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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 Ηνωμένων Εθνών του 1979, για την Εξάλειψη όλων των 
μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW),

Α. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να μην παραγνωρίζεται η διάσταση του φύλου όσον 
αφορά τις σχέσεις μεταξύ των γενεών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τους φιλόδοξους στόχους της Στρατηγικής της ΕΕ 
για το 2020 σχεδιάζεται αύξηση 25% στα ποσοστά απασχόλησης ενώ αντιμετωπίζεται
παράλληλα δημογραφική πρόκληση,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους δημογραφικών αλλαγών ο ρόλος των γυναικών
είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεδομένου ότι χρειάζονται τόσο ως εργαζόμενες όσο και ως 
μητέρες, και ότι υπάρχει ανάγκη σωστής αντιμετώπισης αυτού του διπλού φορτίου που 
βαραίνει τις γυναίκες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια του μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής τους, 
αυξάνεται διαρκώς το ποσοστό των γυναικών στον πληθυσμό των ηλικιωμένων,

1. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πτυχή του φύλου στο πλαίσιο των συζητήσεων για 
τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των φύλων 
διαμορφώνουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των ανθρώπων, από τη γέννηση έως τα 
γηρατειά, επηρεάζοντας την πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες και χαράζοντας 
στρατηγικές ζωής σε κάθε στάδιο·

2. τονίζει ότι το ζήτημα της διαφοράς στις αμοιβές των δύο φύλων - επί του παρόντος 17% 
στην ΕΕ των 27 - πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεδομένου ότι έχει συνέπειες όπως 
χαμηλότερο εισόδημα μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού και, τελικά, χαμηλότερες 
συντάξεις και υψηλότερα ποσοστά φτώχειας στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας·

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο συμβιβασμός επαγγελματικού και οικογενειακού βίου
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την παροχή προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών πρόνοιας 
στις οικογένειες·

4. αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας υφίστανται συχνά διακρίσεις
στην αγορά εργασίας, και μάλιστα με πολλαπλές μορφές, ζήτημα το οποίο πρέπει να 
αντιμετωπιστεί κατάλληλα·

5. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας στην παροχή
φροντίδας, ο οποίος συχνά υποτιμάται ενώ μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη 
εναρμόνιση της εργασίας με την οικογενειακή ζωή·

6. ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών όλων των ηλικιών στα προγράμματα δια βίου 
μάθησης·
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7. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να ελέγχει και να αναλύει 
τις σχέσεις μεταξύ των γενεών, με γνώμονα το φύλο και την ηλικία.


