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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2010/2162(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3, παράγραφος 3, δεύτερη υποπαράγραφος, της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 151, 153 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ειδικότερα δε τις διατάξεις σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα και την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα οικονομικά, κοινωνικά 
και πολιτιστικά δικαιώματα του 1966,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 σχετικά με την εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (Σύμβαση CEDAW),

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Πεκίνου και το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκαν από 
την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τη γυναίκα στις 15 Σεπτεμβρίου 1995,

– έχοντας υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών του 
2000, ειδικότερα δε τον πρώτο στόχο (εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας) και 
τον τρίτο στόχο (προώθηση της ισότητας των φύλων),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 1558 (2007) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τον ολοένα και εντονότερο γυναικείο χαρακτήρα 
της φτώχειας,

– 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 απόφαση αριθ. 1098/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010)2,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού 

                                               
1 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
2 ΕΕ L 298 της 7.11.2008, σ. 20.
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μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη1,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 2007 
σχετικά με την επανεξέταση της εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου από τα 
κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ - Δείκτες για τις γυναίκες και τη φτώχεια 
(13947/07),

– 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 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών 2010 (COM(2009)0694),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, συνοδευτικό της 
έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010 
(SEC(2009)1706),

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

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, συνοδευτικό της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών 2010-2015 (SEC(2010)1079) και (SEC(2010)1080),

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 24ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Δεύτερη 
έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: οικογενειακή ζωή και εργασία»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις γυναίκες και τη 
φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση2,

– 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 ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενεργητική ένταξη 
των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 20095,

                                               
1 ΕΕ L 87 της 7.4.2010, σ. 1.
2 ΕΕ C 233 E της 28.9.2006, σ. 130.
3 ΕΕ C 16E, της 22.1.2010, σ. 21.
4 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2009)0371.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0021.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη διάσταση του φύλου 
στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την αξιολόγηση του 
χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 και συστάσεις για 
το μέλλον2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τον ρόλο των 
γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις εργαζόμενες 
γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– 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),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει της προαναφερθείσας απόφασης 1098/2008/ΕΚ, οι 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να συνεκτιμούν τις διαφορές μεταξύ ανδρών 
και γυναικών ως προς τον τρόπο που βιώνουν τους κινδύνους και τις διαστάσεις της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 79 εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και το 17% όλων των γυναικών στις 27 
χώρες της ΕΕ εντάσσονται στην κατηγορία των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια μείζονα οικονομική, 
χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση που επηρεάζει τις γυναίκες στην αγορά εργασίας 
και στην προσωπική τους ζωή, ιδιαίτερα τις γυναίκες που απειλούνται από τη φτώχεια,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της φτώχειας είναι ένας από τους πέντε 
μετρήσιμους στόχους που πρότεινε η Επιτροπή για τη στρατηγική ΕΕ 2020· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 10 της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
(προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας) θα ενθαρρύνει την 
έγκριση εθνικών πολιτικών για την προστασία των γυναικών από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού, εξασφαλίζοντας ασφάλεια εισοδήματος για τις μονογονεϊκές οικογένειες ή 
τις ηλικιωμένες γυναίκες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι κατά μέσο όρο 59,1%· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2000 και μετά η μέση διαφορά στις αμοιβές ανδρών και 
γυναικών παραμένει σημαντική (μεταξύ 14% και 17,4%) και ο διαχωρισμός της αγοράς 
εργασίας ανά φύλο έχει άμεσες συνέπειες στις γυναίκες,

