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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:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων επηρεάζει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, στην οποία επιδρά, μεταξύ άλλων, η 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας που μπορεί να εξασφαλίζει ότι γυναίκες 
και ·άνδρες θα απολαύουν των ίδιων ευκαιριών όσον αφορά την πρόσβαση σε ποιοτική 
εκπαίδευση, αξιοπρεπή εργασία και στην ανάπτυξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας, 
πράγμα το οποίο θα αυξήσει τον ενεργό πληθυσμό και τις διαθέσιμες δεξιότητες και, κατά 
συνέπεια, θα συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την περίοδο 2000-2006, μόνον το 7% των κονδυλίων του 
ΕΚΤ χρησιμοποιήθηκε για την χρηματοδότηση μέτρων με στόχο την προώθηση της 
ισότητας γυναικών και ανδρών, και ότι, κατά την αυτή περίοδο, τα μέτρα (άμεσης και 
έμμεσης) στήριξης που επιδοτούνται από το ΕΤΠΑ για τις ίσες ευκαιρίες έφθαναν στο 
21% της συνολικής χρηματοδότησης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές ως προς τη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, και ότι το μέσο ποσοστό συμμετοχής τους είναι 
χαμηλότερο από αυτό των ανδρών, καθώς και ότι το επίπεδο των αμοιβών τους είναι 
χαμηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών· εκτιμώντας ότι τούτο εξηγείται εν μέρει λόγω 
της μεγαλύτερης δυσχέρειας των γυναικών να συμβιβάσουν εργασία και οικογένεια, 
δεδομένου ότι η ευθύνη της φροντίδας των παιδιών και άλλων εξαρτωμένων ατόμων 
περιέρχεται συνήθως σε αυτές,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των ατόμων με 
ανώτερη εκπαίδευση, και ότι, παρά ταύτα, η τάση αυτή δεν έχει ακόμη εκφρασθεί σε 
αντιστοίχηση των ποσοστών απασχόλησης· υπενθυμίζοντας ότι ταυτόχρονα υπερτερούν 
αριθμητικά των αντρών στην πληθυσμιακή ομάδα των ατόμων με το χαμηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση αυτή, προϊόντος του χρόνου, άρχισε να 
μεταβάλλεται σε μεγάλο βαθμό,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 16 κράτη μέλη ο κίνδυνος της απόλυτης ένδειας είναι πολύ
μεγαλύτερος μεταξύ των γυναικών απ' ό, τι μεταξύ των ανδρών· και ότι πολύ μεγαλύτερη 
αναλογία γυναικών, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, συγκαταλέγεται στα άτομα που 
απασχολούνται κάτω από επισφαλείς όρους εργασίας,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών και η αρχή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου αναφέρονται ρητά στους κανονισμούς που 
διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία ως εγκάρσιες πτυχές του προγραμματισμού και της 
εφαρμογής πολιτικών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά μέσον όρο, το ήμισυ των ατόμων που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες που οργανώνονται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο των πολιτικών υπέρ της 
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ενεργού απασχόλησης, είναι γυναίκες,

1. υποστηρίζει επίμονα, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, την ανάγκη να αυξηθεί η 
χρηματοδοτική στήριξη των μέτρων που διευκολύνουν στις γυναίκες και στους άνδρες το 
συνδυασμό της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, ειδικότερα με πιο ευέλικτους 
όρους απασχόλησης και με επαρκή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με προσιτές τιμές για 
την παιδική μέριμνα και τη φροντίδα άλλων εξαρτημένων ατόμων, ώστε οι πατέρες, και 
ειδικότερα οι μητέρες, να μπορούν να συνδυάζουν εργασία και απασχόληση, γεγονός το 
οποίο ευνοεί την κοινωνική συνοχή με την προώθηση ίσων ευκαιριών, καθώς και την 
οικονομική συνοχή, επιτρέποντας την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας·

