
PR\806001EL.doc PE439.236v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

2009/2204(INI)

26.2.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης

(2009/2204(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda



PE439.236v01-00 2/17 PR\806001EL.doc

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................12



PR\806001EL.doc 3/17 PE439.236v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης

(2009/2204(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο 
«Καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: μεγαλύτερη 
υποστήριξη για το συνδυασμό της επαγγελματικής με την ιδιωτική και την οικογενειακή 
ζωή», (COM(2008)0635),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο «Ένα 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας» (COM(2008)0800),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με 
τίτλο «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης» της 4ης Μαρτίου 2009
(COM(2009)0114),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Διαβούλευση για τη 
μελλοντική στρατηγική ΕΕ 2020» της 24ης Νοεμβρίου 2009 (COM(2009)0647),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο «Υλοποίηση 
των στόχων της Βαρκελώνης όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας» (COM(2008)0638),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 2009 με τίτλο «Ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών – 2009» (COM(2009)0077),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2008 με τίτλο «Ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών – 2010» (COM(2009)694),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2000 με τίτλο «Προς μια 
κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005)» 
(COM(2000)0335) και τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έτη 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 
2006, 2007 και 2008 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, 
COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 και
COM(2008)0010) αντίστοιχα,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 
(αναδιατύπωση)1,

                                               
1 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
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– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν 
αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ
(COM(2008)0636), η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 3 Οκτωβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή 
μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία 
των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (COM(2008)0637), η οποία 
υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 3 Οκτωβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη την κατάσταση προόδου της κύρωσης της Σύμβασης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (CETS αριθ. 197),

– έχοντας υπόψη το πλαίσιο δράσεων για την ισότητα των φύλων, που ενέκριναν οι 
ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στις 22 Μαρτίου 2005,

– έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις επιπτώσεις 
της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στις γυναίκες, Έγγραφο 11891, 4 Μαΐου
2009,

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων που εγκρίθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Μαρτίου 2006,

– έχοντας υπόψη τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα Ευκαιριών Γυναικών και 
Ανδρών και τη γνωμοδότησή της για τη διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, που 
εγκρίθηκε στις 22 Μαρτίου 2007,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη γυναικεία 
μετανάστευση: ο ρόλος και η θέση των μεταναστριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας για 
την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010)2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών – 20083,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2008 που περιέχει συστάσεις προς 
την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ
εργαζομένων ανδρών και γυναικών4,

                                               
1 ΕΕ C 313E της 20.12.2006, σ. 118.
2 ΕΕ C 301E της 13.12.2007, σ. 56.
3 ΕΕ C 295E της 4.12.2009, σ. 35.
4 ΕΕ C 16E της 22.1.2010, σ. 21.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενεργητική ένταξη 
των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τις συνέπειες της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες και 
στην αναπτυξιακή συνεργασία2,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Eurostat Statistics in focus 53/2009, «Sharp increase in
unemployment in the EU» (Εστίαση στις στατιστικές 53/2009, «Απότομη αύξηση της 
ανεργίας στην ΕΕ), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση Eurostat Statistics in focus 97/2009, «Recession in the EU-27: 
length and depth of the downturn varies across activities and countries» (Ύφεση στην ΕΕ 
των 27: η έκταση και το βάθος της ύφεσης ποικίλλει στις διάφορες δραστηριότητες και 
χώρες),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων (A7-0000/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη ύφεση 
από την εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης, με κοινωνικές συνέπειες σε ολόκληρη 
την ΕΕ και πέρα από αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις 
γυναίκες, επιπτώσεις στις οποίες δεν έχει μέχρι τώρα δοθεί η απαιτούμενη προσοχή από 
το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στους ανδροκρατούμενους τομείς 
των κατασκευών και της αυτοκινητοβιομηχανίας, σε αντίθεση με τους τομείς του 
λιανικού εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού που πλήττονται εξίσου·
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επείγον να αντιμετωπισθεί από τη σκοπιά του φύλου, στα 
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ανάκαμψης της οικονομίας, το ζήτημα των 
επιπτώσεων και της επίλυσης της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «κλασσικοί» οικονομολόγοι επεσήμαναν ότι η μείωση της 
προσφοράς πιστώσεων, με την οποία ξεκίνησε η ύφεση, ήταν κυριολεκτικά μια 
καταστροφή που προκάλεσαν άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι τρόποι αντίδρασης 
σε κρατικό και διεθνές επίπεδο –όπου πουθενά δεν λαμβάνεται υπόψη η ισότητα των 
φύλων– αποφασίστηκαν κυρίως από άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό 
να περιλαμβάνονται ισότιμα οι γυναίκες στη λήψη αποφάσεων στις σφαίρες της 
πολιτικής, της οικονομίας και των χρηματοοικονομικών,

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA (2009)0371.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA (2009)0029.
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μελέτες σχετικά με τη διάσταση του φύλου επισημαίνεται 
ότι οι γυναίκες διοικούν με διαφορετικό τρόπο, αποφεύγοντας τον κίνδυνο και 
εστιαζόμενες περισσότερο σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική επιβράδυνση είναι πιθανό να επηρεάσει τις 
γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος η 
τρέχουσα ύφεση να καθυστερήσει τις εξελίξεις, ή ακόμη και να αντιστρέψει την 
πρόοδο, με μακροχρόνιες επιπτώσεις στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, στην
κοινωνική ένταξη και στη δημογραφία,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέτρα σχετικά με την ισότητα των φύλων ματαιώθηκαν ή
αναβλήθηκαν, και πιθανές μελλοντικές περικοπές στους δημόσιους προϋπολογισμούς 
θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση των γυναικών και στην προώθηση της 
ισότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή εφαρμογή της προαναφερθείσας οδηγίας
2006/54/ΕΚ προσλαμβάνει διαρκώς μεγαλύτερη σημασία,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ύφεση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως 
δικαιολογία για να επιβραδυνθεί η πρόοδος στις πολιτικές συνδυασμού της 
επαγγελματικής με την προσωπική ζωή και για να περικοπούν οι προϋπολογισμοί που 
διατίθενται για τις υπηρεσίες φροντίδας και τις ρυθμίσεις σχετικά με την άδεια, 
επηρεάζοντας, ειδικότερα, την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 20091

