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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2012
(2013/2156 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1949 για την καταστολή της 
εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν 
στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, 
καθώς και τα συνακόλουθα έγγραφα που προέκυψαν και εγκρίθηκαν στις ειδικές 
συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 
(2010),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων 
προστασίας σε αστικές υποθέσεις1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με 
τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και 
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 2001/220/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου4,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 

                                               
1 ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 4.
2 ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
3 ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2.
4 ΕΕ L 101 της 15.04.2011, σ. 1.
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καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης),

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 20111,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο 
«Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών Χάρτης για τα 
δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο 
«Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» 
(COM(2010)0491),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 
2013 με τίτλο «Mid-term review of the Strategy for equality between women and men» 
(Ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών) 
(2010-2015) (SWD(2013)0339),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2013 
με τίτλο «Report on the progress on equality between women and men in 2012» (Έκθεση 
προόδου όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012) 
(SWD(2013)0171),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με 
τίτλο «Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU 
Member States: Violence against Women – Victim Support» (Επισκόπηση της εφαρμογής 
της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ: βία κατά των γυναικών –
στήριξη των θυμάτων) του 2012,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τον αντίκτυπο της 
οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την εκπαιδευτική και 
εργασιακή κινητικότητα των γυναικών στην ΕΕ3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την εξάλειψη των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τις συνθήκες 

                                               
1 Παράρτημα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0073.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0247.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0074.
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εργασίας των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 20092, της 8ης Φεβρουαρίου 
2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση –
20103 και της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 20114,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A7-0000/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βιοτικό επίπεδο των περισσότερων ευρωπαίων συνεχίζει να 
φθίνει, ιδίως για τις γυναίκες, για τις οποίες ο δείκτης ανεργίας στην ΕΕ των 27 ανήλθε σε 
10,8% το τελευταίο τρίμηνο του 20125·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια έχει αυξηθεί στην ΕΕ από το 2007 και το εισόδημα 
των νοικοκυριών έχει μειωθεί, και το 24,2% του πληθυσμού της ΕΕ κινδυνεύει πλέον με 
φτώχεια ή αποκλεισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά, τα οποία συχνά φροντίζουν 
γυναίκες, πλήττονται ιδιαίτερα και υπάρχει επίσης αύξηση της ανεργίας, του αριθμού των 
νοικοκυριών χωρίς κανέναν εργαζόμενο και της φτώχειας μεταξύ των ανέργων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει επί του παρόντος την πιο σοβαρή οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση από την εποχή της μεγάλης οικονομικής ύφεσης της 
δεκαετίας του 1930· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση αυτή έχει επιδεινωθεί από τα 
επονομαζόμενα μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται στα κράτη μέλη από τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ στο πλαίσιο των πολιτικών οικονομικής διακυβέρνησης (Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, σύμφωνο για το ευρώ+, Συνθήκη 
περί προϋπολογισμού) και των προγραμμάτων «οικονομικής ενίσχυσης»·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερική απασχόληση έχει αυξηθεί στη διάρκεια της κρίσης και 
συνεχίζει να συνιστά την πιο συνήθη μορφή απασχόλησης των γυναικών (ανήλθε στο 
32,1% το 2012 από 30,8% που ήταν το 2007)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακούσια μερική 
απασχόληση έχει επίσης αυξηθεί και το 2012 ανερχόταν στο 24% της συνολικής μερικής 
απασχόλησης των γυναικών (έναντι του 20% στο οποίο ανερχόταν το 2007)6·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα από την επισφαλή απασχόληση, 
υφίστανται μισθολογική διάκριση και είναι πιο πιθανό να εργάζονται με μερική 
απασχόληση, κάτι που σημαίνει ότι επίσης λαμβάνουν χαμηλότερους μισθούς, έχουν πιο 
περιορισμένη κοινωνική προστασία και είναι πιο δύσκολο, σε σχέση με τους άνδρες, να 
καταστούν οικονομικά ανεξάρτητες και να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία·

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0322.
2 ΕΕ C 341E της 16.12.2010, σ. 35.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0085.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0069.
5 SWD(2013) 171 τελικό.
6 SWD(2013) 171 τελικό.
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ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται στο όνομα της κρίσης έχουν 
ιδιαίτερα σκληρό αντίκτυπο στα ευάλωτα άτομα και ιδίως στις γυναίκες, οι οποίες 
πλήττονται τόσο άμεσα – λόγω της απώλειας της θέσης εργασίας τους ή της μείωσης του 
μισθού, της σύνταξης και των επιδομάτων τους και του προσωρινού χαρακτήρα της θέσης 
εργασίας τους– όσο και έμμεσα, λόγω των περικοπών στις δημόσιες υπηρεσίες και την 
κοινωνική πρόνοια·