2. υπογραμμίζει ότι η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης είναι ένας από τους κυριότερους 
παράγοντες ανάπτυξης· επισημαίνει επίσης ότι για την επίτευξη του στόχου του 75% 
απασχόλησης των ατόμων μεταξύ 20 και 64 ετών, ο οποίος έχει ορισθεί από την 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020, είναι απαραίτητο τόσο να μειωθεί η ανεργία, όσο και να 
ενταχθούν στην αγορά εργασίας τα άτομα που σήμερα δεν απασχολούνται, πολλά από τα 
οποία είναι γυναίκες·

3. υπογραμμίζει την ανάγκη επεξεργασίας καινοτόμων μέτρων για την καταπολέμηση της 
φτώχειας, τα οποία να αφορούν τις γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση, μεταξύ των οποίων 
ειδικότερα των μεταναστριών, των γυναικών που ζουν μόνες και των γυναικών με 
μεγάλες οικογένειες·

4. εκφράζει την λύπη του διότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο θέμα της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας υπήρξε πολύ περιορισμένη και υπογραμμίζει 
ότι τα περισσότερα κράτη της ΕΕ εξακολουθούν να μην έχουν ενσωματώσει πλήρως τον 
στόχο της ισότητας των φύλων στις πολιτικές τους για την απασχόληση και να μην έχουν 
προβεί σε συστηματικές αξιολογήσεις των συνεπειών των πολιτικών τους από την άποψη 
αυτή, όπως επισημαίνει και η Επιτροπή στην 5η Έκθεσή της για την Συνοχή·

5. είναι της άποψης ότι η ενίσχυση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πρέπει 
να εξακολουθεί να εστιάζει στην ανοδο του επιπέδου επαγγελματικής απασχόλησης, 
χρηματοδοτώντας μέτρα για τις μειονεκτούσες ομάδες (γυναίκες, νέους, άνεργους μακράς 
διαρκείας, μετανάστες, μειονότητες, αναπήρους, κλπ.) οι οποίες έχουν ανάγκη στήριξης 
προκειμένου να εξεύρουν εργασία, προωθώντας την δια βίου κατάρτιση, καταπολεμώντας 
τις διακρίσεις λόγω φύλου κατά την επιλογή σταδιοδρομίας και απασχόλησης, 
υποστηρίζοντας την συμμετοχή των γυναικών σε επιστημονικές και τεχνολογικές 
δραστηριότητες και βοηθώντας τες να δημιουργούν επιχειρήσεις· και επίσης μέσω της 
συγχρηματοδότησης μεμονωμένων οικονομικών πρωτοβουλιών των ατόμων που μένουν 
εκτός αγοράς εργασίας, και ειδικότερα των γυναικών άνω των 45·

6. πιστεύει ότι, προκειμένου να ενταχθούν πλήρως και ικανοποιητικά στην αγορά εργασίας, 
άτομα που απασχολούνται υπό επισφαλείς όρους εργασίας, πρέπει να έχουν τις ίδιες 
δυνατότητες, όπως οι άνεργοι, ως προς την πρόσβαση στα προγράμματα ένταξης στην 
αγορά εργασίας τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

7. υπογραμμίζει την σημαντική συμβολή του ΕΤΠΑ για την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου σε όλους τους ενδεδειγμένους τομείς και, ειδικότερα, στην παροχή ενισχύσεων 
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στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, στις γυναίκες επιχειρηματίες και για την επένδυση 
σε κέντρα φροντίδας ανηλίκων, ηλικιωμένων και άλλων εξαρτημένων ατόμων·

8. ζητεί να τροποποιηθεί ο κανονισμός του ΕΓΤΑΑ προκειμένου να καταστεί εφικτή, όπως 
συμβαίνει με το ΕΚΤ, η υλοποίηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών κατά τη 
μελλοντική περίοδο προγραμματισμού 2010-2020, πράγμα που είχε συμβεί σε 
προηγούμενες περιόδους αλλά δεν ακολουθείται στην τρέχουσα περίοδο, καθώς το μέτρο 
αυτό θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις στη γυναικεία απασχόληση στην ύπαιθρο·

9. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει, με κατάλληλο τρόπο, στο πλαίσιο της πολιτικής για 
τη συνοχή, την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης των γυναικών, και καλεί τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω "προγράμματα δια βίου μάθησης" καθώς και 
πρωτοβουλίες ενεργού γήρανσης, ιδίως επειδή η οικονομική κρίση είχε καταστροφικές 
συνέπειες για τις πλέον ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, όπως οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι 
γυναίκες που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και οι γυναίκες που βρίσκονται σε 
μειονεκτική κατάσταση·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβλέψουν ειδικά μέτρα τα οποία θα κάνουν 
χρήση των υφισταμένων πόρων καθώς και διαδικασίες -λ.χ. εγγυητικά κεφάλαια- για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με μικροχρηματοδοτήσεις και μικροπιστώσεις οι οποίες 
να απευθύνονται κυρίως στις γυναίκες·

11. υποστηρίζει την Επιτροπή κατά την αναμόρφωση της πολιτικής για τη συνοχή, μεταξύ 
άλλων με την μεγαλύτερη συγκέντρωση των πόρων σε μικρότερο αριθμό 
προτεραιοτήτων, με στοχευμένες δράσεις και στρατηγικούς στόχους, υπό τον όρο ότι η 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας θα εξακολουθεί να αποτελεί
προτεραιότητα

12. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στη σύσταση μονάδων εμπειρογνωμόνων στο επίπεδο 
των διαχειριστικών αρχών, που θα ασχολούνται με την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου και την ισότητα ευκαιριών, να καθιερώσουν διαδικασία εκτίμησης των 
επιπτώσεων κατά τη φάση της επιλογής και να παρακολουθήσουν αυστηρά τον αντίκτυπο 
και τα αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων υπό το φως της προόδου που 
σημειώνεται από άποψη ισότητας των φύλων·

13. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να τηρήσουν την 
δέσμευσή τους για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, την εξάλειψη των 
διακρίσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις φάσεις 
εκτέλεσης των προγραμμάτων· εκφράζει την ανησυχία του διότι αν και σε όλα τα 
προγράμματα αναφέρεται ρητών η ισότητα, δεν λαμβάνεται πάντοτε υπόψη κατά την 
εκτέλεσή τους, όπως απεδείχθη κατά την εκτίμηση της εφαρμογής και των 
αποτελεσμάτων τους·

14. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο δράσης για τον καθορισμό συγκεκριμένων, 
μετρήσιμων και συνοδευόμενων από προθεσμίες στόχων, όπως αναφέρεται στο έγγραφο 
που συνοδεύει τη "Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015", 
και εφιστά την προσοχή στην ανάγκη παρακολούθησης των δράσεων της Επιτροπής·

15. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αξιοποιήσουν 
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αποτελεσματικά όλα τα διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρηματοπιστωτικά μέσα για την 
υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας όλων των πολιτών και ειδικότερα των 
πλέον ευάλωτων ομάδων γυναικών (αναπήρων, μεταναστριών, ανηκουσών σε 
μειονότητες, θυμάτων βίας λόγω φύλου, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, κλπ.)·

16. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη ώστε, στο πλαίσιο των διεθνικών 
προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, να ορισθούν ειδικοί στόχοι για την 
ευρωπαϊκή κινητικότητα, τις σπουδές, την κατάρτιση και την ανάπτυξη επαγγελματικών 
ευκαιριών για τις γυναίκες·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν κατευθυντήριες γραμμές για την 
χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την βελτίωση των 
εξειδικευμένων και τεχνικών δεξιοτήτων των νέων γυναικών στους τομείς στους οποίους 
εκπροσωπούνται λιγότερο, σε συμφωνία με τις επιδιώξεις της στρατηγικής περιφερειακής 
ανάπτυξης και καινοτομίας καθώς και της ποιότητας της απασχόλησης·
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