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA (2010)0231.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA (2010)0232.
3 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA (2010)0306.
4 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA (2010)0365.
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανά ηλικία και φύλο ως προς τον 
χρόνο που δαπανάται για μη αμειβόμενη εργασία και καθημερινή ενασχόληση με 
καθήκοντα φροντίδας και οικιακών εργασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
ειδικότερα επιβαρύνονται περισσότερο με μη αμειβόμενη εργασία,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης όπως οι υπηρεσίες 
φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ατόμων, είναι σημαντική για 
την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών στην αγορά εργασίας και ως μέσο 
για την πρόληψη και τη μείωση της φτώχειας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, συμμετέχουν στην 
άτυπη οικονομία, χωρίς να έχουν καταχωρισθεί στην επίσημη αγορά εργασίας, ή 
εργάζονται με βραχυχρόνιες συμβάσεις εργασίας, γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερα 
προβλήματα όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών, μεταξύ των οποίων τα 
δικαιώματα κατά την εγκυμοσύνη, η άδεια μητρότητας και θηλασμού, η θεμελίωση 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και η πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία που συνδέεται με το φύλο επίσης συνιστά σημαντικό 
εμπόδιο στην ισότητα των φύλων και συνδέεται στενά με τον κίνδυνο της φτώχειας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων είναι μια σύγχρονη μορφή δουλείας που 
πλήττει σε μεγάλη κλίμακα γυναίκες και κορίτσια και συνιστά σημαντικό παράγοντα που 
συμβάλλει στη φτώχεια,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένες κατηγορίες γυναικών που συχνά αντιμετωπίζουν 
διπλές διακρίσεις, όπως οι ανάπηρες γυναίκες, οι γυναίκες με εξαρτώμενα άτομα, οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι μετανάστριες και οι γυναίκες μέλη εθνοτικών μειονοτήτων, 
ιδιαίτερα οι γυναίκες Ρομ, είναι πιο πιθανό να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού,

Ο ολοένα και εντονότερος γυναικείος χαρακτήρας της φτώχειας

1. θεωρεί ότι η πρόληψη και η μείωση της γυναικείας φτώχειας συνιστά σημαντικό 
συστατικό στοιχείο της θεμελιώδους αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης η οποία αποτελεί 
δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2. λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών (2010-2015)· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν την προοπτική του φύλου ως βασικό στοιχείο όλων των κοινών πολιτικών 
και των εθνικών προγραμμάτων για την εξάλειψη της φτώχειας και την καταπολέμηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού·

3. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για μια «ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας»· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη 
διάσταση του φύλου στην εν λόγω πλατφόρμα·

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στα σχέδιά τους για την 
ανάκαμψη από την ύφεση·

5. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους δείκτες αναφορικά με 
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τις γυναίκες και τη φτώχεια που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της πλατφόρμας δράσης του 
Πεκίνου1 ως εργαλείου παρακολούθησης του αντικτύπου ευρύτερων κοινωνικών και 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης για τη μείωση της φτώχειας·

6. τονίζει την ανάγκη να συμφωνηθεί και να εγκριθεί ένας ευρωπαϊκός Χάρτης 
Δικαιωμάτων των Γυναικών, σε ευρεία διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να 
βελτιωθούν τα δικαιώματα και οι ευκαιρίες των γυναικών και να προαχθούν μηχανισμοί 
για την επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής 
και πολιτικής ζωής·

Η καταπολέμηση της γυναικείας φτώχειας μέσω πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής 
προστασίας

7. ζητεί από τα κράτη μέλη συγκεκριμένα προγράμματα για την προαγωγή της ενεργού 
συμμετοχής ή την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και για εξειδικευμένη 
κατάρτιση για κάλυψη των απαραίτητων δεξιοτήτων και προσόντων υπό το πρίσμα της 
στρατηγικής ΕΕ 2020, η οποία τονίζει τη σημασία των «πράσινων» θέσεων εργασίας για 
μια νέα αειφόρο οικονομία·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη 
των ανισοτήτων των φύλου στην εργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020· 
ενθαρρύνει θερμά τη θέσπιση στόχου για τη μείωση της διαφοράς στις αμοιβές ανδρών 
και γυναικών κατά 1% ετησίως, προκειμένου έως το 2020 να επιτευχθεί μείωση κατά 
10%·

9. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία πλαίσιο για τη θέσπιση της αρχής του 
επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως τρόπο καταπολέμησης και 
μείωσης της φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη εθνικούς νόμους και πρακτικές και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διάσταση του φύλου·

10. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο χορήγησης εξατομικευμένων 
δικαιωμάτων στα συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ως 
εργαλείο για την καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας·

Ο συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής από γυναίκες που ζουν στη 
φτώχεια ή εκτίθενται στον κίνδυνο της φτώχειας

11. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για 
την προώθηση του συνδυασμού επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ώστε οι γυναίκες που 
εκτίθενται στον κίνδυνο της φτώχειας να είναι σε θέση να συνεχίσουν την επαγγελματική 
τους σταδιοδρομία, παρέχοντας πρόσβαση σε ρυθμίσεις ευέλικτης εργασίας ή σε πλήρη 
απασχόληση·

