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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία των γυναικών στις οικογενειακές επιχειρήσεις 
αυξάνεται και ότι οι γυναίκες αποτελούν σημαντικό ανθρώπινο πόρο λόγω του υψηλού 
επιπέδου κατάρτισης και των αποδεδειγμένων διαχειριστικών ικανοτήτων τους όταν 
καθορίζουν στρατηγικές, λαμβάνουν αποφάσεις, διοικούν επιχειρήσεις και επιλύουν 
προβλήματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες σχετικά με την εργασία 
των γυναικών σε οικογενειακές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι δεν υπάρχει επαρκής 
στοιχειοθέτηση της ίδιας της έννοιας της οικογενειακής επιχείρησης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οικογενειακές ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες νεοσύστατες επιχειρήσεις αποτελούν σημαντική ευκαιρία 
για τη σταδιοδρομία και την προσωπική  ανάπτυξη των γυναικών, παρά το ότι το γεγονός 
αυτό δεν αναγνωρίζεται, διότι δεν υπάρχουν γυναικεία πρότυπα αναφοράς προς τήρηση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στη 
συμμετοχή τους στις οικογενειακές επιχειρήσεις και υφίστανται διαχωρισμό με βάση το 
φύλο, τόσο «κάθετο» όσο και «οριζόντιο», παρά το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσής τους, 
δεδομένου ότι αντιστοιχούν στο 60% των αποφοίτων πανεπιστημίου· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές χώρες, το πρόβλημα είναι ότι η κοινωνία διέπεται από 
μια παράδοση ανδρικής κυριαρχίας σε όλους τους τομείς της ζωής και όχι μόνο στον 
χώρο εργασίας·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν 
επιτυχημένο μοντέλο διότι εφαρμόζουν στην πράξη την αρχή της περιβαλλοντικής-
κοινωνικής κυκλικής οικονομίας και διότι στο πλαίσιο αυτό οι γυναίκες, χάρη στον 
ηγετικό τους ρόλο, συμβάλλουν στην επιχειρηματική σκέψη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν, κατά μέσο όρο, 16% λιγότερο 
ανά ώρα συγκριτικά με τους άνδρες, ότι υπάρχουν ελάχιστες γυναίκες σε υψηλόβαθμες 
και ηγετικές θέσεις και ότι εφαρμόζονται διαφορετικές εργασιακές πρακτικές και 
μισθολογικά συστήματα σε άνδρες και γυναίκες, πράγμα που δυσχεραίνει την οικονομική 
ανεξαρτησία των γυναικών, την πλήρη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και την 
ισορροπία επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά ο ρόλος των γυναικών είναι αφανής ή εικονικός και ότι 
δεν αναγνωρίζεται σωστά η εργασιακή και η μισθολογική τους κατάσταση, πράγμα που 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στις ασφαλιστικές τους εισφορές, στις συντάξεις και στις 
κοινωνικές τους παροχές, καθώς και σε επίπεδο αναγνώρισης των δεξιοτήτων τους, όπως 
φαίνεται από τα στοιχεία σχετικά με το χάσμα ως προς τις αμοιβές και τις συντάξεις των 
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δύο φύλων1·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι γυναίκες συχνά αναγκάζονται 
να παίζουν εικονικό ρόλο, είτε για λόγους φορολογικής σκοπιμότητας είτε λόγω νομικών 
εμποδίων που απαγορεύουν σε έναν άνδρα επιχειρηματία να αναλάβει οιοδήποτε ρόλο 
στην επιχείρηση ή να έχει την κυριότητά της· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν δυσκολία πρόσβασης στη διαδοχή στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις, διότι προτιμάται ο αρσενικός απόγονος ενώ πολύ συχνά τα 
κορίτσια αποκλείονται·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μητέρες που θέλουν να είναι συγχρόνως και επιχειρηματίες 
συχνά αναγκάζονται να περιθωριοποιήσουν τον ρόλο της μητέρας ή ακόμη και να 
παραιτηθούν από τη μητρότητα για να αναλάβουν την επιχείρηση·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 60% όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι 
επιχειρήσεις που τελούν υπό οικογενειακή διαχείριση ή  ανήκουν στην οικογένεια·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση ικανής ηγεσίας της οικογένειας από γενιά σε γενιά 
είναι μία από τις βασικές ανησυχίες για τις οικογενειακές επιχειρήσεις και  ότι τα 
στερεότυπα για τα δύο φύλα ευνοούν τους γιους έναντι των θυγατέρων στη διαδοχή στην 
οικογενειακή επιχείρηση·