υπό τη σουηδική Προεδρία καλούνται τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να ενισχύσουν τη 
διάσταση του φύλου στη στρατηγική της ΕΕ για το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής για τη στρατηγική ΕΕ 2020 δεν την έλαβε 
υπόψη, καθώς δεν υπάρχει έστω μια απλή αναφορά στη διάσταση του φύλου·
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι, ωστόσο, σημαντικό τόσο το να ενσωματώσουμε τη 
διάσταση του φύλου στη νέα δημοσιονομική και οικονομική αρχιτεκτονική και 
πολιτική όσο το να διασφαλίσουμε ότι τα σχέδια για την ανάκαμψη της οικονομίας και
τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής θα υποβληθούν σε αξιολόγηση με 
γνώμονα τον αντίκτυπο ανά φύλο και ότι θα ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδιαίτερα σε εποχές οικονομικής ύφεσης, οι άνθρωποι που ήδη 
κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη φτώχεια γίνονται ακόμη πιο ευάλωτοι· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι προσπάθειες και ολοκληρωμένες λύσεις για την εξάλειψη της φτώχειας που 
συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας ήδη το 2000 αποτελούν 
πλέον ζήτημα επείγουσας ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στην προστασία εκείνων των ομάδων που αντιμετωπίζουν πολλαπλά 
μειονεκτήματα και στη διασφάλιση της ένταξής τους στην κοινωνία,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης απασχόληση υψηλής ποιότητας με θέσεις εργασίας 
υψηλής ποιότητας είναι η καλύτερη διασφάλιση έναντι της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ σημαντικό να 

                                               
1 Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων: τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης –
συμβολή στη στρατηγική της Λισσαβώνας μετά το 2010, σύνοδος του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής
πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, Βρυξέλες, 30 Νοεμβρίου 2009.
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σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες υπηρεσίες φροντίδας, οι οποίες θα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γυναικών και των ανδρών αντίστοιχα,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες έχουν δείξει ότι η βία κατά των γυναικών εντείνεται 
όταν οι άνδρες υφίστανται μετακινήσεις και στερήσεις αγαθών ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό άγχος οδηγεί πολλές φορές 
σε συχνότερες, βιαιότερες και πιο επικίνδυνες κακοποιήσεις,

1. επισημαίνει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι ένας από τους στόχους 
της ΕΕ και, συνεπώς, βασική αρχή σε οποιαδήποτε πολιτική απάντηση στην οικονομική
και χρηματοπιστωτική κρίση και στη μετάβαση σε μια πιο μακροπρόθεσμη ολιστική 
εκδοχή τής μετά την πάροδο της κρίσης εποχής· τονίζει ότι η ισότητα των φύλων 
αποτελεί αυτοσκοπό και όχι απλώς εργαλείο για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης·

2. τονίζει τα ευρήματα της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία η τρέχουσα κρίση έχει 
προκαλέσει ανησυχίες ότι τα επιτεύγματα όσον αφορά την ισότητα των φύλων 
διατρέχουν κίνδυνο και ότι οι επιπτώσεις της ύφεσης θα ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση 
στις γυναίκες· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
παρουσιάζει διαφορές ανάμεσα στα φύλα ως προς τις αιτίες και τις συνέπειές της·

3. επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση των γυναικών στην εργασία τις τελευταίες δεκαετίες
συνεπάγεται μεγαλύτερες άμεσες επιπτώσεις της κρίσης όχι μόνο στις ίδιες τις γυναίκες
αλλά και στα νοικοκυριά, τα εισοδήματα των οποίων θα επηρεαστούν σημαντικά από
τις απώλειες θέσεων εργασίας γυναικών· καλεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη το αφανές κόστος της κρίσης, 
περιλαμβανομένων των διαφορετικών και συχνά μη αναγνωρισμένων συνεπειών για τα 
δύο φύλα·

4. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές πολιτικές συνδέονται ως επί το πλείστον με την 
αύξηση των διακρίσεων μεταξύ των φύλων στην εργασία, την αποσταθεροποίηση της 
απασχόλησης των γυναικών μέσω υπεργολαβιών, τις αυξήσεις των διαφορών των 
αμοιβών μεταξύ των φύλων, τη μείωση της πρόσβασης των γυναικών στην υγεία και 
την εκπαίδευση λόγω της ιδιωτικοποίησης των κρατικών υπηρεσιών, την αυξανόμενη 
ανισότητα στην πρόσβαση σε πιστώσεις, εκτάσεις γης και ακίνητα, και με το ολοένα 
και περισσότερο γυναικείο πρόσωπο της φτώχειας·