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στη Βαρκελώνη 
το 2002 για τη φροντίδα των παιδιών και τη θέσπιση στόχων έως το 2010 κάθε άλλο παρά 
επιτυγχάνονται· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τους ως άνω 
στόχους αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών·

                                               
1Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 2007 που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
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Η καταπολέμηση της φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών

13. τονίζει ότι ο κίνδυνος της φτώχειας είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες από ό,τι για τους 
άνδρες, ιδιαίτερα κατά το γήρας, σε χώρες όπου τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
βασίζονται στην αρχή συνεχούς αμειβόμενης εργασίας· επισημαίνει ότι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι γυναίκες δεν πληρούν αυτήν την προϋπόθεση λόγω των διακοπών στην 
εργασία τους και υπόκεινται τις συνέπειες της διάκρισης στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα 
λόγω της διαφοράς στις αμοιβές, της άδειας μητρότητας και της εργασίας με καθεστώς 
μερικής απασχόλησης·

14. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης 
των γυναικών στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων και για τη
διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και 
ανδρών στα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά συστήματα·

Ο αντίκτυπος της βίας που συνδέεται με το φύλο στον κίνδυνο της φτώχειας

15. επισημαίνει ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να συνιστά σημαντικό πρόβλημα 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κίνδυνο 
της φτώχειας, καθώς επηρεάζει άμεσα την υγεία των γυναικών και την ικανότητά τους να 
έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας· καλεί και πάλι την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

16. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση για την υποστήριξη και την 
προστασία των θυμάτων της βίας ως τρόπο για την πρόληψη και μείωση της φτώχειας·

Ο κοινωνικός διάλογος και η κοινωνία των πολιτών στην καταπολέμηση της γυναικείας 
φτώχειας

17. τονίζει τη σημασία του διαρθρωμένου κοινωνικού διαλόγου για την καταπολέμηση της 
γυναικείας φτώχειας·

18. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τα κονδύλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την καταπολέμηση και τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της γυναικείας φτώχειας·

Η διασφάλιση χρηματοδότησης ως μέσο καταπολέμησης της φτώχειας

19. τονίζει τη σημασία των διαρθρωτικών Ταμείων, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, ως καίριο εργαλείο βοήθειας των κρατών μελών στην καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί από τα κράτη μέλη περισσότερες 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις για την ενίσχυση υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες 
φροντίδας για παιδιά και ηλικιωμένους και εξαρτώμενα άτομα·

20. επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή μέσω του προγράμματος Progress 
και ζητεί τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων μέσω αυτού του προγράμματος για 
την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προαγωγή του διαλόγου σχετικά με τις 
διαστάσεις της φτώχειας που πλήττει τις γυναίκες στην ΕΕ·
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21. επικροτεί τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο ειδικά σχεδιασμένες 
δράσεις με στόχο τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης και διαθεσιμότητας 
μικροχρηματοδοτήσεων για γυναίκες που δυσκολεύονται να εισέλθουν στην αγορά 
εργασίας ή επιθυμούν να εδραιωθούν ως αυτοαπασχολούμενες ή να ξεκινήσουν τη δική 
τους μικροεπιχείρηση·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μολονότι η γυναικεία φτώχεια συνιστά πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια, το ζήτημα 
αποτέλεσε μόλις πρόσφατα αντικείμενο συστηματικής αντιμετώπισης. Η τρέχουσα 
οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και τον υπόλοιπο κόσμο, προκαλεί μια σειρά συγκεκριμένων αρνητικών επιπτώσεων, 
που επηρεάζουν άμεσα τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των γυναικών, και τη θέση τους 
στην κοινωνία γενικότερα. Αυτό το πλαίσιο τοποθέτησε στην κορυφή της ημερήσιας 
διάταξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την αναγκαιότητα να προσδοθεί μια διάστασης 
φύλου στη φτώχεια, μέσω της έκθεσης με θέμα «το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας». 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες είναι φτωχές σε σύγκριση με τους άνδρες. Αυτή είναι η 
πραγματικότητα και σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, μολονότι εντοπίζονται συγκεκριμένες 
διαφορές ανάλογα με τη χώρα. Περίπου το 17% των ευρωπαίων γυναικών εντάσσονται στην 
κατηγορία των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες 
που αφορούν την αγορά εργασίας και την κοινωνική προστασία, τα διαρθρωτικά αίτια της 
φτώχειας επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες. Παράλληλα, μπορεί να πει κανείς ότι η 
συνεισφορά των γυναικών στην ανάπτυξη της οικογένειας, της κοινωνίας και της οικονομίας 
κατά κανόνα υποτιμάται και αμείβεται ανεπαρκώς.

