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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αξιολόγηση του Χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών 2006-2010 και συστάσεις για το μέλλον
(2009/2242(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 157 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

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

– έχοντας υπόψη της ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010» (CΟΜ(2006)0092)1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2009 
σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2010 (CΟΜ(2009)0694),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2000 με τίτλο «Προς μια 
κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005)» 
(CΟΜ(2000)0335) και τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 
2007 και 2008 (αντίστοιχα, COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, 
COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049,
COM(2008)0010) και 2009 COM(2009)0077),

– έχοντας υπόψη τα νομικά μέσα των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και κυρίως των δικαιωμάτων των γυναικών, ιδίως δε τη σύμβαση για την 
εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών καθώς και τα άλλα μέσα των 
Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών, όπως είναι η διακήρυξη της 
Βιέννης και το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκαν στην παγκόσμια διάσκεψη για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών 48/104, της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, 
58/147, της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας κατά 
των γυναικών, 57/179, της 30ής Ιανουαρίου 2003 για την εξάλειψη των εγκλημάτων 
τιμής κατά των γυναικών, 52/86 της 2ας Φεβρουαρίου 1998 για την πρόληψη του 
εγκλήματος και για μέτρα ποινικού δικαίου με στόχο την εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών,

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκε κατά την τέταρτη παγκόσμια 
διάσκεψη για τις γυναίκες που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 
καθώς και τα ψηφίσματά του της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε 
στο πρόγραμμα δράσης του Πεκίνου2 και της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τη συνέχεια 

                                               
1 ΕΕ C 104 της 3.5.2006, σ. 19.
2 ΕΕ C 59 της 23.2.2001, σ. 258
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που δόθηκε στο πρόγραμμα δράσης της τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις 
Γυναίκες (Πεκίνο + 10)1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης 
Οκτωβρίου 2006 με τίτλο « Εμπεριστατωμένη μελέτη όλων των μορφών βίας εις βάρος 
των γυναικών»,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του Μαρτίου του 2005 της 49ης συνόδου της 
Επιτροπής για τη Θέση της Γυναίκας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική, επίσης
γνωστό ως "πρωτόκολλο του Μαπούτο ", που τέθηκε σε ισχύ στις 26 Οκτωβρίου 2005 το 
οποίο αναφέρεται συγκεκριμένα στην απαγόρευση κάθε μορφής ακρωτηριασμού των 
γεννητικών οργάνων,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 
της 31ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά με «τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια», που 
προβλέπει ευρύτερη συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη των ένοπλων συγκρούσεων 
και την οικοδόμηση της ειρήνης,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/EΚ 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)2,

– 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), που παρουσίασε η 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), που 
παρουσίασε η Επιτροπή στις 3 Οκτωβρίου 2008,

– 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 συμβουλευτικής επιτροπής για την Ισότητα Ευκαιριών 
Γυναικών και Ανδρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Μαΐου 2003, σχετικά με την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους εθνικούς προϋπολογισμούς,

– έχοντας υπόψη τη συμβουλευτική επιτροπή για την ισότητα ευκαιριών γυναικών και 
ανδρών και τη γνωμοδότησή της σχετικά με τη διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, 

                                               
1 ΕΕ C 320 Ε της 15.12.2005, σ. 247.
2 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
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που εγκρίθηκε στις 22 Μαρτίου 2007,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με στρατηγικές για 
την πρόληψη της εμπορίας γυναικών και παιδιών, ευάλωτων στη σεξουαλική 
εκμετάλλευση1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη γυναικεία
μετανάστευση : ο ρόλος και η θέση των μεταναστριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση2,

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ισότητα των φύλων που εγκρίθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 23/24 Μαρτίου 2006,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 για ένα χάρτη πορείας για την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-20103,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον ρόλο των 
γυναικών στη βιομηχανία4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου σχετικά με την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών – 20085,

– 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 γυναικών6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 για την κοινωνική 
οικονομία7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 sur για την εξάλειψη της βίας 
κατά των γυναικών8,

– λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με την 
πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων9,

– λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 200910,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 

