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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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και την 
προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας, καθώς και της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, της προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού, της εξισορρόπησης της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής και 
της επίτευξης οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στις κοινωνικές υπηρεσίες, τόσο 
ο τομεακός όσο και ο επαγγελματικός, έχει αρνητικό αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας 
και στα επίπεδα μισθών, και, ότι η μη αμειβόμενη εργασία στο σπίτι, η φροντίδα των 
παιδιών και των ηλικιωμένων είναι κυρίως έργο που αναλαμβάνουν οι γυναίκες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, και ιδιαίτερα η 
πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και φροντίδας για τους ηλικιωμένους και τα 
άλλα εξαρτώμενα άτομα, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ίση συμμετοχή γυναικών 
και ανδρών στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας υπήρξε 
η κινητήρια δύναμη προσέλευσης περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας,

1. καλεί τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τη διαθεσιμότητα προσβάσιμων, οικονομικά 
προσιτών και υψηλού επιπέδου κοινωνικών υπηρεσιών όπως και κατά την περίοδο της 
γρήγορης οικονομικής ανάπτυξης και να εξασφαλίσουν την μη διακριτική πρόσβαση σε 
αυτές ανεξάρτητα από το φύλο, το εισόδημα, την φυλή ή την εθνοτική καταγωγή, τη 
θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή 
τις συνθήκες απασχόλησης· θεωρεί ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι θεμελιώδους 
σημασίας στην εξασφάλιση της ισότητας των φύλων δεδομένου ότι, από κοινού με τις 
υπηρεσίες υγείας και παιδικής μέριμνας, αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες 
στην προσπάθεια αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση και 
γενικότερα στην επίτευξη ισότητας·

2. επιμένει ότι είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα ώστε η τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση 
και οι μελλοντικές οικονομικές προοπτικές να μην θέσουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας, διότι αυτό μπορεί μακροπρόθεσμα να βλάψει 
την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ, καθώς και την αύξηση των 
φορολογικών εισφορών, την αύξηση της γεννητικότητας και την προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών·

3. επισημαίνει ότι η επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας αποτέλεσε την 
κινητήριο δύναμη για την προσέλκυση περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας, 
αναφέρεται στην έρευνα εργατικού δυναμικού του 2008 όπου καταδεικνύεται ότι 79% 
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του εργατικού δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας, το 81% στις υπηρεσίες φροντίδας κατ' 
οίκον και το 83% στις μη οικιακές δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας ήταν γυναίκες·

4. καλεί τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν σύγχρονες και δυναμικές στρατηγικές που θα 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των κοινωνικών δαπανών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ισότητας των φύλων· σημειώνει ότι οι πολιτικές αυτές, 
όπως και η προώθηση αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, η πρόληψη και η 
αποκατάσταση, πιθανόν να απαιτήσουν αρχικά περισσότερα κεφάλαια, αλλά θα 
οδηγήσουν στην εξοικονόμηση δαπανών και θα βελτιώσουν μακροπρόθεσμα την 
ποιότητα παροχής υπηρεσιών·

5. ζητεί, με στόχο την κατά το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή των υπηρεσιών στις ατομικές
ανάγκες των χρηστών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, να δοθεί 
μεγαλύτερη σημασία στην ανάγκη κατάρτισης και προπαρασκευαστικών μαθημάτων στα 
άτομα που εργάζονται με ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά, τους 
προβληματικούς νέους και τους ηλικιωμένους·

6. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να προσανατολισθούν πιο δυναμικά οι υπηρεσίες προς 
τον χρήστη παρέχοντάς του περισσότερες δυνατότητες και λαμβάνοντας υπόψη την 
προοπτική του φύλου, και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε κοινωνικά δικαιώματα, ειδικότερα 
των μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ανύπαντρων μητέρων, των 
γυναικών με αναπηρία, των γυναικών θυμάτων βίας λόγω φύλου, των μεταναστριών, των 
γυναικών που ανήκουν σε μειονότητες, των γυναικών με λίγα επαγγελματικά προσόντα, 
και των ηλικιωμένων γυναικών, σε μια εποχή κατά την οποία η ανάγκη για υπηρεσίες 
γίνεται ολοένα και πιο εξελιγμένη και περίπλοκη· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει και 
να διαφυλάξει την καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και σε κοινωνικές υπηρεσίες, 
και να προτείνει αποτελεσματικές στρατηγικές καταπολέμησης των πολλαπλών 
διακρίσεων·

7. συνιστά στα κράτη μέλη, κατά τον καθορισμό των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας, να λαμβάνουν υπόψη τις εξειδικευμένες ως προς το φύλο υπηρεσίες, κυρίως τις 
συμβουλευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε γυναίκες, και άλλες 
σημαντικές υπηρεσίες για την ποιότητα ζωής των γυναικών και την ισότητα, όπως είναι οι 
υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα όσες αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την 
εκπαίδευση και τη φροντίδα των ηλικιωμένων·

8. ζητεί η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την προώθηση των ίσων ευκαιριών ως δείκτη 
αξιολόγησης της αποδοτικότητας των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας·

