναίκες που υποφέρουν από κοινωνικό αποκλεισμό·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλες οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές ολόκληρης της ΕΕ έχουν περιλάβει μέτρα για το συνυπολογισμό του 
παράγοντα ‘φύλο’ στις προτάσεις τους για τη χρηματοδότηση της επόμενης περιόδου 
προγραμματισμού της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και το στόχο για τη μείωση των 
αρνητικών επιπτώσεων της δημογραφικής αλλαγής·

3. επισημαίνει ότι οι πολιτικές για την περίθαλψη και η παροχή υπηρεσιών περίθαλψης 
συνδέονται αναπόσπαστα με την επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και 
τονίζει ότι η έλλειψη προσιτών οικονομικά, προσβάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών 
περίθαλψης στις περισσότερες χώρες της ΕΕ και το γεγονός ότι οι εργασίες περίθαλψης 
δεν κατανέμονται εξίσου μεταξύ γυναικών και ανδρών έχουν άμεση αρνητική επίπτωση 
επί της ικανότητας των γυναικών να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού, 
οικονομικού, πολιτιστικού και πολιτικού βίου·
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4. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στον επόμενο κύκλο της πολιτικής για τη συνοχή ειδικά 
προγράμματα και σχέδια έργων σε συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές, για να 
αναπτύξουν και να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στις ΜΜΕ, γεγονός 
που θα βελτιώσει άμεσα την απασχόληση των γυναικών και θα αποτρέψει τη "διαρροή 
εγκεφάλων" των νεότερων γενεών από τις αγροτικές προς τις αστικές περιοχές ή το 
εξωτερικό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο δημογραφικός μαρασμός·

5. καλεί τις αρμόδιες ενωσιακές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οποίες δρουν 
στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων αρμοδιοτήτων τους και της πολιτικής για τη συνοχή 
της επόμενης περιόδου, να προβλέψουν οικονομικά μέτρα στήριξης για τη μητρότητα και 
φροντίδας για τα παιδιά με την έκδοση δελτίων, επιδομάτων και επιταγών, να 
υποστηρίξουν την προσφορά υπηρεσιών και παροχών σχετικά με τη φροντίδα των 
παιδιών και την οικογένεια και να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα που θα βοηθούν το 
συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τα ελαστικά 
ωράρια εργασίας για γονείς (βάσει ελεύθερης επιλογής) και προβλέποντας την επάρκεια 
σε ποιοτικές και προσιτές οικονομικά υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών, των 
ηλικιωμένων και άλλων και άλλων εξαρτώμενων προσώπων, οι οποίες θα επιτρέπουν 
στους γονείς, και ιδίως στις μητέρες, να συνδυάζουν την επαγγελματική με την 
οικογενειακή ζωή· τονίζει ότι ορισμένες χώρες έχουν εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές 
για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής παρέχοντας στους πολίτες 
τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ ισοδύναμων, γνήσιων εναλλακτικών λύσεων, 
ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά τόσο της συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά 
εργασίας όσο και των γεννήσεων·

6. πιστεύει σχετικά ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί η τηλεργασία, όποτε αυτό είναι δυνατό, στο 
πλαίσιο φιλόδοξης νομοθεσίας που να επιτρέπει τη συμφιλίωση των συμφερόντων 
εργαζομένων και επιχειρήσεων·

7. πιστεύει ότι, ενόψει των δημογραφικών αλλαγών που παρατηρούνται στην Ευρώπη και 
προς επίτευξη καλύτερης ισορροπίας επαγγελματικής-οικογενειακής ζωής, πρέπει, στο
πλαίσιο της νέας στρατηγικής της πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2013, να δοθεί 
μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας·

8. τονίζει την αυξανόμενη και αποφασιστική σημασία των ευρωπαϊκών τοπικών και 
περιφερειακών αρχών όσον αφορά την προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και 
ανδρών για την αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης και τους απευθύνει έκκληση 
να ενσωματώνουν στα σχέδιά τους αποκεντρωμένης συνεργασίας μια πολιτική για το 
θέμα αυτό, ώστε να εξασφαλιστεί πρόσβαση για τις γυναίκες, ιδιαίτερα τις πλέον 
ευάλωτες, στις οποίες περιλαμβάνονται μετανάστριες, μέλη μειονοτήτων, ανάπηρες 
γυναίκες, θύματα σεξιστικής βίας και άνεργες άνω των 45 ετών, στις νέες τεχνολογίες της 
πληροφορίας και στη μικροχρηματοδότηση εμπορικών δραστηριοτήτων·