Η καταπολέμηση της φτώχειας είναι ένας από τους πέντε μετρήσιμους στόχους που πρότεινε 
η Επιτροπή για τη στρατηγική ΕΕ 2020 και, για τον σκοπό αυτόν, ο αριθμός των Ευρωπαίων 
που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια της φτώχειας θα πρέπει να μειωθεί κατά 25%, 
απομακρύνοντας έτσι περισσότερα από 20 εκατομμύρια άτομα από τη φτώχεια. Σε αυτό το 
πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό για τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού να λαμβάνουν υπόψη τους 
διάφορους κινδύνους και τις διαστάσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που 
βιώνουν οι γυναίκες και οι άνδρες.

Προκειμένου να υπάρξουν αξιόπιστα δεδομένα, ύψιστης σημασίας είναι η εξέλιξη των 
στατιστικών δυνατοτήτων εντός της ΕΕ στον υπό εξέταση τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, και 
υπενθυμίζοντας το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 2007, θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται ένθερμα ο εντοπισμός, η έγκριση και η παρακολούθηση από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεικτών ανά φύλο στον τομέα της εξάλειψης της φτώχειας και 
της προαγωγής της κοινωνικής ένταξης.

Ορισμένα βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν το σημερινό «γυναικείο πρόσωπο της 
φτώχειας» στην Ευρώπη, καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα αναφερθούν στη συνέχεια. 
Κατά πρώτον, η φτώχεια χαρακτηρίζεται από 3 διαστάσεις «γ»: τη διάσταση του γένους 
(φύλου), τη γεωγραφική διάσταση και τη διάσταση της γενιάς. Επίσης, έχει διαφορετικό 
αντίκτυπο σε γυναίκες και άνδρες, ανάλογα με τους ρόλους και της ευθύνες τους στην 
κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις στάσεις και τις αντιδράσεις των δημόσιων αρχών. 

Κατά δεύτερον, απαιτείται μια συνολική ανάλυση πριν από τη λήψη μέτρων λιτότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη και τα ζητήματα φύλου. Αρχικά, οι γυναίκες δεν πλήττονταν τόσο 
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έντονα από την οικονομική κρίση (όσον αφορά την ανεργία), δεδομένου ότι οι τομείς της 
οικονομίας που συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού είναι οι δημόσιες 
υπηρεσίες (εκπαίδευση, υγεία κ.λπ.). Εντούτοις, αυτός ο διαχωρισμός ανά φύλο στον 
επαγγελματικό τομέα σημαίνει ότι σήμερα οι γυναίκες είναι θύματα «της αναδιάρθρωσης του 
δημόσιου τομέα» και των «δημοσιονομικών περικοπών», χάνοντας τις θέσεις εργασίας τους 
και αναλαμβάνοντας καθήκοντα όπως η φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με 
αναπηρίες κ.λπ.

Τρίτη πτυχή: ο αντίκτυπος της ύφεσης είναι πιο έντονος και ζημιογόνος στην περίπτωση 
ευπαθών ομάδων, οι οποίες αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα (νεαρότερες ή 
μεγαλύτερες γυναίκες, μετανάστριες ή/και μέλη εθνοτικών μειονοτήτων, μητέρες 
μονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες σε αγροτικές περιοχές κ.λπ.).

Τέταρτο ζήτημα είναι, εν γένει, ότι οι κυβερνήσεις προωθούν μέτρα κατά της κρίσης που 
απευθύνονται σε οικονομικούς τομείς όπου επικρατούν αριθμητικά οι άνδρες 
(κατασκευαστικός κλάδος, αυτοκινητοβιομηχανία κ.λπ.), ενώ αγνοούνται άλλοι τομείς της 
οικονομίας, οι οποίοι απασχολούν περισσότερες γυναίκες (λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες κ.λπ.). 