5. εκφράζει τη λύπη του διότι πολλές γυναίκες έχουν ήδη χάσει ή αναμένεται να χάσουν 
τη δουλειά τους, ιδιαίτερα εκείνες που εργάζονται στο λιανικό εμπόριο, τις υπηρεσίες 
και τον τουρισμό, όπως και γυναίκες σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή με επισφαλή 
εργασία· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, ταυτόχρονα, αναμένεται πτώση στην παροχή 
μικροπιστώσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση των αποδοχών των αυτοαπασχολούμενων 
εργαζόμενων γυναικών· τονίζει ότι θα πρέπει να αναμένεται δυσανάλογη αύξηση της 
γυναικείας ανεργίας για όσο διάστημα αναγγέλλονται δημοσιονομικές περικοπές στον
δημόσιο τομέα, καθώς οι γυναίκες απασχολούνται δυσανάλογα στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών·
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6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα κατανεμημένα ανά φύλο στατιστικά στοιχεία της 
Eurostat· πιστεύει, ωστόσο, ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στη μερική 
ανεργία (έναν τομέα ο οποίος συχνά εξαιρείται από τα στατιστικά στοιχεία για την 
ανεργία)· επισημαίνει ότι η μακροχρόνια ανεργία, τα χαμηλότερα ημερομίσθια και οι 
λιγότερες κατά μέσο όρο ώρες εργασίας είναι πιθανό να έχουν σοβαρές επιπτώσεις,
ιδιαίτερα στα έσοδα των γυναικών, στις αποζημιώσεις κοινωνικής ασφάλισης και, πιο 
μακροπρόθεσμα, στις συντάξεις τους·

7. επισημαίνει ότι από την κρίση επηρεάζονται επίσης οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, 
όπως και οι οικογένειές τους στην πατρίδα τους· αναφέρεται στο γεγονός ότι η κλίμακα 
της γυναικείας μετανάστευσης συχνά υποβαθμίζεται και μαζί με αυτήν και οι 
επιπτώσεις στις οικογένειες που εξαρτώνται από τους μισθούς τους για επιβίωση, με 
αποτέλεσμα οι γυναίκες να βρεθούν ενδεχομένως σε ακόμα πιο ευάλωτη κατάσταση
όταν επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αντιμετωπίζοντας την απόρριψη από την 
κοινότητα και την οικογένειά τους·

8. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις και οι λύσεις απαιτούν τη συγκυριακή 
κατανόηση της κρίσης και την παραδοχή ότι δεν υπάρχει μία απάντηση σε όλα τα 
προβλήματα· τονίζει ότι, ταυτόχρονα, η ύφεση μπορεί να χρησιμεύσει ως μοναδική 
ευκαιρία ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διάσταση του φύλου στις οικονομικές 
και κοινωνικές πολιτικές και να προωθηθεί η δημιουργία μιας κοινωνίας με μεγαλύτερη 
ισότητα των φύλων·

9. εκφράζει τη λύπη του διότι οι πολιτικές απαντήσεις στην κρίση, περιλαμβανομένων
των δεσμών μέτρων για την ανάκαμψη της οικονομίας, δεν αναγνώρισαν, δεν ανέλυσαν 
και δεν εξάλειψαν τις επιπτώσεις της κρίσης στα δύο φύλα· επικρίνει το γεγονός ότι η 
διάσταση του φύλου στη στρατηγική μετά τη Λισαβόνα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη·
καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν ένα κεφάλαιο
για τη διάσταση του φύλου στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και τη 
μακροοικονομική ανάπτυξη και στη στρατηγική της ΕΕ για το 2020 και να εισαγάγουν 
την κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισμών με γνώμονα το φύλο σε όλες τις 
πολιτικές·

10. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και κυρίως την ειδική επιτροπή για 
την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση (CRIS) του Κοινοβουλίου να 
διασφαλίσουν ότι τα σχέδια για την ανάκαμψη της οικονομίας και τα προγράμματα 
διαρθρωτικής προσαρμογής θα προβούν σε αξιολόγηση με γνώμονα τον αντίκτυπο ανά 
φύλο (με εκ των υστέρων αξιολόγηση σε περιπτώσεις που δεν έχει γίνει εκ των 
προτέρων) και θα ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου, συμπεριλαμβανομένων 
κατανεμημένων ανά φύλο δεδομένων και στατιστικών στοιχείων·

11. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η ύφεση και 
οι χρηματοδοτικές περικοπές δεν θα επηρεάσουν τις πολιτικές και τη λειτουργία των 
δομών που αποσκοπούν στην επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε 
όλα τα επίπεδα στον κυβερνητικό και μη κυβερνητικό τομέα· εκφράζει την 
απογοήτευσή του για το ότι τέτοιου είδους χρηματοδοτικές περικοπές έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί σε μερικές χώρες·
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12. επισημαίνει ότι η έλλειψη πολιτικών και υποδομής φροντίδας οδήγησε στην αύξηση 
κάλυψης των κενών αυτών, στις ιδιωτικές κατοικίες, από μετανάστριες οικιακές 
βοηθούς που δεν έχουν πρόσβαση σε κοινωνική και εργασιακή προστασία και στις 
αντίστοιχες παροχές· καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν άμεσα τους 
διακινούμενους εργαζομένους στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης 
υγείας·

13. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν και να 
αντισταθμίσουν τις αρνητικές συνέπειες των μειώσεων των φόρων και των περικοπών
στις δαπάνες του δημοσίου και στις κοινωνικές παροχές, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των 
περικοπών των δαπανών του δημοσίου σε τοπικό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν 
θα επιβαρυνθούν οι γυναίκες δυσανάλογα (για τη φροντίδα των παιδιών, των 
ηλικιωμένων και των εξαρτώμενων ατόμων) και μάλιστα όταν το κλείσιμο 
νοσοκομείων ή η συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο μεταθέτει τη φροντίδα των 
ασθενών σε νοικοκυριά με γυναίκες, πράγμα το οποίο εμβαθύνει τις ανισότητες μεταξύ 
γυναικών και ανδρών·

14. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και 
ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας, για παιδιά και άλλα εξαρτώμενα άτομα, στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών στόχων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως 
οι δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση ποιοτικών υπηρεσιών· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία για την πατρική και υιική άδεια, καθώς και για την 
άδεια υιοθεσίας·

