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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2010
(2010/2138(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 175 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών – 2010 (COM(200)0694),

– έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με 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 και 
COM(2008)0010),

– 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,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο 
"Μεγαλύτερη υποστήριξη για τον συνδυασμό της επαγγελματικής με την ιδιωτική και την 
οικογενειακή ζωή" (CΟΜ(2008)0635),

– 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" (CΟΜ(2008)0635),

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

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη των πάσης 
μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών που 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 23 και 24 Μαρτίου 2006,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας για 

                                               
1 ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23.
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την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2007-20101,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση για τη διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων της 
συμβουλευτικής επιτροπής για τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών, που 
εγκρίθηκε στις 22 Μαρτίου 2007,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών – 20082,

– 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 γυναικών3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(A7-0000/2010),

A. θεωρώντας ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναγνωρίζεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν πάμπολλες ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έμεινε αλώβητη από την οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία απεδείχθη καταστροφική τόσο για την απασχόληση 
των γυναικών όσο και των ανδρών και, μακροπρόθεσμα, απειλεί να πλήξει περισσότερο 
τις γυναίκες,

Γ. θεωρώντας ότι για τη σύγκριση του αντίκτυπου της κρίσης επί των γυναικών και επί των 
ανδρών είναι απαραίτητα στατιστικά στοιχεία αναλυόμενα ανά φύλο· θεωρώντας επίσης 
ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων διαθέτει σημαντικές 
δυνατότητες στον τομέα αυτό,

Δ. εκτιμώντας ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών συχνά υποτιμάται λόγω του ότι δεν 
υπολογίζονται ούτε το ποσοστό των μη ενεργών γυναικών (2/3 επί των 63 εκατ. μη 
ενεργών ατόμων ηλικίας μεταξύ 25 έως 64 ετών) ούτε το ποσοστό ανεργίας με μειωμένο 
χρόνο που είναι, ωστόσο, υψηλό,

Ε. εκτιμώντας ότι οι γυναίκες συχνά ευρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας 
λόγω των συμβάσεων εργασίας μειωμένου χρόνου και των συμβάσεων αόριστης 
διάρκειας, καθεστώτα όμως τα οποία δεν έχουν επιλέξει, ή επίσης λόγω των κατώτερων 
επιπέδων αμοιβών, σε σχέση με τους άνδρες· εκτιμώντας ότι η μειονεκτική αυτή θέση 
συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι διαφορές στις αμοιβές εξακολουθούν να υπάρχουν και ότι, παρά 
                                               
1 ΕΕ C 301Ε, 13.12.2007, σ. 56.
2 ΕΕ C 295Ε, 4.12.2009, σ. 35.
3 ΕΕ C 16Ε, 22.1.2010, σ. 21.
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τις καταβαλλόμενες προσπάθειες και την επιτευχθείσα πρόοδο, σήμερα είναι σήμερα 
ακόμα κατά μέσον όρο 18% στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ σε ορισμένες χώρες 
υπερβαίνουν ακόμα και το 25%,

Ζ. εκτιμώντας ότι η μητρότητα δεν θα έπρεπε να αποτελεί τροχοπέδη για τη σταδιοδρομία 
των γυναικών και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στατιστικές αποδεικνύουν σαφώς ότι οι 
γυναίκες που έχουν παιδιά αφιερώνουν ολιγότερες ώρες στην εργασία από όσες αυτές που 
δεν έχουν, σε αντίθεση με τους άνδρες οικογενειάρχες οι οποίοι εργάζονται περισσότερο 
από ό,τι οι άνδρες χωρίς παιδιά,