                                               
1 ΕΕ C 287 E της 24.11.2006, σ. 75.
2 ΕΕ C 313  Ε της 20.12.2006, σ. 18.
3 ΕΕ C 301 Ε της 13.12.2007, σ. 56.
4 ΕΕ C 41 Ε της 19.2.2009, σ. 73.
5 ΕΕ C 295 Ε της 4.12.2009, σ. 35.
6 ΕΕ C 16 Ε της 22.1.2010, σ. 21.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν Ρ6_ΤΑ(2009)0062.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν Ρ6_ΤΑ(2009)0098.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν Ρ6_ΤΑ(ΡRΟV(2010)0018.
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν Ρ6_ΤΑ(ΡRΟV(2010)0021.
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Φύλων (A7 0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το γεγονός ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα και θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία έχει προ πολλού αναγνωριστεί στις συνθήκες, εξακολουθούν να 
υπάρχουν στην πολιτική ζωή και στη ζωή των γυναικών σημαντικές ανισότητες,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα δικαιωμάτων και ευκαιριών μεταξύ γυναικών και 
ανδρών πρέπει να σημαίνει κοινωνική πρόοδο για όλους και όχι οπισθοδρόμηση,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όσο και αν o Χάρτης πορείας για την ισότητα 2006-
2010 επισημαίνει κάπως τις βασικές όψεις της ισότητας ανδρών και γυναικών, η 
πραγματική πρόοδος ήταν περιορισμένη,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα οικονομική και κοινωνική κρίση έχει ιδιαίτερα 
σοβαρές συνέπειες για τις γυναίκες, επιδεινώνοντας ανισότητες και διακρίσεις,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των άνω των 85 εκατομμυρίων ατόμων σε κατάσταση 
φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα περισσότερα είναι γυναίκες, κατάσταση στην οποία 
συμβάλλουν η ανεργία, η επισφαλής εργασία, οι χαμηλοί μισθοί, οι συντάξεις σε επίπεδα 
κατώτερα του ελάχιστου εισοδήματος διαβίωσης και οι δυσχέρειες πρόσβασης σε 
κρατικές υπηρεσίες ποιότητας σε πλείστους όσους τομείς,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες μεταξύ των μέσων μισθών ανδρών και γυναικών 
σε ενωσιακή κλίμακα οξύνονται, υπερβαίνοντας, κατά μέσον όρο, το 17%, και ότι οι 
έμμεσες διακρίσεις τείνουν να εντείνονται στο μέτρο που η ανεργία αυξάνεται και 
πλήττει γυναίκες και νεαρές κοπέλες,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τις πάμπολλες διακρίσεις με στόχο συγκεκριμένες κατηγορίες 
γυναικών, ιδίως δε τις ηλικιωμένες, τις γυναίκες που έχουν τη φροντίδα εξαρτωμένων 
ατόμων, τις μετανάστριες, τις γυναίκες που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες, τις γυναίκες 
με αναπηρία, τις φυλακισμένες, κλπ.,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι θεμελιώδες να εξασφαλισθεί η ισότητα πρόσβασης στους 
πόρους, στα δικαιώματα και στην εξουσία, πράγμα το οποίο προϋποθέτει διαρθρωτικές 
και πολιτιστικές αλλαγές, εξάλειψη των στερεοτύπων και προαγωγή της ισότητας

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες προκλήσεις και η κτηθείσα εμπειρία 
αποδεικνύουν ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό, διάδοση της ενημέρωσης 
και προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
πραγματικότητες,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο του εορτασμού της 15ης

επετείου από την Πλατφόρμα του Πεκίνου και τον δρόμο που απομένει ακόμα να 
διανυθεί για την υλοποίησή τους,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας 
και ότι τούτο προϋποθέτει συντονισμένες δράσεις για πολιτικές που όντως θα αλλάξουν 
την παρούσα κατάσταση,
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ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια από την καθιέρωση της 8ης

Μαρτίου ως Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας και το πόσο σημαντικό είναι να 
συμμετέχουν οι γυναίκες και οι οργανώσεις τους στην προώθηση της ισότητας και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων,

Σε θεσμικό επίπεδο

1. Προτείνει η νέα Στρατηγική για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση να αποτελέσει μία ατζέντα για δράση και  μια πολιτική δέσμευση που θα 
βασίζεται στην πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, εκτιμώντας ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, αποτελούν αναφαίρετο, πλήρες και 
αδιαχώριστο μέρος των οικουμενικών ανθρώπινων δικαιωμάτων·

2. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι που το Συμβούλιο ενέκρινε, μετά από γνωμοδότηση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη νέα πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την 
Στρατηγική για την Ισότητα, αποσκοπώντας να προσδώσει μεγαλύτερη πολιτική ισχύ και 
να εξασφαλίσει νέα ώθηση στην πολιτική για την ισότητα·

3. προτείνει την ετήσια διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ Συμβουλίου, 
Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόοδο της Στρατηγικής για 
την Ισότητα των Φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