15. επισημαίνει ότι η βία κατά των γυναικών αυξάνεται σε εποχές αναστάτωσης της 
οικονομικής δραστηριότητας· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εθνική 
νομοθεσία και τις πολιτικές τους κατά της κάθε μορφής βίας που συνδέεται με το φύλο 
και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της ισπανικής Προεδρίας να 
δημιουργήσει Παρατηρητήριο για τη βία κατά των γυναικών· εκφράζει επίσης την 
ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του Συμβουλίου σχετικά με το γενικό μέσο για 
την προστασία των θυμάτων (ευρωπαϊκό διάταγμα προστασίας)·

16. ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να λάβουν ουσιαστικά 
μέτρα, κυρίως νομοθετικά, για να ενθαρρύνουν την ισορροπία ανάμεσα στα δύο φύλα
σε εταιρικές και πολιτικές θέσεις ευθύνης· ζητεί, συνεπώς, να τεθούν δεσμευτικοί 
στόχοι που να διασφαλίζουν την ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών·

17. τονίζει ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στη λήψη χρηματοοικονομικών 
αποφάσεων, και μάλιστα  οι γυναίκες αποτελούν μία από τις ομάδες που αποκλείονται 
σήμερα από τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων και που επηρεάζονται δυσμενώς 
από τον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, 
ιδιαίτερα στους τομείς της κατάρτισης των κρατικών προϋπολογισμών και της 
διοίκησης των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών συστημάτων, περιλαμβανομένης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·
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18. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της νορβηγικής κυβέρνησης να 
αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των κρατικών ανώνυμων 
εταιρειών στο 40% τουλάχιστον· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεωρήσουν 
την πρωτοβουλία της Νορβηγίας θετικό παράδειγμα και να κινηθούν προς την ίδια 
κατεύθυνση·

19. επισημαίνει ότι οι επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές αποτελούν ευκαιρία 
εκσυγχρονισμού της Ευρώπης και προώθησης της ισότητας, και ότι μπορούν να 
θεωρηθούν στρατηγική παράλληλη με τις επενδύσεις στις πράσινες τεχνολογίες, οι 
οποίες εκσυγχρονίζουν την υλική υποδομή· εκτιμά ότι η ισότητα των φύλων θα πρέπει 
συνεπώς να καταστεί προτεραιότητα πολιτικής και ουσιαστικό εργαλείο·

20. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι «πράσινες θέσεις εργασίας» μπορούν να λειτουργήσουν 
καταλυτικά στην ανάπτυξη των μελλοντικών αγορών εργασίας της ΕΕ, ότι σήμερα 
περισσότερες από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν 
να χαρακτηριστούν «πράσινες» και ότι από πρόσφατα στοιχεία προκύπτει ότι οι θέσεις 
εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να 
διπλασιαστούν φθάνοντας τα 2,8 εκατομμύρια έως το 2020·

21. επισημαίνει ότι η οικολογική αναδιάρθρωση της οικονομίας και η μετάβαση σε μια 
οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα θα δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση για 
ειδικευμένους εργαζόμενους· αναφέρεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενες γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας έντασης επιστήμης και τεχνολογίας· ζητεί από το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες 
γυναίκες δεν αποκλείονται από σχέδια και προγράμματα επιμόρφωσης για τον 
οικολογικό μετασχηματισμό, δηλαδή από τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και από θέσεις εργασίας έντασης επιστήμης και τεχνολογίας·

22. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ύφεσης μέσω πρωτοβουλιών επανεκπαίδευσης και
αναβάθμισης των δεξιοτήτων βάσει του άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού1 και του 
άρθρου 6 τόσο του κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο2 όσο και 
του κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης3·

23. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα 
οικονομικό απόθεμα στο πλαίσιο του κάθε ταμείου για δραστηριότητες ίσων ευκαιριών, 
με επιπρόσθετη στήριξη σε γενικά προγράμματα και άλλες ειδικές πρωτοβουλίες, οι 
οποίες χρηματοδοτούνται ξεχωριστά βάσει της τεχνικής βοήθειας· καλεί τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν μηχανισμούς για τη διαχείριση της ισότητας ώστε να συμπεριλάβουν 
την εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα ισότητας των φύλων σε κυβερνητικές υπηρεσίες και

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25).
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΕ L 210 της 31.07.2006, σ. 12).
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 210 της 31.07.2006, σ. 1).
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άλλους οργανισμούς οι οποίοι εφαρμόζουν μέτρα σε σχέση με το Ταμείο Συνοχής και 
τα διαρθρωτικά ταμεία και προωθούν οργανώσεις και δίκτυα γυναικών·

24. ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να αναλάβει την 
εκπόνηση ανάλυσης σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα δύο φύλα 
και καλεί τους άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, να ασχοληθούν με θέματα ισότητας 
των δύο φύλων στις διεξαγόμενες εργασίες τους·

25. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν και να 
υποστηρίξουν τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην αντιμετώπιση της
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού
έτους καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στους κοινωνικούς εταίρους και στις
αρμόδιες ΜΚΟ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται στη δίνη της χειρότερης ύφεσης από την 
εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης και η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση συνεχίζει 
να μεγεθύνεται. Σημειώθηκαν συντριβή του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
κερδοσκοπικές φούσκες και έντονες αυξομειώσεις όσον αφορά τις αξίες των μετοχών που 
συνδέονται με τη στέγαση, τα αποθέματα, τα τρόφιμα και την ενέργεια. Η 
υπερχρηματιστικοποίηση της οικονομίας οδήγησε σε επακόλουθη αστάθεια και στην 
πτώχευση ή τη σχεδόν πτώχευση των τραπεζών και άλλων μεγάλων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων. Η μη παροχή πιστώσεων για την «πραγματική οικονομία» είχε ως συνέπεια
αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και στην ποιότητα της ζωής των 
ανθρώπων»1. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη δουλειά τους, το εισόδημά 
τους, τις αποταμιεύσεις τους και τα σπίτια τους. Αν και μπορεί να έχουν ήδη περάσει τα 
χειρότερα, οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης θα 
διαρκέσουν και μετά την ανάκαμψη της οικονομίας.