Με αυτά τα δεδομένα, καθίσταται προφανής η ανάγκη για ταχείες και αποτελεσματικές 
λύσεις. Η έκθεση σχετικά με τη γυναικεία φτώχεια θα αποπειραθεί να εξετάσει ορισμένες από 
αυτές τις λύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες στις οποίες βασίζεται το ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι η πρόληψη και μείωση της γυναικείας φτώχειας, 
πόσο μάλλον η εξάλειψή της, συνιστούν σημαντικό τμήμα της θεμελιώδους αρχής της 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Παράλληλα, ο ευρωπαϊκός «Χάρτης Δικαιωμάτων των Γυναικών» 
αποσκοπεί στη βελτίωση των δικαιωμάτων και ευκαιριών των γυναικών, προωθώντας 
μηχανισμούς για την επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής, 
οικονομικής και πολιτικής ζωής, και η συμφωνία και έγκρισή του είναι κάτι περισσότερο από 
επιθυμητή. 

Η εισηγήτρια επέλεξε να αντιμετωπίσει το θέμα του «γυναικείου προσώπου της φτώχειας» 
προτείνοντας αρκετούς τομείς ενδιαφέροντος.

Ο ολοένα και εντονότερος γυναικείος χαρακτήρας της φτώχειας

Η γυναικεία φτώχεια εξακολουθεί να κρύβεται στα στατιστικά στοιχεία και στα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2010 της Επιτροπής σχετικά με την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, η φτώχεια είναι ένας από τους τομείς με έντονες 
διαφορές ανάλογα με το φύλο· οι γυναίκες εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο της 
φτώχειας και βιώνουν διαφορετικά τον κοινωνικό αποκλεισμό, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένες που 
το 2008 απειλούνταν από τη φτώχεια κατά 22% σε σύγκριση με το 16% των ηλικιωμένων , οι 
μονογονεϊκές οικογένειες το 2008 απειλούνταν από τη φτώχεια κατά 35% και άλλες 
κατηγορίες γυναικών, όπως οι γυναίκες με αναπηρίες και τα μέλη εθνοτικών μειονοτήτων.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, οι γυναίκες αναλογούν στα δύο τρίτα του ανενεργού 
πληθυσμού (63 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 25-64 ετών), που περιλαμβάνουν άτομα που 
εργάζονται με μερική απασχόληση χωρίς τη θέλησή τους και οι οποίοι δεν έχουν 
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καταχωρισθεί ως άνεργοι.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η γυναικεία φτώχεια ενδεχομένως 
ανέρχεται στο 36% έναντι του 11% για τους άνδρες, εάν υπολογιστεί βάσει του ατομικού 
εισοδήματος και όχι βάσει του εισοδήματος του νοικοκυριού. Επίσης, οι γυναίκες στην 
Ευρώπη είναι τέσσερις φορές πιο πιθανό να εργάζονται με μερική απασχόληση, με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου και συχνά να συμμετέχουν στην άτυπη οικονομία που χαρακτηρίζεται από 
την απουσία εργασιακών συμβάσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αποδοθεί στην αναγκαιότητα να συνεχίσουν οι έρευνες και οι 
αναλύσεις αναφορικά με το φαινόμενο του «ολοένα και εντονότερου γυναικείου χαρακτήρα 
της φτώχειας», που μεταξύ άλλων αξιολογούν τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης στην 
περίπτωση των γυναικών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην αγορά 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, το ποσοστό γεννήσεων, την υγεία, την κοινωνική 
προστασία, τα συνταξιοδοτικά συστήματα, τις υποστηρικτικές κοινωνικές υπηρεσίες, την 
πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις με αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων κ.λπ. 

Η καταπολέμηση της γυναικείας φτώχειας μέσω πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής 
προστασίας

Θεωρείται ότι η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι καίριας σημασίας για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, εικάζεται ότι οι 
ανισότητες που εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις οικογενειακές υποχρεώσεις και τη γενικότερη συντήρηση 
μιας οικογένειας, συνιστούν καίριες αιτίες που προκαλούν τη γυναικεία φτώχεια.

Ο κίνδυνος φτώχειας στην εργασία είναι υψηλότερος για τις γυναίκες από ό,τι για τους 
άνδρες, π.χ. στην Κύπρο, την Εσθονία, τη Γερμανία ή τη Λετονία. Ο κίνδυνος φτώχειας στην 
εργασία για τις γυναίκες κυμαίνεται από το 2% στη Μάλτα και το 3% στην Τσεχική 
Δημοκρατία και τη Δανία έως το 10% στη Λετονία και την Πολωνία και το 12% στην 
Ελλάδα. Ως εκ τούτου, είναι πιθανότερο για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες να 
απασχολούνται σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, να εργάζονται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης, και επίσης να συνιστούν μονογονεϊκές οικογένειες, με αποτέλεσμα να 
διατρέχουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο της φτώχειας1.