Η. εκτιμώντας ότι, κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, τον Μάρτιο του 2002, 
τα κράτη μέλη εκλήθησαν να έχουν δημιουργήσει έως το 2010 υποδομές υποδοχής για το 
90% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας από 3 ετών έως την ηλικία της υποχρεωτικής 
φοίτησης και για το 33% τουλάχιστον των παιδιών κάτω των 3 ετών, αλλά ο αριθμός των 
δομών αυτών σε πολλές χώρες παραμένει ανεπαρκής,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι σε άμεση 
συνάρτηση με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι 
από 20 εκατ. ευρωπαίοι (εκ των οποίων τα 2/3 γυναίκες) έχουν την ευθύνη ενήλικων 
εξαρτώμενων ατόμων, γεγονός το οποίο τις εμποδίζει να ασκήσουν επαγγελματική 
δραστηριότητα με πλήρη απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη γήρανση των 
πληθυσμών το φαινόμενο αυτό τείνει να επιδεινωθεί,

Ι. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα που συχνά 
προσανατολίζουν τα παιδιά προς κλάδους παραδοσιακά αναγνωριζόμενους ως 
γυναικείους ή ανδρικούς και ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η διαφοροποίηση των 
επαγγελματικών επιλογών,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ελάχιστα κορίτσια κατευθύνονται προς τους επιστημονικούς 
κλάδους, γεγονός που έχει ως συνέπεια ισχυρό διαχωρισμό ανά τομείς,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, ενώ αποτελούν την πλειοψηφία των αποφοίτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (58,9%), εκπροσωπούνται λιγότερο σε υπεύθυνες θέσεις στις 
επιχειρήσεις, στη δημόσια διοίκηση και στα πολιτικά όργανα,

ΙΓ. εκτιμώντας ότι το ευρωπαϊκό δίκτυο γυναικών που κατέχουν υπεύθυνες θέσεις στην 
οικονομία και την πολιτική, που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2008, μπορεί να 
συντελέσει στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ ανδρών-γυναικών στις υπεύθυνες 
θέσεις,

ΙΔ. εκτιμώντας ότι η επίτευξη της ισότητας ανδρών-γυναικών στις κοινωνίες προϋποθέτει 
καλύτερη πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη το 
ποσοστό των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια δεν υπερβαίνει το 15%,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια σε σχέση 
με τους άνδρες λόγω της διακοπτόμενης επαγγελματικής σταδιοδρομίας και των 
χαμηλότερων επιπέδων μισθών και συντάξεων· εκτιμώντας ότι δεν έχει γίνει, στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέμηση της φτώχειας, ενδελεχής προβληματισμός 
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σχετικά με τις βαθύτερες αιτίες της φτώχειας, 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έτος 2011 θα είναι αφιερωμένο στον εθελοντισμό και 
υπογραμμίζοντας τον θετικό ρόλο που θα μπορούσε να έχει η προαγωγή της αρχής της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στα προγράμματα εθελοντισμού,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ανήκουν στις μειονότητες, ιδίως δε οι γυναίκες 
Ρομά, πίπτουν τακτικά θύματα διακρίσεων και ότι ο κίνδυνος αποκλεισμού είναι ιδιαίτερα 
υψηλός για αυτές,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί προσβολή στα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους και συνιστά εμπόδιο στην ισότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 έως 25% 
των γυναικών στην Ευρώπη υφίστανται, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, σωματική βία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψυχολογική βία είναι εξίσου καταστροφική με τη σωματική,

1. υπενθυμίζει ότι οι τομείς που επλήγησαν από την κρίση ήταν κατ’αρχάς τομείς κατ’ 
εξοχήν ανδρικοί, όπως η οικοδομή και η βιομηχανία, στη συνέχεια όμως η κρίση 
επεκτάθηκε τομείς με περισσότερο μικτό χαρακτήρα, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το 
ποσοστό ανεργίας των γυναικών·