Η ανισότητα των φύλων είναι ταυτόχρονα αιτία και συνέπεια της χρηματοπιστωτικής 
και οικονομικής κρίσης

Οι χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κρίσεις παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ των φύλων ως 
προς τη φύση και τις επιπτώσεις τους. Όλες οι κατηγορίες πολιτικών για την ανάκαμψη της 
οικονομίας παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ των φύλων: η μεταρρύθμιση της 
χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης, η στήριξη των βιομηχανικών τομέων και εταιρειών, η 
στήριξη των αγορών εργασίας, η στήριξη των επενδύσεων και η στήριξη της αγοραστικής 
δύναμης των νοικοκυριών.

Τα άρθρα του Τύπου εστιάζουν την προσοχή τους στη βιομηχανία των ανδρών, στις μονάδες 
μεταποίησης που κλείνουν και στους τραπεζίτες που χάνουν τα μπόνους τους. Οι γυναίκες 
είναι ανύπαρκτες σε αυτό το πλαίσιο: δεν υπήρξε καμία λεπτομερής ανάλυση της γυναικείας 
διάστασης και των διαφορετικών επιπτώσεων που η κρίση έχει για τις γυναίκες. Ποια είναι, 
για παράδειγμα, η κατανομή των δύο φύλων ως προς την απασχόληση στον βιομηχανικό 
τομέα και στις εταιρείες που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη; Το ερώτημα αυτό έχει 
σημασία, διότι η στήριξη στο μέλλον της απασχόλησης των ανδρών και όχι των γυναικών δεν 
ενισχύει αλλά υπονομεύει την ισότητα των φύλων.

Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί έναν από τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των πολιτικών απαντήσεων και 
των εθνικών και διεθνών σχεδίων για την ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς και της
μετάβασης στη μετά την πάροδο της κρίσης εποχή. Η αρχική κρίση και τα επακόλουθα
σχέδια για την ανάκαμψη της οικονομίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό και διεθνές (G20) επίπεδο, 
ωστόσο, δεν αναγνώρισαν, δεν κατανόησαν, δεν ανέλυσαν και δεν εξάλειψαν τις επιπτώσεις 
της κρίσης στα δύο φύλα.

                                               
1 Walby, Sylvia, Gender and the Financial Crisis (Το φύλο και η χρηματοπιστωτική κρίση), Απρίλιος 2009, σ. 3.
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Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Η «Έκθεση για 
την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2009 
επισημαίνει ότι οι κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών μελών διοικούνται από άνδρες. 
Επιπλέον, η έκθεση της Επιτροπής για το 2007 ανέφερε ότι κατά μέσο όρο, οι ανώτατοι 
φορείς λήψης αποφάσεων των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ στελεχώνονται από πέντε άνδρες 
για κάθε μία γυναίκα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και τα τρία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων) διοικούνται από άνδρες και γυναίκες, οι γυναίκες όμως
αντιπροσωπεύουν μόνο το 16% των ανώτατων φορέων λήψης αποφάσεων αυτών των 
οργάνων1.

Η συμμετοχή των γυναικών στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων είναι ένας τρόπος 
για την εφαρμογή διαφορετικών προτεραιοτήτων και πρακτικών, που έχουν τη δυνατότητα να 
αποφέρουν θετικά αποτελέσματα, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για την κοινωνία στο 
σύνολό της. Μία από αυτές τις πρακτικές είναι η προσέγγιση της ανάληψης κινδύνου. Άλλες 
πρακτικές περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών εκπαίδευσης 
και υγείας, οι οποίες δεν υποστηρίζουν μόνο την ισότητα των φύλων, αλλά και τη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου2.

Αποτελεί η η επικράτηση των γυναικών στη διοίκηση μέσο προστασίας από την κρίση;

Αν η Lehman Brothers ήταν Lehman Sisters και διοικείτο από γυναίκες αντί για άνδρες, θα 
είχε συμβεί η πιστωτική κρίση; Τόσο οι φεμινιστές όσο και οι «κλασσικοί» οικονομολόγοι 
επεσήμαναν ότι η πιστωτική κρίση αποτελεί καταστροφή που κυριολεκτικά προκάλεσαν 
άνδρες. Η κρίση ενθάρρυνε τους υπέρμαχους της πολυμορφίας στις αίθουσες συνεδριάσεων, 
οι οποίοι επιμένουν ότι, επειγόντως, πρέπει να τοποθετήσουμε περισσότερες γυναίκες στην 
κορυφή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η αποτυχία των ανδρών πιθανόν να 
δημιουργήσει ευκαιρίες για τις γυναίκες, ώστε να «συνθλίψουν τη γυάλινη οροφή»3, δηλαδή 
να υπερβούν τα εμπόδια που εισάγουν διακρίσεις.

Η Ισλανδία ηγείται αυτής της προσπάθειας. Μετά την ταπεινωτική οικονομική του 
κατάρρευση, το νησιωτικό έθνος του Βόρειου Ατλαντικού έχει μετατραπεί σε έναν από τους
κύριους μοχλούς χρηματοδότησης των γυναικών. Έχει τώρα γυναίκα πρωθυπουργό, ενώ 
γυναίκες διοικούν και δύο από τις μεγάλες του τράπεζες, αντικαθιστώντας άνδρες, οι οποίοι 
κατηγορήθηκαν για την κατάρρευση των οργανισμών εξαιτίας απερίσκεπτων υπερβολών4.