Σε επίπεδο ΕΕ είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί σθεναρά η Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία 
πλαίσιο για τη θέσπιση της αρχής του επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ως τρόπο καταπολέμησης και μείωσης της φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη εθνικούς 
νόμους και πρακτικές και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διάσταση του φύλου. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να προβλέψουν συστήματα επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος προκειμένου να 
απομακρυνθούν από τη φτώχεια οι πιο ευάλωτες κατηγορίες, έχοντας κατά νου ότι οι 
γυναίκες είναι μεταξύ των πλέον θιγόμενων ομάδων.

Η χορήγηση εξατομικευμένων δικαιωμάτων σε συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης ως εργαλείο για την καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας θα 
ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.
                                               
1 Πληροφορίες βάσει της έκθεσης «Φτωχοί εργαζόμενοι στην Ευρώπη» του Eurofound, 15 
Απριλίου 2010.
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Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η μισθολογική διαφορά μεταξύ των 
δύο φύλων εξακολουθεί να υπάρχει και να έχει εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις. Οι διαφορές 
στις αμοιβές λόγω φύλου οφείλονται σε διάφορες αιτίες, μεταξύ των οποίων η διαμόρφωση 
στερεοτύπων η οποία ξεκινά από μικρή ηλικία.

Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες είναι η αποκαλούμενη «γυάλινη οροφή» 
που δεν τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε διευθυντικές και ηγετικές θέσεις. Επίσης, η 
συχνότητα παύσεων εργασίας άνευ αποδοχών για την ανατροφή των παιδιών ή τη φροντίδα 
ηλικιωμένων συγγενών είναι μεγαλύτερη μεταξύ γυναικών, γεγονός που ενδέχεται να 
οδηγήσει στη φτώχεια σε μεγαλύτερη ηλικία.

Είναι προφανές ότι ανεξάρτητα από ηλικιακή ομάδα, οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο 
από τη φτώχεια σε σχέση με τους άνδρες αν χωρίσουν από τον σύντροφό τους. Επιπλέον, οι 
γυναίκες σε όλες τις πιο ευπαθείς ομάδες όπως τα άτομα με αναπηρία, οι μετανάστες, οι 
εθνοτικές μειονότητες ή οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών, είναι πιο πιθανό να βιώσουν τη 
φτώχεια.

Η οικονομική κρίση είναι πιθανό να προκαλέσει τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας, ιδιαίτερα 
μεταξύ των εργαζόμενων στον δημόσιο τομέα, όπου οι γυναίκες έχουν μεγάλη παρουσία. Τα 
σχέδια για την ανάκαμψη από την ύφεση θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 
φύλου και να βασίζονται σε δεδομένα κατά φύλο.

Η χρηματοδότηση μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων προαγωγής της ισότητας ήδη 
περικόπτεται σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, όπως η Ιρλανδία. Οι γυναίκες θα έχουν λιγότερους 
φορείς στους οποίους θα μπορούν να στραφούν για βοήθεια.

Η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου προκειμένου 
να βελτιωθεί η ισότιμη εκπροσώπηση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας, να καταρριφθούν 
τα μοτίβα διαχωρισμού της αγοράς εργασίας, και παράλληλα να διασφαλιστεί η παρουσία 
γυναικών σε ηγετικές θέσεις μέσω ειδικών ποσοστώσεων για τη σύνθεση διευθυντικών 
συμβουλίων και στην πολιτική.

Ο συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής από τις γυναίκες εκείνες που ζουν 
στη φτώχεια ή εκτίθενται στον κίνδυνο της φτώχειας

Η προαγωγή του συνδυασμού της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, προκειμένου να 
έχουν τη δυνατότητα οι γυναίκες που το επιθυμούν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους ή να 
εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, θεωρείται βασικό στοιχείο του μετριασμού 
των επιπτώσεων της γυναικείας φτώχειας ή μείωσης των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται 
οι γυναίκες.