4. υπογραμμίζει τη σημασία της διεξαγωγής ετήσιας διάσκεψης σχετικά με την Ισότητα των 
Φύλων στην οποία θα συμμετέχουν οργανώσεις γυναικών και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις των διαφόρων κρατών μελών, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, η οποία θα 
εστιάζεται σε διαφορετικό  κάθε έτος θέμα το οποίο θα έχει ορισθεί εκ των προτέρων· 

5. επιμένει να αρχίσει αμέσως η πλήρης λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την 
Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και να αναπτυχθούν όλοι οι δείκτες φύλου που θα 
καταστήσουν δυνατή την παρακολούθηση των ζητημάτων ισότητας σε όλους τους 
τομείς·

6. εκτιμά ότι στις πολιτικές προτάσεις της  Επιτροπής και του Συμβουλίου, όπου υπάρχει 
θέση για αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου, αυτός πρέπει να περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

7. επιμένει ότι είναι ανάγκη οι γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
δημιουργήσουν μηχανισμούς συντονισμού για την παρακολούθηση σε μόνιμη βάση των 
πολιτικών ισότητας δικαιωμάτων και ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στους 
πλέον διαφορετικούς τομείς

8. υπογραμμίζει τη σημασία των πολιτικών ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας των 
φύλων σε διαφόρους τομείς, συγκεκριμένα δε στον οικονομικό, δημοσιονομικό, 
εμπορικό και κοινωνικό και της δημοσιονομικής ανάλυσης από την σκοπιά του φύλου 
και της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διαδώσουν παραδείγματα ορθών πρακτικών·

9. επιμένει προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη ως προς την ανάγκη μιας διττής 
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στρατηγικής που θα αρχίζει με την ολοκληρωμένη προσέγγιση  της ισότητας των φύλων
και θα επεκτείνεται σε ειδικές δράσεις, μεταξύ των οποίων νομοθετικές, σε επίπεδο 
θέσεων και πιστώσεων του προϋπολογισμού και παρακολούθησης και ελέγχου, με στόχο 
την εξασφάλιση της υλοποίησής τους·

10. υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπίζονται και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στις διάφορες επιτροπές και διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, με ιδιαίτερη προσοχή 
στα ζητήματα ισότητας·

Πολιτικοί τομείς – στόχοι 

11. υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχισης της ανάλυσης της Πλατφόρμας του Πεκίνου 
(Πεκίνο+15) που διεξήχθη από τη σουηδική προεδρία, προκειμένου στο εξής όχι απλώς 
να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι δείκτες αλλά επίσης να τεθούν ορόσημα και να εγκριθούν 
οι πολιτικές που είναι αναγκαίες στους κατωτέρω προβλεπόμενους 12 τομείς:

- γυναίκες και φτώχεια 

- εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών

- γυναίκες και υγεία

- βία κατά των γυναικών

- γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις

- γυναίκες και οικονομία

- γυναίκες στην εξουσία και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

- θεσμικοί μηχανισμοί για την πρόοδο των γυναικών

- ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών

- γυναίκες και μέσα ενημέρωσης

- γυναίκες και περιβάλλον

- κορίτσια

12. δίδει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω της αναθεώρησης των 
μακροοικονομικών, νομισματικών, κοινωνικών και εργατικών πολιτικών που βρίσκονται 
στις ρίζες της, αποσκοπώντας να εξασφαλίσει οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη για 
τις γυναίκες, μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών που θα προωθούν τη δίκαια κατανομή 
του εισοδήματος, θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς και συντάξεις, θα 
δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης με δικαιώματα για τις γυναίκες, θα 
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες για όλες τις γυναίκες και τα 
κορίτσια, θα βελτιώνουν την κοινωνική προστασία και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε 
επίπεδο τοπικής κοινωνίας, συγκεκριμένα βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς 
σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα φύλαξης παιδιών, κοινοτικά κέντρα ελεύθερου χρόνου 
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και παροχής στήριξης σε οικογένειες, καθιστώντας τις υπηρεσίες αυτές προσιτές σε όλες 
τις γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους·

13. επιμένει στην ανάγκη λήψης επειγόντων μέτρων για την καταπολέμηση των
μισθολογικών διακρίσεων, μέσω της αναθεώρησης της ισχύουσας οδηγίας, μέσω της
εκπόνησης τομεακών προγραμμάτων σε φάσεις, με συγκεκριμένα ορόσημα, 
αποσκοπώντας να θέσει τέρμα στις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις, επίσης 
ενθαρρύνοντας τις συλλογικές συμβάσεις, την κατάρτιση συμβούλων για την ισότητα
καθώς επίσης την εκπόνηση προγραμμάτων ισότητας στις επιχειρήσεις και άλλους
εργασιακούς χώρους·