Ο Michel Ferrary, καθηγητής στο Ceram στη Γαλλία, πιστεύει ότι η ισορροπία μεταξύ των 
φύλων αποτελεί το κλειδί για τη χαλιναγώγηση της νοοτροπίας ανάληψης κινδύνων που έχει 

                                               
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2009
2 Walby, Sylvia: Auditing the gender implications of recovery policies for the financial and economic crisis
(Έλεγχος των σχετικών με το φύλο συνεπειών των πολιτικών ανάκαμψης για τη χρηματοπιστωτική και οικονομική
κρίση), Απρίλιος 2009, σ. 7.
3 Ruth Sunderland, The real victims of this credit crunch? Women. (Τα πραγματικά θύματα αυτής της πιστωτικής 
κρίσης; Οι γυναίκες.) The Observer, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2009.
4 The Washington Post, In Banking Crisis, Guys get the Blame (Για την τραπεζική κρίση ευθύνονται οι άντρες)
του Kevin Sullivan και της Mary Jordan, 10 Φεβρουαρίου 2009.
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κυριαρχήσει στους χρηματοπιστωτικούς τομείς πολλών χωρών. Σύμφωνα με τον Ferrary, οι 
τράπεζες με μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων έχουν αντιμετωπίσει την οικονομική 
κρίση πολύ καλύτερα από τις τράπεζες από τις οποίες λείπει το στοιχείο αυτό. «Αρκετές 
μελέτες σχετικά με τα δύο φύλα έχουν επισημάνει ότι οι γυναίκες συμπεριφέρονται και 
διοικούν με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι οι άνδρες. Τείνουν να αποφεύγουν τον κίνδυνο και να 
εστιάζονται περισσότερο σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Ένα μεγαλύτερο ποσοστό 
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις εξισορροπεί τη συμπεριφορά ανάληψης κινδύνων των 
ανδρών συναδέλφων τους»1.

Η ανισότητα στην απασχόληση εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα στις αίθουσες 
συνεδριάσεων σε όλη την υφήλιο, όπου άνδρες με κοστούμια εξακολουθούν να κυριαρχούν 
τόσο σε διευθυντικούς όσο και σε μη διευθυντικούς ρόλους. Η νομοθεσία στη Νορβηγία 
αντιμετώπισε αποτελεσματικά αυτήν την ανισορροπία. Τον Ιούνιο του 2003, η νορβηγική 
κυβέρνηση υπέβαλε νομοθετική πρόταση με στόχο την επίτευξη εκπροσώπησης σε ποσοστό
50% των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια όλων των δημόσιων και των μεγαλύτερων
ιδιωτικών εταιρειών2. Την 1η Ιανουαρίου 2006, οι κανόνες για την εκπροσώπηση των δύο 
φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών τέθηκαν σε ισχύ στη Νορβηγία. Οι νέοι 
κανονισμοί αναφέρουν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 40% 
και των δύο φύλων σε κάθε διοικητικό συμβούλιο. Παρόμοιος νόμος έχει ψηφιστεί και στην 
Ισπανία: εντός επτά ετών, οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να παραχωρήσουν τέσσερις από 
τις δέκα έδρες στο διοικητικό συμβούλιο σε γυναίκες.

Διακρίσεις στην αγορά εργασίας

Η σημερινή κρίση διαφέρει από τις προηγούμενες υφέσεις: η οικονομική επιβράδυνση είναι 
πιθανό να επηρεάσει περισσότερο τις γυναίκες απ’ ό,τι τους άνδρες. Σε αντίθεση με 
προηγούμενες περιόδους οικονομικής κάμψης, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σήμερα ένα 
πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στην αγορά εργασίας. Η ένταξη των γυναικών στην εργασία 
σημαίνει ότι η κρίση θα έχει μεγαλύτερο άμεσο αντίκτυπο όχι μόνο στις ίδιες τις γυναίκες, 
αλλά και στα νοικοκυριά, όπου το εισόδημα θα επηρεαστεί σημαντικά από τις απώλειες 
γυναικείων θέσεων εργασίας. Και με πρότυπα απασχόλησης που χαρακτηρίζονται από αγορές 
εργασίας όπου κυριαρχούν διακρίσεις μεταξύ των φύλων, από διαφορές των αμοιβών μεταξύ 
των φύλων, από υψηλότερα επίπεδα μερικής απασχόλησης και επισφαλούς εργασίας για τις 
γυναίκες και από την υψηλότερη συγκέντρωση των γυναικών στη λεγόμενη άτυπη οικονομία, 
η οποία προσφέρει χαμηλότερες αποδοχές και λιγότερη κοινωνική προστασία, οι γυναίκες 
μόνο σε πλεονεκτική θέση δεν είναι για να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ισότητα των φύλων θα πρέπει να αποτελεί βασική αρχή σε κάθε 
πολιτική απάντηση. Εκτιμώντας τους διαφορετικούς ρόλους που διαδραματίζουν οι γυναίκες, 
οι επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης υπερβαίνουν το πλαίσιο 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, επηρεάζοντας και τη συνολική σταθερότητα 
της κοινωνίας. Σε περιόδους οικονομικής αναταραχής, οι γυναίκες συχνά υφίστανται τις 
αρνητικές συνέπειες πιο γρήγορα και αργούν περισσότερο να απολαύσουν τα οφέλη της 
ανάκαμψης της οικονομίας. Ήδη πριν από την έναρξη της κρίσης, η πλειοψηφία των 

                                               
1 Ferrary, σε Έρευνα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων CERAM, Φεβρουάριος 2009.
2 Dublin Foundation Eurofound, δικτυακός τόπος EIROnline, 2003/06 Η κυβέρνηση προτείνει ποσοστώσεις των 
δύο φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών.
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εργαζόμενων γυναικών αποτελούσε μέρος της άτυπης οικονομίας, λαμβάνοντας χαμηλότερες
αποδοχές και μικρότερη κοινωνική προστασία.

Η συγκέντρωση των γυναικών σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συνέβαλε, κατά το 
παρελθόν, στην προστασία τους από τις αρχικές επιπτώσεις των συνθηκών ύφεσης. Ως 
εργαζόμενες του δημόσιου τομέα, ωστόσο, και ως δικαιούχοι υπηρεσιών όπως η φροντίδα 
των παιδιών, οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε δημοσιονομικές περικοπές, όταν 
επικρατούν οι επιπτώσεις της μείωσης των φορολογικών εισπράξεων1. Θα πρέπει επίσης να 
ληφθεί υπόψη ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να αποπληρώνουν τα τεράστια ελλείμματά τους 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας.