2. ζητεί να υπολογισθεί και να μετρηθεί μέσω της εκπόνησης ακριβών στατιστικών των 
οποίων οι δείκτες, αναλυόμενοι ανά φύλο, θα ενημερώνονται και θα επανεκτιμώνται 
τακτικά, ο αντίκτυπος της κρίσης στις γυναίκες· προσθέτει ότι οι στατιστικές αυτές θα 
επιτρέψουν επικέντρωση όχι μόνο στα συγκυριακά προβλήματα αλλά, επίσης, στα 
διαρθρωτικά, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η έξοδος από την κρίση και να προωθηθεί η 
διάδοση των ορθών πρακτικών·

3. υπενθυμίζει ότι οι ανισότητες μεταξύ των γυναικών και των ανδρών επιμένουν, παρά την 
αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει ότι η 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση πρέπει να αντιμετωπισθεί ως μια ευκαιρία για 
νέες και καινοτόμους προτάσεις στον τομέα της απασχόλησης, των επιπέδων των 
αμοιβών, του χρόνου εργασίας και της κατάληψης υπεύθυνων θέσεων·

4. υπενθυμίζει ότι κατά την εκπόνηση των πολιτικών απασχόλησης πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η ανάδυση νέων τομέων, πλούσιων σε δυνητικά κοιτάσματα θέσεων εργασίας, 
όπως η οικολογία, το περιβάλλον ή οι νέες τεχνολογίες· υπογραμμίζει σχετικά ότι οι 
γυναίκες έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στους τομείς αυτούς· καλεί τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν τα κορίτσια να στραφούν προς αυτές τις κατευθύνσεις· προτρέπει 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις νέες αυτές 
προοπτικές·

5. υπενθυμίζει ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας (ιδρύματα, ενώσεις κοινωνικής 
αλληλεγγύης, συνεταιρισμοί) μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην οικονομική 
ανάκαμψη και ότι οι εργαζόμενοι σ' αυτές είναι κατά πλειοψηφία γυναίκες· καλεί τα 
κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη, κατά την εκπόνηση των πολιτικών ανάκαμψης, τις 
δραστηριότητες αυτού του τύπου· 

6. επιμένει ως προς το ότι η καταπολέμηση των μισθολογικών ανισοτήτων αποτελεί 
προτεραιότητα· λυπάται που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναζωπύρωσε επαρκώς τη 
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συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως μέσω αναθεώρησης της υφισταμένης 
νομοθεσίας σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας αμοιβών μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, όπως είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 18ης 
Νοεμβρίου 2009·

7. καλεί το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσουν, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, τον σεβασμό της ισότητας ανδρών-γυναικών και 
να εξασφαλίσουν την πραγματική εφαρμογή του στις διάφορες πτυχές της στρατηγικής·

8. ζητεί, λόγω των εμμενουσών ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών, να ξεκινήσει 
προβληματισμός σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την καταπολέμηση των στερεοτύπων που 
συνδέονται αντίστοιχα με τον ρόλο των ανδρών και των γυναικών·

9. ζητεί να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τον συνδυασμό της επαγγελματικής με 
την ιδιωτική ζωή, ιδίως σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας σε εξαρτώμενα άτομα και την 
φύλαξη των παιδιών·

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαγρύπνηση για την ορθή μεταφορά από τα κράτη 
μέλη των διαφόρων ευρωπαϊκών νόμων που αφορούν τον συνδυασμό της επαγγελματικής 
με την οικογενειακή ζωή·

11. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν και/ή να ενισχύσουν υποδομές υποδοχής για τα 
παιδιά, όπως παιδικούς και βρεφονηπιακούς  σταθμούς, ώστε να τα καταστήσουν 
οικονομικά,  ποιοτικά και προσιτά στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό· θεωρεί ότι οι δομές 
αυτές αποτελούν όχι αμελητέα στήριξη για τους γονείς και πρέπει να ενθαρρύνουν την 
πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας·

12. επιμένει ως προς το ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο και εμφυσά στα παιδιά, 
εξ απαλών ονύχων, την έννοια της ισότητας ανδρών-γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής προγράμματα ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης  για την προώθηση των αρχών του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε του άρθρου 23·