14. ζητεί περισσότερη δράση, ευαισθητοποίηση και έλεγχο των εργασιακών χώρων, 
αποσκοπώντας στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας των γυναικών, 
επιβλέποντας τα ωράρια, τον σεβασμό των αδειών μητρότητας και πατρότητας, τον
συνδυασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή και προσωπική ζωή, ζητώντας την 
επέκταση και την καταβολή πλήρων αποδοχών κατά τις άδειες μητρότητας και 
πατρότητας και καθιέρωση της άδειας πατρότητας μετ’ αποδοχών καθώς και την 
καταπολέμηση πρακτικών που αμφισβητούν τα δικαιώματα αυτά·

15. αγωνίζεται για πολιτικές και δράσεις για την εκρίζωση της βίας κατά των γυναικών σε 
όλους τους τομείς, προάγοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, 
καταπολεμώντας στερεότυπα του φύλου και όλες τις διακρίσεις όχι μόνο στην κοινωνία 
και την οικογένεια αλλά και στην εκπαίδευση, στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική 
ζωή· επιμένει για πολιτικές εκπαίδευσης και προώθησης της ισότητας·

16. επιμένει στην ανάγκη να δοθεί κάθε προσοχή στην κατάσταση των γυναικών που 
εργάζονται με τους συζύγους τους στους τομείς της γεωργίας, βιοτεχνίας, εμπορίου  και 
αλιείας και μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, όπου η κατάσταση των γυναικών είναι 
πλέον ευάλωτη από ό,τι αυτή των ανδρών, αποσκοπώντας στη λήψη νέων μέτρων που θα 
προστατεύουν τη μητρότητα, θα εξαλείφουν τις έμμεσες διακρίσεις, θα εξασφαλίζουν
την κοινωνική προστασία και ασφάλεια, καθώς και άλλα δικαιώματα των γυναικών, 
καλύπτοντας επίσης τις γυναίκες με καθεστώς ανεξάρτητου επαγγελματία·

17. υπογραμμίζει τη σημασία του να εξασφαλιστεί για όλες τις γυναίκες ο έλεγχος των
σεξουαλικών δικαιωμάτων τους και των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, συγκεκριμένα
μέσω της πρόσβασης στην αντισύλληψη και στην έκτρωση, σε δωρεάν ιατρικές
συμβουλές σχετικά με την έκτρωση και σε ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους
και όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες· υπογραμμίζει τη σημασία ενεργειών για την
ευαισθητοποίηση των ανδρών σε θέματα σεξ και αναπαραγωγής·

18. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη, στην ειρήνη και στην 
αλληλεγγύη με τις γυναίκες όλου του κόσμου, κυρίως δε με τα θύματα αδικιών, 
διακρίσεων, πείνας, αθλιότητας, σωματεμπορίας και βίας πάσης μορφής·

19. επιμένει στην υλοποίηση των προσφάτων ψηφισμάτων του ΕΕ της 10ης Φεβρουαρίου 
αριθ. 18/2010 σχετικά με την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και αριθ. 21/2010 
σχετικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

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

Εισαγωγή

Εφέτος o Χάρτης Πορείας για την Ισότητα 2006-2010 φθάνει στο τέρμα του και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εκπονεί μία νέα Στρατηγική για την Ισότητα. 
Καθώς βιώνουμε μία σοβαρή οικονομικο-κοινωνική κρίση, με σοβαρές επιπτώσεις γ ια τις 
γυναίκες, είναι ανάγκη να προσέξουμε να μην υπάρξουν οπισθοδρομήσεις και να δοθεί 
περιεχόμενο στο Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας.

Εφέτος εορτάζουμε δύο επετείους: τα 15 έτη από τη Διάσκεψη του Πεκίνου και την 100ή 
επέτειο της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας. Πρόκειται για σημαντικά ορόσημα για τη
χειραφέτηση των γυναικών και είναι αποτέλεσμα μικρών και μεγάλων αγώνων που 
εντάθηκαν κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα. 

Η σουηδική προεδρία προετοίμασε ένα έγγραφο για την εφαρμογή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του εγγράφου που ενέκρινε η Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που 
πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, το 1995 – Η Δήλωση του Πεκίνου και η Πλατφόρμα Δράσης 
για την Ισότητα, την Ανάπτυξη και την Ειρήνη.