Τα κρατικά έσοδα και οι δαπάνες παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ των φύλων. Ενώ οι άνδρες 
τείνουν να είναι εκείνοι που κυρίως συνεισφέρουν στα κρατικά έσοδα από την άποψη της 
φορολογίας, λόγω των υψηλότερων αποδοχών τους, οι γυναίκες τείνουν να είναι οι κύριοι 
δικαιούχοι των κρατικών δαπανών, μέσω της παροχής υπηρεσιών που επίσης παρουσιάζουν 
διαφορές μεταξύ των φύλων: φροντίδα των παιδιών, φροντίδα των εξαρτώμενων ατόμων, 
στέγαση, εκπαίδευση και υγεία2. Οι μειώσεις, συνεπώς, στις δημόσιες δαπάνες είναι πολύ πιο 
πιθανό να έχουν άμεσες επιπτώσεις στις γυναίκες.

Οι μειώσεις των δημοσίων δαπανών έχουν επίσης ως αποτέλεσμα τη μετάθεση υπηρεσιών, 
όπως η φροντίδα των παιδιών, στις γυναίκες, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η συμμετοχή 
τους στην κοινωνία πέραν του οικιακού χώρου. Ομοίως, στις κοινωνικο-οικονομικά 
μειονεκτικές οικονομίες, οι επιπτώσεις των περικοπών στις υπηρεσίες στήριξης συνεπάγονται 
τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τις υπηρεσίες των γυναικών, τόσο μέσα στην οικογένεια όσο
και στην κοινότητα3.

Επιπτώσεις στην εργασία και την απασχόληση

Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να βρίσκονται σε δυσμενή θέση στην αγορά εργασίας λόγω 
διαφόρων παραγόντων: υψηλότερο ποσοστό επισφαλών συμβάσεων και οικειοθελής
κατάληψη θέσεων μερικής απασχόλησης, καθώς και μόνιμες εις βάρος τους διαφορές των 
αμοιβών (17,4% κατά μέσο όρο στην ΕΕ το 2007, με το ποσοστό να φτάνει έως και το 30,3% 
στην Εσθονία), πράγμα το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις στις αποδοχές τους καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους, στην προστασία κοινωνικής ασφάλισης και στις συντάξεις τους, και 
που επιπλέον έχει ως συνέπεια υψηλότερα «ποσοστά κινδύνου φτώχειας», ιδίως μετά τη 
συνταξιοδότηση. Το 2007, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ήταν υψηλότερο για τις γυναίκες 
(17%) απ’ ό,τι για τους άνδρες (15%). Το χάσμα αυτό ήταν ιδιαίτερα υψηλό για τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας (22% για τις γυναίκες έναντι 17% για τους άνδρες) και για τους μόνους
γονείς (34%)4, κυρίως γυναίκες.

Το ποσοστό ανεργίας, ωστόσο, δεν αποδίδει απαραίτητα τον πλήρη αντίκτυπο των 
μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. 
                                               
1 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession (Σημείωμα ανάλυσης: ισότητα των φύλων και
ύφεση), Μάιος 2009, σ. 6.
2 EWL: Women, the Financial and Economic Crisis - the Urgency of a Gender Perspective (Γυναίκες, η
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση - η επείγουσα ανάγκη για τη διάσταση του φύλου), σ. 3.
3 EWL: ό.π.
4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση για την ισότητα 2010, σ. 4.
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Πράγματι, τα εθνικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η μείωση των ποσοστών απασχόλησης των 
γυναικών δεν συνοδεύεται απαραίτητα από ανάλογες αυξήσεις στα ποσοστά ανεργίας. Οι 
γυναίκες συχνά απασχολούνται με μερική απασχόληση και δεν αναφέρονται ως άνεργες αλλά 
ως μερικώς απασχολούμενες. Ως εκ τούτου, η ανεργία των γυναικών μπορεί να θεωρηθεί ότι 
υποτιμάται σε σχέση με την ανεργία των ανδρών. Για να μετρηθεί η ανεργία των γυναικών με 
όρους παρόμοιους με την ανεργία των ανδρών, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη 
μερική ανεργία, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και να κοινοποιείται κατά τον ίδιο 
σφαιρικό τρόπο όπως και η πλήρης ανεργία. Οι τάσεις στην απασχόληση και τα δεδομένα 
στα οποία βασίζονται πρέπει να τεθούν υπό αμφισβήτηση. Στην ΕΕ, έχει αποφασιστεί ότι τα 
στατιστικά στοιχεία των επιμέρους νοικοκυριών πρέπει να αναλύονται κατά φύλο. Ωστόσο, 
αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα προκειμένου τα δεδομένα να αντικατοπτρίζουν επακριβώς τις 
διαφορές στην απασχόληση μεταξύ γυναικών και ανδρών1.