Επίσης απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης, ειδικά για εργαζόμενες μητέρες 
μονογονεϊκών οικογενειών, είτε καθιστώντας πιο εύκολη την εξεύρεση μορφών απασχόλησης 
με ευέλικτο ωράριο ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις πιο διευρυμένες οικογενειακές 
τους υποχρεώσεις είτε παρέχοντας τις δέουσες διευκολύνσεις για τη φροντίδα παιδιών, 
ηλικιωμένων και εξαρτώμενων ατόμων.

Η καταπολέμηση της φτώχειας μεταξύ των γηραιότερων γυναικών
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Τονίζεται το γεγονός ότι ο κίνδυνος φτώχειας είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες από ό,τι για 
τους άνδρες, ιδιαίτερα κατά το γήρας. Το ποσοστό φτώχειας μεταξύ ηλικιωμένων γυναικών 
είναι μεγαλύτερο από ό,τι για τους ηλικιωμένους άνδρες (το μέσο ποσοστό κινδύνου 
φτώχειας για τις ηλικιωμένες γυναίκες είναι 22% έναντι του 16% για τους ηλικιωμένους 
άνδρες), ιδιαίτερα σε κράτη μέλη όπου τα κυρίαρχα συνταξιοδοτικά συστήματα συνδέουν τις 
παροχές με τα έσοδα και τις συνεισφορές κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Τέτοιου 
είδους συνταξιοδοτικά συστήματα τοποθετούν τα άτομα που φροντίζουν παιδιά ή 
εξαρτώμενους συγγενείς σε μειονεκτική θέση, καθώς οι παύσεις στην απασχόλησή τους και η 
εργασία με καθεστώς μερικής απασχόλησης μειώνει τα έσοδά τους κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους.

Ως εκ τούτου, απαραίτητη είναι η παροχή επαρκούς κοινωνικής ασφάλειας για γυναίκες που 
έχουν την ευθύνη φροντίδας ασθενών, ηλικιωμένων ή ανάπηρων μελών των οικογενειών 
τους, και για ηλικιωμένες γυναίκες που λαμβάνουν ιδιαίτερα χαμηλή σύνταξη.

Ο αντίκτυπος της βίας που συνδέεται με το φύλο στον κίνδυνο της φτώχειας

Σύμφωνα με έρευνες και μελέτες, οι γυναίκες που έχουν βιώσει τη βία διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, καθώς η βία επηρεάζει την υγεία τους και είναι πιθανό να 
οδηγήσει σε ανεργία. Θα πρέπει να τονιστεί ότι περίπου 20-25% των γυναικών υφίστανται 
σωματική βία και άνω του 10% σεξουαλική βία κατά την ενήλικη ζωή τους.

Η βία κατά των γυναικών παραμένει σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να εξαλειφθεί με κάθε 
διαθέσιμο μέσο, ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ευρωπαϊκό έτος κατά της βίας σε 
βάρος των γυναικών.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αποδοθεί στην επανεξέταση της σχέσης μεταξύ βίας και 
φτώχειας και απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 
και τη σεξουαλική εκμετάλλευση μέσω της στενότερης δικαστικής και αστυνομικής 
συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ.

Ο κοινωνικός διάλογος και η κοινωνία των πολιτών στην καταπολέμηση της γυναικείας 
φτώχειας

Θα πρέπει να διεξαχθεί ένας πραγματικός κοινωνικός διάλογος από κοινού με τις εθνικές και 
τις ευρωπαϊκές αρχές για την ανταλλαγή απόψεων και τη συνεισφορά στην καταπολέμηση 
της ακραίας φτώχειας, λειτουργώντας ως συγκεκριμένο παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο στον εν λόγω τομέα. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αποδοθεί στο έργο των ΜΚΟ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη 
χρηματοδοτική ενίσχυση που λαμβάνουν από την Επιτροπή. 

Η διασφάλιση χρηματοδότησης ως μέσο καταπολέμησης της φτώχειας
Τα διαρθρωτικά Ταμεία, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, συνιστούν καίρια 
εργαλεία που βοηθούν τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Θα πρέπει να θεσπισθούν από κοινού εξειδικευμένα προγράμματα για την 
προαγωγή της ενεργού συμμετοχής ή την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και 
για εξειδικευμένη κατάρτιση για κάλυψη των απαραίτητων δεξιοτήτων και προσόντων για 
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νέες «πράσινες» θέσεις εργασίας. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στη σύσταση 
υπηρεσιών υποστήριξης, όπως οι υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων.