Στη συγκυρία αυτή και στο πλαίσιο της εκπόνησης της παρούσας έκθεσης, η Επιτροπή
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
οργάνωσε στις Βρυξέλλες, στις 28 του παρελθόντος Ιανουαρίου, ακρόαση σχετικά με μια 
Στρατηγική για την Ισότητα, στην οποία συμμετέσχον διάφοροι ειδικοί και οργανώσεις 
γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τόνισαν την ανάγκη για μεγαλύτερα βήματα 
προκειμένου η Ισότητα Γυναικών και Ανδρών και η προστασία και προαγωγή των 
δικαιωμάτων των γυναικών ως θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταστεί 
πραγματικότητα.

Σύντομη ιστορική αναδρομή του αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών - εκατό χρόνια 
από την καθιέρωση της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας και δεκαπέντε από τη Διάσκεψη 
του Πεκίνου

Το 1910, στην Κοπεγχάγη, κατά τη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τις Γυναίκες, αποφασίστηκε
μετά από πρόταση της Clara Zetkin, επιφανούς γερμανίδας αγωνίστριας, να καθιερωθεί ο
εορτασμός μιας Διεθνούς Ημέρας της Εργαζόμενης Γυναίκας. Επρόκειτο για μια ημέρα
διαδηλώσεων για τη χειραφέτηση των εργαζομένων γυναικών και για το δικαίωμα ψήφου
των γυναικών, επιστέγασμα ενός ολοένα εντονότερου γυναικείου κινήματος διεκδικήσεων 
για καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής, που μετέθεσε τον αγώνα σε πολιτικό επίπεδο και 
μετέτρεψε μία συμβολική ημερομηνία σε σχέδιο δράσης και κινητοποίησης των εργαζομένων 
γυναικών ολόκληρου του κόσμου για την οικονομική, κοινωνική και πολιτική χειραφέτησή 
τους.

Όμως, από το έτος Διακήρυξης της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας (1910) έως την 
θεσμοθέτησή του από τον ΟΗΕ πέρασαν πάρα πολλά χρόνια.
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Τον Μάρτιο του 1972, η Hertta Kuusinen, φινλανδή βουλευτής του κομμουνιστικού
κόμματος και δεύτερη πρόεδρος της Διεθνούς Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών
(FDIM), πρότεινε στην Επιτροπή για τη Θέση των Γυναικών (CSW) να ανακηρύξει ο ΟΗΕ 
ένα “Διεθνές Έτος Γυναίκας” με στόχο να επιστήσει την προσοχή των Ηνωμένων Εθνών και 
του κόσμου στην κατάσταση και τις ιδιαιτερότητες των γυναικών. Η πρόταση αυτή
υποστηρίχτηκε και από άλλες οργανώσεις γυναικών και η CSW συνέστησε στη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ να ανακηρύξει το 1975 Διεθνές Έτος Γυναίκας. Η σχετική απόφαση
ελήφθη τον Δεκέμβριο του 1972. 

Οι συζητήσεις αυτές σχετικά με το Διεθνές Έτος Γυναίκας (1975) και η Δεκαετία του ΟΗΕ 
για τη Γυναίκα (1975-1985) έδωσαν ευκαιρίες για εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον Κόσμο.

Εν τω μεταξύ, το 1995, πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο η Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για 
τις Γυναίκες, κατά την οποία εγκρίθηκε έγγραφο με τίτλο “Δήλωση του Πεκίνου για 
Πλατφόρμα Δράσης για την Ισότητα, την Ανάπτυξη και την Ειρήνη”.

Εφέτος που είναι η εκατοστή επέτειος από τη διακήρυξη της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας, 
ο ΟΗΕ επέλεξε ως θέμα “ Ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες: πρόοδος για όλους”. Θα δώσει την
ευκαιρία για αξιολόγηση της πορείας που επιτεύχθηκε μέσα σε μία 15ετία από τη Δήλωση 
του Πεκίνου: “Ισότητα των Φύλων, Ανάπτυξη και Ειρήνη, που ήταν το θέμα της Δεκαετίας 
του ΟΗΕ για τις Γυναίκες.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ισότητα Γυναικών και Ανδρών έχει αναγνωριστεί από τις 
διάφορες ως θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικουμενικό ανθρώπινο 
δικαίωμα· ωστόσο, και παρά τις όσες οδηγίες και αποφάσεις έχουν εγκριθεί όλα αυτά τα 
χρόνια για την καταπολέμηση των διακρίσεων, στην πολιτική πραγματικότητα και στη ζωή 
των γυναικών εξακολουθούν να υπάρχουν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες.