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί παράγοντες έχουν οδηγήσει στη μείωση των 
εισοδημάτων των γυναικών, με τη μισθολογική ανισότητα να ανέρχεται σε 16,2% στην 
ΕΕ το 2011, και σε περισσότερο από 20% στην Εσθονία, την Τσεχική Δημοκρατία, την 
Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελλάδα1·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 το 78% των γυναικών δήλωσε ότι εκτελούσαν «οικιακές 
εργασίες» καθημερινά (όπως και το 37% των ανδρών2) και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ευέλικτες ώρες εργασίας αφορούν κυρίως εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, οι οποίοι 
είναι κατά κύριο λόγο γυναίκες και, κατά συνέπεια, οι τελευταίες πλήττονται πολύ 
περισσότερο από ό,τι οι άνδρες από τις εβδομαδιαίες μεταβολές στο πρόγραμμά τους, οι 
οποίες δυσχεραίνουν την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ οικογενειακού και εργασιακού 
βίου·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπεγράφη μνημόνιο συνεννόησης τον Απρίλιο του 2012 μεταξύ 
της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες και της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την 
εταιρική σχέση μεταξύ των δύο οργανισμών και τη δέσμευσή τους ως προς την προώθηση 
και τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων ώστε να συμπεριληφθεί η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα και ως προς τη 
διασφάλιση ότι τα εθνικά προγράμματα και οι προϋπολογισμοί επαρκούν για την 
υλοποίηση των δεσμεύσεων που αφορούν την ισότητα των φύλων3.

Οικονομική ανεξαρτησία και μισθολογική ισότητα

1. τονίζει ότι το ευέλικτο ωράριο εργασίας πρέπει να αποτελεί επιλογή του εργαζόμενου και 
όχι να επιβάλλεται από τον εργοδότη· απορρίπτει την ελαστική εργασία και τον αβέβαιο 
χαρακτήρα των συμβάσεων, τα οποία δεν ευνοούν την οργανωμένη και σταθερή 
οικογενειακή ζωή·

2. ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και να διασφαλίσουν την πλήρη χρήση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα ως 
αναντικατάστατο μέσο με το οποίο ρυθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις, καταπολεμούνται 
οι μισθολογικές διακρίσεις και προωθείται η ισότητα·

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να τηρήσουν την αρχή της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία ίσης 
αξίας» και να ενισχύσουν τους δημόσιους μηχανισμούς για την επιθεώρηση εργασίας και 
την έγκριση μεθοδολογιών για τον υπολογισμό της αξίας της εργασίας στην αλυσίδα 
παραγωγής και να εντοπίσουν, για παράδειγμα, στις εταιρείες τη δημιουργία κατηγοριών 

                                               
1 Progress on equality between women and men in 2012 – A Europe 2020 initiative (Πρόοδος στον τομέα της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012 – Μια πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»).
2 Eurofound, Γ΄ ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής, σ. 57.
3 Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μονάδας των Ηνωμένων Εθνών για την 
ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών (Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες).
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μισθών ημι-ειδικευμένων ή ανειδίκευτων εργαζομένων οι οποίες αποτελούνται κατά 
κύριο λόγο από γυναίκες·

4. ζητεί από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν όλες τις πτυχές της επισφαλούς 
απασχόλησης, σύμφωνα με την αρχή ότι οι μόνιμες θέσεις εργασίας πρέπει να 
συνοδεύονται από κατάλληλες συμβάσεις, και να εγκρίνουν πολιτικές ενεργού 
απασχόλησης ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο και η ποιότητα των εργασιών και να 
προωθηθεί η καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας·

5. παροτρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε δημόσιες 
υπηρεσίες, ιδίως σε υπηρεσίες υγείας που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία· 

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους για την υποστήριξη 
των παιδιών, προκειμένου να διευρύνουν το δημόσιο δίκτυο παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών και των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχουν εξωσχολικές δραστηριότητες για 
παιδιά·

Ισότητα στη λήψη αποφάσεων

7. τονίζει ότι, προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, πρέπει να τεθούν σε ισχύ μέτρα για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και 
των προκαταλήψεων ως προς τον ρόλο των γυναικών, καθώς και συγκεκριμένες πολιτικές 
για τη στήριξη των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών στον οικονομικό, κοινωνικό, 
πολιτικό και πολιτιστικό βίο (για την καταπολέμηση των ακανόνιστων και απρόβλεπτων 
ωρών εργασίας, την εφαρμογή δίκαιης και ίσης αμοιβής και τη διεύρυνση των δημόσιων 
δικτύων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και σχολείων) με θετικό αντίκτυπο στην 
ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού και του 
πολιτικού βίου·