9. ζητεί από την Eurostat να συμπεριλαμβάνονται στον περιφερειακό Δείκτη Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης (ΔΑΑ) παράγοντες της μη αμειβόμενης, άδηλης εργασίας, με αναλυτική 
κατάσταση ανά φύλο, λαμβάνοντας υπόψη τον τριπλό ρόλο που συχνά διαδραματίζουν οι 
γυναίκες ως μητέρες, κόρες και γιαγιάδες, ως συμπληρωματικό στοιχείο των 
εδραιωμένων, αλλά εισέτι ανεπαρκών περιφερειακών κοινωνικών υποδομών, μετά από 
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την πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ με τίτλο ‘Μαγειρική, φροντίδα και εθελοντισμός: μη 
αμειβόμενη εργασία ανά την υφήλιο’1·

10. παραπέμπει στην τεράστια ανισότητα που χαρακτηρίζει την κατανομή των οικιακών και 
οικογενειακών καθηκόντων μεταξύ ανδρών και γυναικών, που αναγκάζει κυρίως τις 
γυναίκες να επιλέγουν ελαστικές ρυθμίσεις εργασίας ή ακόμη και να εγκαταλείπουν 
ολοσχερώς την εργασία, γεγονός που έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των 
γυναικών, στο συνεχιζόμενο χάσμα μεταξύ των αμοιβών και στην σώρευση 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

11. ζητεί από τη Eurostat να εξετάσει και να καθορίσει δείκτες για τη μέτρηση και την 
αξιοποίηση της συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών σε εθελοντικές 
δραστηριότητες, προκειμένου να καταδειχθεί η συμβολή των γυναικών και των ανδρών 
στην κοινωνική συνοχή ανά περιφέρεια και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, κυρίως 
των ατόμων που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας·

12. πιστεύει ότι η εθελοντική εργασία που επιτελούν οι γυναίκες πρέπει να θεωρείται ως 
διαπιστευμένη επαγγελματική εμπειρία, να αναγνωρίζεται δεόντως και να μην 
συνεπάγεται την επιδείνωση των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την ασφάλεια ασθενείας 
και τη σύνταξη γήρατος·

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού έτους 2012 για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, 
που θα αφιερώνονται στις δραστηριότητες των ηλικιωμένων γυναικών και θα ενισχύουν 
την προσφορά τους υπέρ της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· τονίζει ότι η αρχή της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών αποτελεί βασικό παράγοντα του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου και, κατά συνέπεια, της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· ζητεί 
την ανάληψη δράσης που θα προωθεί ευέλικτες λύσεις συνταξιοδότησης και θα 
συνδυάζει τις συντάξεις με την εργασία μερικής απασχόλησης, ούτως ώστε να 
ενθαρρύνονται οι γυναίκες να παραμείνουν στην αγορά εργασίας για περισσότερο χρόνο· 
ζητεί, προς διατήρηση της αρχής αυτής, οι δημόσιες αρχές διαφόρων βαθμών να 
υιοθετήσουν ενεργητική προσέγγιση και να συμμετάσχουν στην εξασφάλιση ποιοτικών 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας·

14. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την επάρκεια των συντάξεων καταπολεμώντας τις 
διακρίσεις λόγω φύλου στην αγορά εργασίας και ιδίως μειώνοντας το χάσμα 
σταδιοδρομίας και αμοιβής λόγω φύλου διασφαλίζοντας δε στα συνταξιοδοτικά 
συστήματα την αντιστάθμιση του χρόνου που αφιερώνεται στην οικογενειακή φροντίδα·

15. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να ενθαρρύνουν μορφές στήριξης των 
οικογενειών που αναλαμβάνουν τη φροντίδα εξαρτώμενων ηλικιωμένων·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μορφές διαγενεακής κατάρτισης 
και εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή, λόγου χάρη, νέων, σχολείων και ενώσεων σε σχέδια 
κατάρτισης ΤΠΕ για ηλικιωμένους, ή με την ανάπτυξη των ικανοτήτων ηλικιωμένων σε 

                                               
1 Miranda, V. (2011), Μαγειρική, φροντίδα και εθελοντισμός: μη αμειβόμενη εργασία ανά την υφήλιο, Έγγραφο 
εργασίας του ΟΟΣΑ σχετικά με την κοινωνία, την απασχόληση και τη μετανάστευση αριθ. 116, Δημοσιεύσεις 
ΟΟΣΑ.
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εξωσχολικά σχέδια·

17. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν 
μορφές συμμετοχής των ηλικιωμένων σε επίσημες και ανεπίσημες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και στην εθελοντική εργασία, καθώς και την ενεργό συμμετοχή τους στη 
ζωή της κοινότητας·

18. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις της δημογραφικής 
πρόκλησης επί της δημόσιας υγείας και να αντιμετωπίσει με κατάλληλες δράσεις την 
αυξανόμενη επιβάρυνση που αποτελούν οι ασθένειες για γυναίκες και άνδρες, ιδίως 
εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση, από τα κονδύλια για την περιφερειακή ανάπτυξη, του 
προσυμπτωματικού ελέγχου και της διάγνωσης του καρκίνου για τις γυναίκες και τους 
άνδρες κυρίως σε περιοχές που εξυπηρετούνται λιγότερο από τις δημόσιες υπηρεσίες 
υγείας.
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