O Χάρτης Πορείας για την Ισότητα 2006-2010 και η παρούσα κατάσταση

O Χάρτης Πορείας για την Ισότητα 2006-2010, παρόλον ότι προβάλλει θεμελιώδεις βασικές
πτυχές της ισότητας γυναικών και ανδρών δεν έχει την πολιτική δύναμη που είναι αναγκαία 
για τη συγκεκριμενοποίησή του, για αυτό και τα πραγματικά βήματα προόδου δεν έφτασαν 
μακριά. Σε αυτό συνετέλεσαν επίσης οι αντιφάσεις που υπάρχουν στις κοινοτικές πολιτικές
και που αποτελούν την πηγή του κακού για τα πάνω από 85 εκατομμύρια ανθρώπων σε 
κατάσταση ένδειας γυναίκες και παιδιά στην πλειοψηφία τους, αποτέλεσμα της ανεργίας, της 
επισφαλούς εργασίας, των χαμηλών μισθών και συντάξεων σε επίπεδα κάτω του ελαχίστου 
εισοδήματος επιβίωσης και των δυσκολιών πρόσβασης σε ποιοτικές κρατικές υπηρεσίες. 

Άλλωστε, η παρούσα οικονομική και κοινωνική κρίση έχει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για 
τις γυναίκες, οξύνοντας τις ανισότητες και τις διακρίσεις. Οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ 
μέσων μισθών ανδρών και γυναικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οξύνονται 
υπερβαίνοντας, κατά μέσον όρο, το 17%, οι έμμεσες διακρίσεις εμφανίζουν ανοδική τάση 
ενώ  η ανεργία αυξάνεται και πλήττει γυναίκες και νεαρές κοπέλες.

Ακόμα και οι θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν κατά τα τελευταία έτη, κυρίως
θέσεις νέων και γυναικών, ήταν στην πλειοψηφία τους προσωρινές και κακοπληρωμένες, δεν
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σεβόντουσαν τα θεμελιώδη δικαιώματα, κυρίως δε στον τομέα της μητρότητας, κάτι το οποίο 
οδηγεί επίσης σε χαμηλή γεννητικότητα. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι πολλαπλές διακρίσεις με 
στόχο συγκεκριμένες κατηγορίες γυναικών, ιδίως δε τις ηλικιωμένες, τις γυναίκες που έχουν 
τη φροντίδα εξαρτωμένων ατόμων, τις μετανάστριες ή τις γυναίκες που ανήκουν σε 
μειονοτικές ομάδες, τις γυναίκες με αναπηρία.,

Τα επίπεδα βίας και φτώχειας που παραμένουν υψηλά, η ανεργία και οι διακρίσεις
συνετέλεσαν στη διατήρηση έως και αύξηση του σωματεμπορίου γυναικών και παιδιών
καθώς και της πορνείας σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλήματα που 
απαιτούν επείγουσα αντιμετώπιση. 

Mέτρα σε θεσμικό επίπεδο

Παρόλον ότι τα επίπεδα ανάπτυξης των πολιτικών για την Ισότητα των φύλων είναι
διαφορετικά στα κράτη μέλη, το ουσιώδες είναι να εξασφαλισθεί η ισότητα πρόσβασης στους
πόρους, στα δικαιώματα και στην εξουσία και τούτο προϋποθέτει διαρθρωτικές και
πολιτιστικές αλλαγές, εξάλειψη των στερεοτύπων και προώθηση της ισότητας ώστε αυτή να 
συντελεσθεί προς τα άνω και όχι προς τα κάτω. 

Οι υπάρχουσες προκλήσεις και η ήδη κτηθείσα εμπειρία αποδεικνύουν ότι χρειάζεται
μεγαλύτερος συντονισμός, διάδοση και προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και
συμμετοχή των οργανώσεών τους στον αγώνα κατά των διακρίσεων και των ανισοτήτων.