Βία κατά των γυναικών

8. διαπιστώνει ότι η αυξανόμενη φτώχεια και περιθωριοποίηση, που οφείλονται στις 
επονομαζόμενες πολιτικές λιτότητας, έχουν οδηγήσει στην αύξηση της εμπορίας 
γυναικών, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της πορνείας και ότι υπάρχουν ενδείξεις 
ότι αυξάνεται η ενδοοικογενειακή βία, καθώς αυξάνονται οι κοινωνικές εντάσεις εντός 
των οικογενειών, και ότι πλέον οι γυναίκες είναι περισσότερο εξαρτημένες οικονομικά 
από τους δράστες·

9. σημειώνει με ανησυχία ότι –σύμφωνα με δεδομένα από την επισκόπηση της εφαρμογής 
της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ: βία κατά των γυναικών, 
στήριξη των θυμάτων (2012), από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE)– η επαγγελματική κατάρτιση και η βιωσιμότητα της χρηματοδότησης δημόσιων 
υπηρεσιών, οργανώσεων και ΜΚΟ που παρέχουν υπηρεσίες σε γυναίκες που εμπλέκονται 
σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας σαφώς πλήττονται από τα επονομαζόμενα μέτρα 
λιτότητας, απειλώντας, κατά συνέπεια, τη συνέχεια της ύπαρξης των υπηρεσιών αυτών, 
και ότι τούτο συνιστά ένα επονείδιστο βήμα προς τα πίσω όσον αφορά τον πολιτισμό· 
υπενθυμίζει ότι υφίσταται τεράστια ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες στήριξης, ενώ υπάρχει ασφαλής και επαρκής κρατική 
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χρηματοδότηση στη Δανία, τις Κάτω Χώρες και την Αυστρία·

10. συνιστά τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες υγείας τους στον 
τομέα της στήριξης των γυναικών που υφίστανται βία και να ενισχύσουν τον αριθμό των 
ασύλων και τη χωρητικότητά τους, με εξειδικευμένη αρωγή σε γυναίκες διαφορετικών 
ιθαγενειών, σε αρκετές γλώσσες·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2012, έτος κατά το οποίο εφαρμόστηκαν πολιτικές λιτότητας, ιδίως πολιτικές οικονομικής 
διακυβέρνησης, τις οποίες αποφάσισε η ΕΕ, και σε τρεις χώρες της ΕΕ παρενέβη η Τρόικα 
(Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία), η εισηγήτρια έθεσε στο επίκεντρο τα πραγματικά 
προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα μεγάλου τμήματος του γυναικείου 
πληθυσμού στην ΕΕ. 

Το 2012, περισσότεροι από 2,145 εκατ. επιπλέον άνθρωποι έμειναν άνεργοι στην ΕΕ από ό,τι 
το 2011. Ο κίνδυνος φτώχειας ήταν 26% για τις γυναίκες και 23,9% για τους άνδρες.

Εκατομμύρια γυναίκες είναι αντιμέτωπες με ανεργία, επισφαλή απασχόληση, μειώσεις στην 
πραγματική αξία των μισθών και των δικαιωμάτων σύνταξής τους, χαμηλούς μισθούς και 
μισθολογική διάκριση. Οι νέες γυναίκες βρίσκονται σε μια εξαιρετικά αβέβαιη κατάσταση, 
παγιδευμένες ανάμεσα στη δυσκολία πρόσβασης στην αγορά εργασίας (με την ανεργία των 
νέων να ανέρχεται στο 23,1%) και στην αστάθεια της απασχόλησης την οποία υφίστανται, με 
αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ανεξαρτησία η οποία συνιστά τον βασικό 
παράγοντα για την ισότιμη συμμετοχή τους. Πολλές γυναίκες και νέες γυναίκες είναι 
αναγκασμένες να μεταναστεύσουν προκειμένου να βρουν μια καλύτερη ζωή. 

Πολλές από τις γυναίκες που εργάζονται στη βιομηχανία, το εμπόριο και τον κοινωνικό 
κλάδο με εντατικά προγράμματα εργασίας και χαμηλούς μισθούς βρίσκονται σε κατάσταση 
φτώχειας ακόμη και αν εργάζονται. Όλο και περισσότερες εργαζόμενες συνδυάζουν την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα με πρόσθετες μορφές εργασίας προκειμένου να 
εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους, οι οποίες συχνά 
πλήττονται από την ανεργία. Οι γυναίκες έρχονται επίσης αντιμέτωπες με τη σκληρή 
πραγματικότητα του να ζητήσουν βοήθεια όταν δεν έχουν χρήματα να εξασφαλίσουν τροφή 
για τα παιδιά τους. Ειδικευμένες εργαζόμενες στον τεχνικό και ακαδημαϊκό κλάδο βλέπουν 
το κοινωνικό και επαγγελματικό τους επίπεδο να φθίνει, ενώ το ίδιο παρατηρείται και στην 
ποιότητα ζωής τους. 