13. υπογραμμίζει την ανάγκη να αφήνεται στους νέους η ελευθερία των επαγγελματικών τους 
επιλογών· υπογραμμίζει σχετικά ότι είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να μην 
κατευθύνουν αυτομάτως τους μαθητές τους στα διάφορα επαγγέλματα βασιζόμενοι σε 
σεξιστικά στερεότυπα·

14. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα που να αποσκοπούν στο να μην προσανατολίζονται 
τα κορίτσια αυτόματα προς κλάδους και σταδιοδρομίες παραδοσιακά γυναικείους· 

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στο πολιτικό πεδίο· ενθαρρύνει 
τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, ιδίως δε σε υπεύθυνες θέσεις· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σε επίπεδο 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικής αυτοδιοίκησης·

16. υπενθυμίζει ότι μόνον το 3% των μεγάλων επιχειρήσεων έχουν γυναίκα επικεφαλής του 
οργάνου που λαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
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αποτελεσματικά μέτρα που θα εξασφαλίσουν καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στις 
μεγάλες εταιρείες που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο και στα διοικητικά συμβούλια 
των επιχειρήσεων, εν γένει·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να εντοπίσουν τις επιχειρήσεις που προάγουν την ισότητα 
ανδρών και γυναικών και το συνδυασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή και 
να διαδώσουν ευρέως τις καλύτερες πρακτικές, ιδίως μέσω των εμπορικών και των 
βιομηχανικών επιμελητηρίων·

18. ενθαρρύνει την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των φορέων 
προώθησης της ισότητας ανδρών-γυναικών, ώστε να στηριχθεί η εφαρμογή των ορθών 
πρακτικών σε όλα τα επίπεδα: σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό και τόσο 
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·

19. καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουν όλως ιδιαίτερη προσοχή 
στις ευάλωτες ομάδες γυναικών: στις ανάπηρες, τις ηλικιωμένες, τις μετανάστριες ή τις 
ανήκουσες σε μειονότητες που εκπροσωπούν ειδικές ομάδες, οι οποίες χρειάζονται 
εφαρμογή μέτρων προσαρμοσμένων στην κατάστασή τους· καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει μια συνέχεια, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Έτος 2011 που είναι αφιερωμένο 
στον εθελοντισμό να ενθαρρύνει επίσης την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών·

20. υπενθυμίζει ότι οι ανάπηρες γυναίκες συχνά υφίστανται διακρίσεις στους τομείς της 
κοινωνικής, πολιτιστικής, πολιτικής και επαγγελματικής ζωής· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασής 
τους·

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν όλως ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες 
Ρομά κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενσωμάτωση των Ρομά·

22. συνηγορεί υπέρ της πρόσβασης των γυναικών και των ανδρών στην πληροφόρηση 
σχετικά με τις φροντίδες υγείας στον τομέα της αναπαραγωγής καθώς και υπέρ του 
δικαιώματος των γυναικών να έχουν πρόσβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες· 

23. υπενθυμίζει ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί μείζον εμπόδιο στην υλοποίηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· καλεί την Επιτροπή να αρχίσει την εκπόνηση 
πρότασης σύνολης οδηγίας σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής 
βίας κατά των γυναικών, είτε πρόκειται για σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία, 
ιδίως δε για σωματεμπόριο γυναικών·

24. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν σε κοινοτικό και 
εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών, υπογραμμίζει 
όμως ότι το φαινόμενο αυτό εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα που δεν έχει 
επιλυθεί· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανέναρξη της συζήτησης σχετικά με 
αυτόν τον τύπο βίας, ιδίως δε μέσω της δημιουργίας του ευρωπαϊκού διατάγματος 
προστασίας· καλεί τις διαδοχικές προεδρίες της Ένωσης να συνεχίσουν προς την 
κατεύθυνση αυτή·

25. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν καλύτερη κατάρτιση του προσωπικού της 
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αστυνομίας, της δικαιοσύνης και των κοινωνικών λειτουργών και των άλλων αρμόδιων 
δομών, όσον αφορά όλα τα κρούσματα βίας κατά γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
σοβαρών και σπάνιων μορφών, όπως η επίθεση με βιτριόλι·

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

Η χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνουμε σήμερα έχει
καταστροφικές συνέπειες στα ποσοστά ανεργίας, στις συνθήκες διαβίωσης των συμπολιτών
μας και στις κοινωνίες μας, γενικότερα. Οι γυναίκες επλήγησαν βαρειά από την κρίση αυτή: 
τούτο ισχύει για τις συνθήκες εργασίας τους, τη  πρόσβασή τους στην απασχόληση, την θέση 
στους στην κοινωνία εν γένει και, ειδικότερα, για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έκθεσή τους για το 2010 επισημαίνει σωστά τις 
προκλήσεις που μας περιμένουν κατά την έξοδο από την κρίση αυτή σε ό,τι αφορά την 
ισότητα γυναικών και ανδρών. 

Η εισηγήτρια, με την έκθεσή της επιθυμεί να επιμείνει στην ανάγκη να εστιάσουμε 
περισσότερο στις πραγματικές συνέπειες της κρίσης για τις γυναίκες. Η πρώτη συνέπεια έχει
σχέση με την απασχόληση των γυναικών: όντως, οι γυναίκες επλήγησαν μετά τους άνδρες, 
επειδή η παρουσία τους είναι πιο σημαντική στους τομείς που άντεξαν περισσότερο στις 
συνέπειες της κρίσης (υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική προστασία...) Όμως και αυτοί οι τομείς
κινδυνεύουν να πληγούν περισσότερο σε διάρκεια και τούτο, μακροπρόθεσμα πρόκειται να 
επιφέρει μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες.  Συγκεκριμένα, είτε
πρόκειται για το επίπεδο των εισοδημάτων, για τους όρους εργασίας και πρόσληψης ή, 
επίσης, για την πρόσβαση στην απασχόληση, οι γυναίκες επλήγησαν βαρειά και κινδυνεύουν 
να δουν τη θέση τους να επιδεινώνεται εάν δεν ληφθούν ταχέως συγκεκριμένα μέτρα. Όντως, 
οι γυναίκες, περιορισμένες καθώς είναι σε θέσεις μερικής απασχόλησης και με συμβάσεις 
περιορισμένης διάρκειας με μισθούς συχνά ανεπαρκείς, βρίσκονται σε πολύ μειονεκτική θέση 
στην αγορά εργασίας. Η ισότητα  ανδρών και γυναικών έναντι της απασχόλησης πρέπει να
πάψει να αποτελεί στόχο αλλά να καταστεί πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτό είναι
σημαντικό οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσουν 
για τη διατήρηση των πολιτικών για την ισότητα ανδρών και γυναικών και οι πιστώσεις που 
διατίθενται σε αυτές να μην αναθεωρηθούν προς τα κάτω.