Προς τούτο επιβάλλεται η νέα Στρατηγική για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μία ατζέντα δράσης και μία πολιτική δέσμευση που θα βασίζεται 
στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και το Συμβούλιο να την εγκρίνει μετά από 
γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποσκοπώντας να της δώσει μεγαλύτερη 
πολιτική ισχύ και να εξασφαλίσει νέα ώθηση στην πολιτική για την ισότητα, έχοντας κατά 
νουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών αποτελούν αναφαίρετο, 
πλήρες και αδιαίρετο μέρος των παγκόσμιων ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Προτείνεται επίσης η ετήσια πραγματοποίηση μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ 
Συμβουλίου, Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την πρόοδο της Στρατηγικής
για την Ισότητα των Φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την
ανάγκη συμμετοχής των γυναικών και των οργανώσεών τους στην όλη διαδικασία, 
προτείνεται η διεξαγωγή μιας ετήσιας Διάσκεψης σχετικά με την Ισότητα ων Φύλων στην
οποία θα μετέχουν γυναικείες οργανώσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις των διαφόρων 
κρατών μελών, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, 
μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα εστιάζεται σε διαφορετικό  κάθε έτος θέμα το 
οποίο θα έχει ορισθεί εκ των προτέρων.

Επιμένουμε να αρχίσει αμέσως να λειτουργεί πλήρως το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών και για την ανάπτυξη όλων των δεικτών φύλου που θα δώσουν 
τη δυνατότητα παρακολούθησης των ζητημάτων ισότητας σε όλους τους τομείς. Είναι
ανάγκη οι γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσουν μηχανισμούς 
συντονισμού για να πραγματοποιούν μόνιμο έργο παρακολούθησης των πολιτικών για την 
ισότητα δικαιωμάτων και ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
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Ας σημειωθεί πόσο σημαντικές είναι οι πολιτικές της ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
ισότητας των φύλων σε διάφορους τομείς, ιδίως δε στον οικονομικό, χρηματοπιστωτικό, 
εμπορικό, κοινωνικό και δημοσιονομικό. Καλούνται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να
διαδώσουν παραδείγματα καλών πρακτικών και να καταγγέλλουν τα κρούσματα
συστηματικής παραβίασης των δικαιωμάτων των γυναικών, ιδιαίτερα δε των εργαζομένων
γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στα «βραβεία παραγωγής», «ποιότητας», «παραγωγικότητας» 
ή «επιμέλειας» τα οποία αποσκοπούν πάντοτε στο να θέτουν τροχοπέδη στην άσκηση των 
δικαιωμάτων μητρότητας και πατρότητας, στο να δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά την 
φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτωμένων ατόμων, για να μην αναφερθούμε βέβαια 
στην άσκηση των συνδικαλιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων.

Ας μη λησμονούμε ότι είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε μία ανάγκη μιας διττής 
στρατηγικής που θα αρχίζει με την ολοκληρωμένη προσέγγιση  της ισότητας των φύλων και 
θα επεκτείνεται σε ειδικές δράσεις, μεταξύ των οποίων νομοθετικές και σε επίπεδο 
προϋπολογισμού και ελέγχου της εφαρμογής τους, στις δε πολιτικές προτάσεις, όπου υπάρχει 
χώρος για αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου, αυτός πρέπει να περιλαμβάνει και την 
αξιολόγηση της ισότητας.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επίσης, στους πιο διαφορετικούς τομείς, μεταξύ των οποίων 
στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, πρέπει να 
δίδεται ιδιαίτερη σημασία στα ζητήματα ισότητας.

Πολιτικοί τομείς – στόχοι

Η ισότητα δικαιωμάτων και ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να
συγκεκριμενοποιηθεί στην κοινωνική πρόοδο για όλους και όχι στην οπισθοδρόμηση. Προς
τον σκοπό αυτό είναι σημαντικό να συνεχισθεί η εξέταση της Πλατφόρμας του Πεκίνου
(Πεκίνο+15) που διεξήγαγε η σουηδική προεδρία ώστε, ξεκινώντας από αυτή, όχι μόνο να 
αναπτυχθούν οι κατάλληλοι δείκτες αλλά επίσης να ορισθούν ορόσημα και να ακολουθηθούν 
οι αναγκαίες πολιτικές και στους 12 τομείς που αυτή προβλέπει.

Σε αυτή την κατάσταση κρίσης είναι επιτακτικό να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση
της φτώχειας, αναθεωρώντας τις μακρο-οικονομικές, νομισματικές, κοινωνικές και εργατικές
πολιτικές που αποτελούν την πηγή της, αποσκοπώντας να εξασφαλιστεί οικονομική και
κοινωνική δικαιοσύνη για τις γυναίκες, αναπτύσσοντας στρατηγικές που θα προωθούν την
δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπή κατώτατα εισοδήματα, 
μισθούς και συντάξεις, θα δημιουργήσουν περισσότερες γυναικείες θέσεις απασχόλησης με
δικαιώματα, θα εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ποιοτικές κρατικές υπηρεσίες για όλες τις
γυναίκες και τα κορίτσια, θα βελτιώνουν την κοινωνική προστασία και τις υπηρεσίες που 
παρέχονται σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, συγκεκριμένα βρεφονηπιακούς σταθμούς, 
νηπιαγωγεία, κέντρα φύλαξης παιδιών, κοινοτικά κέντρα ελεύθερου χρόνου και παροχής 
στήριξης σε οικογένειες, καθιστώντας τις προσιτές σε όλες τις γυναίκες, τα παιδιά και τους 
ηλικιωμένους. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να δημιουργηθεί απασχόληση με δικαιώματα 
για τις γυναίκες και να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη

Επιβάλλεται να δοθεί έμφαση στην ανάγκη επειγόντων μέτρων για την καταπολέμηση των
μισθολογικών διακρίσεων και για την αξιοποίηση της εργασίας, είτε μέσω της αναθεώρησης
της υφιστάμενης νομοθεσίας είτε με την εκπόνηση τομεακών σχεδίων σε φάσεις, με
συγκεκριμένα ορόσημα, που θα αποσκοπούν στο να τεθεί τέρμα στις άμεσες και έμμεσες
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διακρίσεις είτε παρέχοντας κίνητρα για συλλογικές συμβάσεις, για κατάρτιση συμβούλων για 
την ισότητα και κατάρτιση προγραμμάτων για την ισότητα στις επιχειρήσεις και σε άλλους 
χώρους εργασίας.

Δεν αρκεί η παρουσίαση μιας ανακοίνωσης, όπως έπραξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο 
του 2007, σχετικά με την «Καταπολέμηση των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων ». 
Επίσης δεν αρκεί μία ανάλυση σχετικά με τα αίτια των διαφορών στις αμοιβές. Επείγει να
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής, ελπίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα συναγάγει συμπεράσματα και θα προχωρήσει γρήγορα με τις ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν για την καταπολέμηση των διαφορών στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.

Χρειάζεται περισσότερη δράση, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και έλεγχος των εργασιακών
χώρων, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας για τις γυναίκες, 
επιβλέποντας τα ωράρια, τον σεβασμό των αδειών μητρότητας και πατρότητας και του
κοινωνικού τους ρόλου, τον συνδυασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή και 
προσωπική ζωή, ζητώντας την επέκταση και την καταβολή πλήρων αποδοχών κατά τις άδειες
μητρότητας και πατρότητας, και καθιέρωση της  άδειας πατρότητας μετ’ αποδοχών και την 
καταπολέμηση των πρακτικών που αμφισβητούν τα δικαιώματα αυτά.

Χρειάζονται πολιτικές και δράσεις για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών σε όλους
τους τομείς, προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, καταπολεμώντας τα
στερεότυπα του φύλου και όλες τις διακρίσεις στην κοινωνία και στην οικογένεια, 
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τα μέσα 
ενημέρωσης και στην πολιτική ζωή και δίδοντας έμφαση σε πολιτικές για την εκπαίδευση 
στην ισότητα και για την προαγωγή της.

Είναι απαραίτητο να δοθεί κάθε προσοχή στην κατάσταση των γυναικών που εργάζονται με 
τους συζύγους τουςστους τομείς της γεωργίας, βιοτεχνίας, εμπορίου και αλιείας καθώς και 
στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου η κατάσταση των γυναικών είναι πλέον 
ευάλωτη από ό,τι αυτή των ανδρών, αποσκοπώντας στη λήψη νέων μέτρων που θα 
προστατεύουν τη μητρότητα, θα εξαλείφουν τις έμμεσες διακρίσεις, θα εξασφαλίζουν την 
κοινωνική προστασία και ασφάλεια, καθώς επίσης άλλα δικαιώματα των γυναικών, 
καλύπτοντας επίσης τις γυναίκες με καθεστώς ανεξάρτητου επαγγελματία.

Παρά την όποια πρόοδο έχει επιτευχθεί στους τομείς της σεξουαλικής υγείας και της
αναπαραγωγής, εξακολουθούν να υπάρχουν πάμπολλα προβλήματα, λόγος για τον οποίο
πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες θα έχουν τον έλεγχο των σεξουαλικών τους 
δικαιωμάτων και της αναπαραγωγής.

Επιμένει για την εφαρμογή ορισμένων σημαντικών ψηφισμάτων του ΕΚ, ιδίως δε αυτών της 
10ης Φεβρουαρίου αριθ. 18/2010 σχετικά με την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και αριθ.
21/2010 σχετικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