9. επισημαίνει ότι η χρηματοοικονομική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας που επιβάλουν τα 
κράτη μέλη δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη μείωση των επενδύσεων σε δημόσιες 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας, αλλά ότι αντίθετα, δεδομένης της σημασίας τους, οι 
υπηρεσίες αυτές πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
των γυναικών·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διεξάγουν αξιολόγηση με βάση τις επιπτώσεις 
στο φύλο των διαφόρων κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας και να εξασφαλίσει ότι 
η αξιολόγηση των προτεινόμενων κοινοτικών δράσεων από την άποψη της ισότητας των 
φύλων θα αποτελέσει μια τακτική και διαφανή διαδικασία με απτά αποτελέσματα, και ότι 
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θα περιλαμβάνεται η συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων κατά την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού όλων των κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων και πολιτικών· καλεί 
επίσης την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις εκθέσεις παρακολούθησης το θέμα της 
ισότητας των φύλων·

11. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ύπαρξη, με πολιτικές που θα στοχεύουν στην 
επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, εύκολα 
προσβάσιμων, προσιτών, ποιοτικών και διαφοροποιημένων υπηρεσιών παροχής παιδικής 
μέριμνας, δεδομένου ότι αυτό συνιστά ουσιαστικό βήμα προς τις ίσες ευκαιρίες στην 
απασχόληση για τις γυναίκες και τους άνδρες, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας δεν διευκολύνουν μόνο τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας αλλά προσφέρουν, επίσης, ευκαιρίες απασχόλησης κυρίως σε γυναίκες· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράσεις για την αναγνώριση της μη 
αμειβόμενης εργασίας στο σπίτι των ατόμων που προσφέρουν φροντίδα στα παιδιά και 
τους ηλικιωμένους, τα οποία κυρίως είναι γυναίκες, και τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο 
στη βιωσιμότητα των κοινωνικών συστημάτων·

12. σημειώνει ότι εξαιτίας των δημοκρατικών αλλαγών, η μέριμνα, η υγεία και οι κοινωνικές
υπηρεσίες γενικότερα αποτελούν ένα τομέα ανάπτυξης που έχει το δυναμικό δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες· καλεί τα κράτη μέλη 
να εκμεταλλευτούν αυτό το δυναμικό με την ενίσχυση αυτών των υποβαθμισμένων και 
υποαμειβόμενων τομέων στους οποίους οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται, μέσω της 
βελτίωσης των μισθών, των υποδομών και της επαγγελματικής κατάρτισης·

13. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στον 
τομέα των πολιτικών εξισορρόπησης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή και 
των πρωτοβουλιών για την ευημερία στον επιχειρηματικό και εδαφικό τομέα, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα θετικά μέτρα που έχουν ληφθεί σε συμβατικό επίπεδο 
κατά τα πρόσφατα έτη και τις πειραματικές δράσεις που χρηματοδότησε το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο·

14. επισημαίνει τη σημασία εξασφάλισης από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
της πρόσβασης σε κοινωνική στέγαση για τις γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση 
ή που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, καθώς και για τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα 
βίας λόγω του φύλου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν εξαρτώμενα παιδιά·

15. καλεί την Επιτροπή να λάβει ενεργό μέρος στις προσπάθειες επίτευξης των στόχων 
πλαισίωσης και έγκρισης ορισμένων κανόνων που έχουν συμφωνηθεί από τους 
κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο ΕΕ και στοχεύουν στην υπεράσπιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες, και την επέκταση των νομικών εγγυήσεων 
που αφορούν το φύλο ώστε να καλύπτουν την πρόσβαση, την αμοιβή και τις συνθήκες 
εργασίας, την πρόσβαση σε μέτρα εξισορρόπησης της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή, την κατάρτιση, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την ασφάλεια·

16. επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της πρόσβασης των πιο ευάλωτων 
ομάδων γυναικών σε υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η εξασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας τους και η πλήρης 
ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία·
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17. σημειώνει ότι, για να αποφευχθεί η δυσκολία προσέλκυσης εξειδικευμένων υπαλλήλων, 
οι ελλείψεις προσωπικού και η μείωση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας στο μέλλον, τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στο θέμα 
της αξιοπρεπούς αμοιβής για τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της υγείας και των 
κοινωνικών υπηρεσιών· επισημαίνει ότι είναι ακριβώς αυτοί οι τομείς στους οποίους 
έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια οι ευκαιρίες για περισσότερες θέσεις εργασίας, 
ιδιαίτερα για τις γυναίκες·

18. επισημαίνει την ανάγκη μεγαλύτερης αναγνώρισης της εργασίας που προσφέρουν τα 
άτομα τα οποία εργάζονται στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, η πλειοψηφία των 
οποίων είναι γυναίκες, διότι η εργασία τους είναι δύσκολη, απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα και 
μεγάλη προσωπική δέσμευση και δεν χαίρει ιδιαίτερου κοινωνικού κύρους·

19. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν, μεταξύ άλλων, με φορολογικά κίνητρα και 
ιδιαίτερη χρηματοδοτική βοήθεια, τους διάφορους τρόπους υποστήριξης και βοήθειας στο 
σπίτι για τους ηλικιωμένους και τα ευάλωτα άτομα – ιδιαίτερα τις γυναίκες – και να 
μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η δραστηριότητα αυτή στην απασχόληση των 
συγγενών, ιδιαίτερα των γυναικών, που φροντίζουν τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας.
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