Το 2012, υπήρχαν 25,4 εκατ. παιδιά που κινδύνευαν με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό 
στην ΕΕ – ένα δραματικό κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο καλούνται συνήθως να 
καταπολεμήσουν οι γυναίκες και να μειώσουν τον αντίκτυπό του. Οι περικοπές στον 
προϋπολογισμό των δημόσιων υπηρεσιών έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και σε υπηρεσίες υγείας, ενώ στις γυναίκες συχνά δεν χορηγείται η κατάλληλη 
περίθαλψη στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα που έχουν 
υποστεί πολλές οικογένειες είναι ακόμη πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν σε καταστάσεις 
ανεργίας.

Η περιλάλητη ανάγκη να ενισχυθεί η πολιτική, κοινωνική, συλλογική και πολιτιστική 
συμμετοχή των γυναικών βρίσκεται προφανώς σε κίνδυνο, ιδίως στην περίπτωση γυναικών 
στα κατώτερα επίπεδα της κοινωνίας. 
Είναι προφανές ότι, ενώ υφίστανται ανισότητες εντός των χωρών, καθίστανται ακόμη πιο 
έντονες από τη μία χώρα στην άλλη. Οι δείκτες ανεργίας στα νότια της ευρωζώνης και 
περιφερειακά αυτής έφθασαν κατά μέσο όρο στο 17,3% το 2012, ενώ βρίσκονταν στο 7,1% 
στα βόρεια και στο κέντρο της ευρωζώνης. Η φτώχεια αυξήθηκε στα δύο τρίτα των κρατών 
μελών, αλλά όχι στο υπόλοιπο ένα τρίτο. 

Η δημιουργία μεγάλων γεωγραφικών περιοχών στις οποίες παρέχεται φθηνή εργασία, κάτι το 
οποίο δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρωθεί ο πλούτος στα χέρια των μειζόνων οικονομικών 



PE522.972v01-00 10/10 PR\1009059EL.doc

EL

ομάδων, και η καταστροφή των δημόσιων υπηρεσιών προτού καταστούν εκ νέου κερδοφόρες 
μέσω της ιδιωτικοποίησης ήταν οι λύσεις που επέλεξαν οι μείζονες οικονομικές και 
χρηματοοικονομικές ομάδες ώστε να λύσουν τα προβλήματά τους ως προς τη συσσώρευση 
πλούτου. Η ΕΕ και αρκετές εθνικές κυβερνήσεις κατέβαλαν προσπάθειες για την υλοποίηση 
των ιδεών αυτών.
Αυτό που τώρα καλείται «οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση» συνιστά επίσης κρίση 
δημοκρατίας και ισότητας των φύλων. Συνιστά κρίση επιτευγμάτων που αποκτήθηκαν με το 
πέρασμα των αιώνων, για τα οποία μόχθησαν γενιές γυναικών. 

Η εισηγήτρια τονίζει ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των πολιτικών αυτών ενώ παράλληλα 
γίνεται προσπάθεια «αποφυγής» ή «ελαχιστοποίησης» του αντικτύπου τους στα φύλα, όπως 
συχνά δηλώνεται. Η ισότητα των φύλων δεν μπορεί να συνυπάρχει με τις πολιτικές αυτές. 
Συνεπώς, στην έκθεση προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα για την αντιστάθμιση αυτών των 
κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών:
– προώθηση του δικαιώματος σε θέσεις απασχόλησης με δικαιώματα, με την αξιοποίηση 

των δημιουργικών και παραγωγικών ικανοτήτων των γυναικών στην ισότιμη συμμετοχή 
τους σε όλους τους τομείς δραστηριότητας και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης·

– Το δικαίωμα σε θέσεις απασχόλησης με δικαιώματα, η εξάλειψη της άμεσης και έμμεσης 
μισθολογικής διάκρισης και το δικαίωμα των γυναικών να συνδυάζουν την εργασία με τη 
μητρότητα χωρίς να τιμωρούνται για αυτό·

– αναβάθμιση των μισθών και των συντάξεων, ένα εγγυημένο επαρκές επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας ώστε να υπάρχει κάλυψη για την ανεργία, την ασθένεια, τη μητρότητα και 
την πατρότητα, την αναπηρία και τα γηρατειά, και ισότιμη πρόσβαση για όλες τις 
γυναίκες σε δωρεάν, υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες υγείας·

– πρόληψη των βασικών αιτίων και παραγόντων στους οποίους οφείλεται η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός και η αύξηση της πορνείας και της εμπορίας γυναικών και 
παιδιών, και αυξημένη χρηματοδότηση για οργανισμούς και ιδρύματα που παρέχουν 
στήριξη σε γυναίκες θύματα βίας.