Ευκαιρίες σε πολιτικές απαντήσεις και σε σχέδια για την ανάκαμψη της οικονομίας

Τον Δεκέμβριο του 2009, οι αρχηγοί κυβερνήσεων της ΕΕ συμφώνησαν σε μια δέσμη μέτρων 
για την ανάκαμψη της οικονομίας, ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ, σκοπός της οποίας
ήταν η άμεση ενίσχυση της απασχόλησης με τη χρήση ενός συνδυασμού συντονισμένων 
εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων δαπανών2. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε ότι οι «πράσινες θέσεις εργασίας» μπορούν να 
λειτουργήσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη των μελλοντικών αγορών εργασίας της Ευρώπης, 
ότι ήδη σήμερα περισσότερες από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
μπορούν να χαρακτηριστούν «πράσινες» (10% της συνολικής απασχόλησης), και ότι από 
πρόσφατα στοιχεία προκύπτει ότι οι θέσεις εργασίας μόνο στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να διπλασιαστούν φθάνοντας τα 2,8 εκατομμύρια έως 
το 20203. Γνωρίζουμε ότι η οικολογική αναδιάρθρωση της οικονομίας και η μετάβαση από 
τις αποκαλούμενες «παρακμάζουσες βιομηχανίες» στην οικονομία με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα θα δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση σε εργαζόμενους σε βιοτεχνικούς κλάδους ή 
επαγγέλματα. Η κάλυψη των πράσινων θέσεων των τεχνικών επαγγελμάτων θα απαιτήσει τα 
κατάλληλα προγράμματα επιμόρφωσης, εκ νέου κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Εξετάζοντας, ωστόσο, τον μεγάλο αριθμό των διαθέσιμων μελετών, διαπιστώνουμε ότι οι 
πράσινες θέσεις εργασίας είναι σχεδόν αποκλειστικά ανδροκρατούμενες, ιδιαίτερα στον 
τομέα της εναλλακτικής ενέργειας. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στον 
κλάδο των ανανεώσιμων πηγών και ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας έντασης επιστήμης και 
τεχνολογίας4. Ακόμα, ο ορθός, εύλογος και δίκαιος οικολογικός μετασχηματισμός δεν έχει 
πλέον περιθώρια να αποκλείει τις γυναίκες από τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, 
δηλαδή από ορισμένους κλάδους και επαγγέλματα και από προγράμματα επιμόρφωσης και εκ 
νέου κατάρτισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης αναγνωρίσει ότι «χρειαζόμαστε 

                                               
1 Smith, Marc: Analysis Note: Gender Equality and Recession (Σημείωμα ανάλυσης: ισότητα των φύλων και
ύφεση), σ. 12
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της 
οικονομίας, COM (2008) 800 τελικό.
3 COM (2009) 257, σ. 4
4 Renner, Michael· Sweeney, Sean· Kubit, Jill (2008): Green Jobs towards decent work in a sustainable, low-
carbon world (Πράσινες θέσεις εργασίας σε έναν βιώσιμο κόσμο με χαμηλές εκπομπές άνθρακα), Ναϊρόμπι, 
σ. 309.



PR\806001EL.doc 17/17 PE439.236v01-00

EL

γυναίκες στο ίδιο ακριβώς είδος θέσεων εργασίας με τους άνδρες»1. 

Δεδομένου ότι η ισότητα μεταξύ των πολιτών είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της 
Ένωσης, άνδρες και γυναίκες με ίσες ικανότητες θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε όλες 
τις θέσεις εργασίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Υπάρχει ακόμη ένα
εξαιρετικά ρεαλιστικό επιχείρημα: οι δυνατότητες των γυναικών είναι απαραίτητες για τον 
οικολογικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Η Ευρώπη δεν έχει πλέον περιθώρια να 
παραμελεί το ανθρώπινο δυναμικό των γυναικών της, μεταχειριζόμενη τις γυναίκες ως τμήμα 
ενός εφεδρικού σχεδίου για την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, μόνο όταν οι οικονομικές 
συνθήκες υπαγορεύουν τη ζήτηση.

Οι απαντήσεις στην ύφεση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αποτελούν επίσης μια ευκαιρία 
και την κατάλληλη στιγμή για μετασχηματισμό, αλλά και για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων, ενώ η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση μας δίνει την ευκαιρία να 
αναπτύξουμε απαντήσεις και προοπτικές και να προσδιορίσουμε πολιτικούς χώρους 
παρέμβασης και εναλλακτικών λύσεων. Μια ανάλυση που θα λαμβάνει υπόψη την ισότητα 
των φύλων αυτήν τη στιγμή έχει επίσης το πλεονέκτημα της αποφυγής των ακούσιων
συνεπειών των αναποτελεσματικών πολιτικών ή των ακούσιων αποτελεσμάτων. Η επένδυση 
σε κοινωνικές υποδομές θα πρέπει να θεωρηθεί ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό της Ευρώπης
και την προώθηση της ισότητας, καθώς και στρατηγική παράλληλη με τις επενδύσεις στις 
πράσινες τεχνολογίες, οι οποίες εκσυγχρονίζουν την υλική υποδομή μας2.

Στο έγγραφο εργασίας της σχετικά με τη διαβούλευση για τη «μελλοντική στρατηγική ΕΕ 
2020», η Επιτροπή της ΕΕ υπογράμμισε ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί βασικό πεδίο 
προβληματισμού. Έχει μεγάλη σημασία να διασφαλισθεί ότι θα ενσωματωθεί η διάσταση του 
φύλου στη μελλοντική αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας μετά το 2010, 
συμπεριλαμβανομένης και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και της 
μακροοικονομικής στρατηγικής και ότι λαμβάνονται υπόψη οι διαφοροποιημένες επιπτώσεις
της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στις γυναίκες στο πλαίσιο αυτό. Ομοίως 
σημαντικό για το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, είναι να διασφαλισθεί ότι 
όλες οι προτεινόμενες πολιτικές υπόκεινται σε τακτική βάση σε αξιολόγηση σχετικά με τις 
επιπτώσεις στο φύλο και να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση σχετικά με τις επιπτώσεις στο 
φύλο των μέτρων τα οποία λαμβάνονται τώρα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την 
ανάκαμψη της οικονομίας, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
και άλλων μέτρων.

                                               
1 Νέα Ευρώπη, πράσινη οικονομία, πράσινες θέσεις εργασίας, Συνέντευξη με τον Nikolaus G. van der Pas, 
Γενικό διευθυντή, 16 Ιουνίου 2008.
2 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession (Σημείωμα ανάλυσης: ισότητα των φύλων και
ύφεση), σ. 2.


