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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 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·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν πάνω από διπλάσιες πιθανότητες από τους 
άνδρες να είναι οικονομικά αδρανείς, παρά το γεγονός ότι αποτελούν την πλειοψηφία 
κατόχων τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφέρουν δε συχνότερα 
οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους για την μη ενεργό συμμετοχή τους στην 
οικονομική ζωή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να περιέλθουν σε 
συνθήκες ακραίας φτώχειας από τους άνδρες, και ότι υπάρχουν περισσότερες γυναίκες 
από τους άνδρες που απασχολούνται υπό επισφαλείς συνθήκες, ιδιαίτερα στις αγροτικές 
περιοχές· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής κατά 
την περίοδο 2007-2013 δείχνουν υψηλή γενική ευαισθητοποίηση στα κράτη μέλη όσον 
αφορά την υποχρέωση τήρησης των αρχών ισότητας των φύλων κατά τη δημιουργία 
σχετικών προγραμμάτων, καταδεικνύουν επίσης ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι στην 
πράξη αποτελεσματικά ενταγμένη στα προγράμματα· 

1. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, να αναπτύξουν προγράμματα
και δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της ίσης οικονομικής ανεξαρτησίας για 
γυναίκες και άνδρες, δημιουργώντας συνθήκες ισότητας στην αγορά εργασίας και 
αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά το μόνιμο ζήτημα των μισθολογικών διαφορών μεταξύ 
των δύο φύλων· 

2. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προσοχή στις συνέπειες που η δημοσιονομική εξυγίανση 
μπορεί να έχει για τις γυναίκες, και να βρουν τρόπους αποτελεσματικής εφαρμογής της 
πολιτικής συνοχής για την ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων· 

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναπτύξουν καινοτόμους
δράσεις και προγράμματα με σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών και 
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, στοχεύοντας κυρίως τις πιο ευάλωτες ομάδες 
γυναικών· 

4. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων, να συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση των συστημάτων υποβολής εκθέσεων από 
τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της στήριξης που παρέχεται 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την επίτευξη προόδου στο θέμα της ισότητας των 
φύλων· 
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5. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια της ΕΕ πιο δυναμικά
για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης φιλικών προς την οικογένεια, υψηλής ποιότητας,
οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων υπηρεσιών φροντίδας που επιτρέπουν την 
καλύτερη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής.