Ωστόσο, και αυτό ισχύει και για την κρίση, ουδέν κακόν αμιγές καλού. Την κρίση δεν πρέπει 
να την βλέπουμε μόνο αρνητικά. Η κρίση πρέπει επίσης να αντιμετωπισθεί ως μια ευκαιρία
που προσφέρεται στους ιθύνοντες για να θέσουν τια ορθά ερωτήματα ώστε να εξετάσουν τις 
πολιτικές τους υπό νέο πρίσμα. Η κρίση πρέπει, όντως, να μας κάνει να επανεξετάσουμε τους
ρόλους που η κοινωνία μας αποδίδει στους άνδρες και στις γυναίκες· τούτο προϋποθέτει την
πλήρη ένταξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε κάθε πολιτική. Το ιδεώδες αυτό
της ισότητας πρέπει να επιτευχθεί μέσω συγκεκριμένων και διαρκών μέτρων, κυρίως στον
τομές της παιδείας. Τα παιδιά πρέπει να γαλουχηθούν εξ απαλών ονύχων με την αρχή της
ισότητας των φύλων, ώστε να πάψει η διαιώνιση των σεξιστικών στερεοτύπων. Η εκπαίδευση 
και η κατάρτιση των νέων, είτε με συνεχή πληροφόρηση είτε με εκστρατείες
ευαισθητοποίησης είτε, επίσης, με τον προσανατολισμό των αγοριών και των κοριτσιών σε
επαγγέλματα άλλα από αυτά που παραδοσιακά προορίζονται για τους άνδρες ή για τις 
γυναίκες, αποτελούν τα θεμέλια της ισότητας.

Η εισηγήτρια θέλησε επίσης να επιμείνει στη σημασία που των γυναικών στους κύκλους
λήψεως των αποφάσεων που παραδοσιακά αποτελούν ανδρικό πεδίο. Είτε πρόκειται για
διοικητικά συμβούλια μεγάλων επιχειρήσεων εισηγμένων στα χρηματιστήρια είτε για την
εκπροσώπησή τους στην πολιτική, οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
θέσεις που να αντιστοιχούν στα προσόντα τους. Όντως, συχνά με περισσότερα πτυχία από
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τους άνδρες, δεν έχουν πάντα πρόσβαση σε υπεύθυνες θέσεις, γεγονός το οποίο, εκ των 
πραγμάτων, δημιουργεί ένα χάσμα μεταξύ του επιπέδου κατάρτισής τους και της θέσης τους. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί η διάσταση άνδρες-γυναίκες στο πλαίσιο της
καταπολέμησης της φτώχειας. Καθώς το 2010 είναι το Ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της
φτώχειας, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πιο ευάλωτες γυναίκες. Όταν το ευάλωτό
τους οφείλεται σε μια αναπηρία, στο ότι είναι μετανάστριες ή στο ότι ανήκουν σε μια 
μειονότητα, πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για να αποσοβείται το πεδίκλωμά τους σε 
αβέβαιες καταστάσεις και να ευνοείται η κοινωνική τους ένταξη. Ως προς αυτό, η εισηγήτρια
υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αφιερώσει σημαντικό μέρος της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ένταξη των ρομά στην ένταξη των γυναικών ρομά. 

Η προαγωγή της ισότητας προϋποθέτει επίσης την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των
γυναικών. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι πρέπει να καταπολεμείται και να 
καταδικάζεται κάθε βία, σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική, ανεξαρτήτως του βαθμού 
σοβαρότητάς της. Για την καταπολέμηση της σεξιστικής βίας πρέπει να ξεκινήσουν 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και τα παιδιά και οι νέοι να διδάσκονται τους κινδύνους που 
ενέχουν αυτές οι βιαιότητες. Το να καταδικαστούν οι σεξιστικές μορφές βίας σημαίνει ότι 
πρέπει να προσδιορισθούν νομικά οι πράξεις βίας που βασίζονται στο φύλο, σημαίνει ότι 
πρέπει να προβλεφθούν κυρώσεις ανάλογες με τις πράξεις. Ως παράδειγμα, η επίθεση με 
βιτριόλι είναι μια πράξη βίας που, δυστυχώς, εξακολουθεί να μαστίζει σε ορισμένα κράτη 
μέλη. Ταμπού σε σχέση με ορισμένες μορφές βίας κατά των γυναικών εξακολουθούν να 
υπάρχουν στις κοινωνίες μας. Οι βίαιες αυτές πράξεις παραμένουν σε μεγάλο βαθμό
άγνωστες και τούτο έχει ως συνέπεια να υποτιμώνται τα σωματικά και ψυχολογικά 
κατάλοιπά τους που, ωστόσο, είναι σημαντικά.