ΙΔ. επισημαίνοντας ότι μια ομαλά λειτουργούσα οικογενειακή επιχείρηση συνιστά καίριο 
παράδειγμα που έχει σημασία για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και για μια 
κοινωνική οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη·

1. ζητεί ουσιαστικότερη εφαρμογή και υλοποίηση μέτρων τα οποία θα διασφαλίζουν ίσες 
ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 
σταδιοδρομίας, και μέτρων θετικής δράσης για την προαγωγή της συμμετοχής του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου, με σκοπό την πρόληψη του κάθετου και οριζόντιου 
διαχωρισμού και των ανισοτήτων στις αποδοχές και στις θέσεις εργασίας (αφάνεια και 
εικονική συμμετοχή), ιδίως σε σχέση με τα καθήκοντα διαχείρισης, τις θέσεις ευθύνης και 
τους ηγετικούς ρόλους, και θα παρέχουν σε άνδρες και γυναίκες ίδιες ευκαιρίες, 
κοινωνικά δικαιώματα, πρόσβαση στην υγεία, μισθούς και συντάξεις·

2. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η αναγνώριση των δεξιοτήτων των γυναικών που 
αποκτήθηκαν στο πλαίσιο οικογενειακών επιχειρήσεων, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα 
να σταδιοδρομήσουν σε άλλους τύπους επιχειρήσεων·

3. ζητεί να καθιερωθεί ένας σαφής ορισμός των οικογενειακών επιχειρήσεων σε όλα τα 
κράτη μέλη, που θα αποτελεί έγκυρη βάση σταδιοδρομίας και για τα δύο φύλα, όπως 
συνιστά η τελική έκθεση της επισκόπησης της ομάδας ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων για 
θέματα οικογενειακών επιχειρήσεων του 2009·

4. τονίζει την ανάγκη να προστατευθεί το δικαίωμα των γυναικών στη διαδοχή στην 
επιχείρηση, σε ίση βάση με τους άνδρες, με την προώθηση μιας νοοτροπίας δικαιοσύνης 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_en.pdf
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που θα αναδεικνύει τον επιχειρηματικό ρόλο των γυναικών στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις, σε θέσεις διαχείρισης, ευθύνης και ηγεσίας, και θα δημιουργεί ένα πλαίσιο 
με το οποίο θα εξασφαλίζεται ευημερία στις γυναίκες επιχειρηματίες και στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις και θα ανταμείβεται η επιχείρηση·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Πρεσβειρών Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καθοδήγησης 
για Γυναίκες Επιχειρηματίες ούτως ώστε να γίνουν ευρύτερα γνωστά· 

6. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στη διαχείριση 
οικογενειακών αγροτικών επιχειρήσεων και καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μέτρα 
για την επιχειρηματική κατάρτιση που θα προορίζονται ειδικά για τις αγρότισσες, 
προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών 
στις οικογενειακές αγροτικές επιχειρήσεις· ζητεί ειδικότερα, εν προκειμένω, να 
στηριχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για διαχειρίστριες οικογενειακών αγροτικών 
επιχειρήσεων, για να ενισχυθεί η επαγγελματική συμμετοχή των γυναικών σε αγροτικές 
και περιφερειακές δομές·

7. τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας όσον 
αφορά την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας·

8. συνιστά την προβολή του προτύπου της «μητέρας-επιχειρηματία» που θα εγγυάται το 
δικαίωμα σε άδεια μητρότητας και θα αναγνωρίζει οικονομικά πλεονεκτήματα για την 
ισορροπία οικογενειακών και επιχειρηματικών υποχρεώσεων· ζητεί μέτρα για τη στήριξη 
της οικογενειακής απασχόλησης και των υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών στο σπίτι, 
προκειμένου να μπορούν οι γυναίκες επιχειρηματίες να συνδυάζουν την επαγγελματική 
με την οικογενειακή τους ζωή· 

9. τονίζει ότι η παροχή περισσότερων ευκαιριών για τις γυναίκες σε οικογενειακές 
επιχειρήσεις θα είναι επωφελής τόσο για τις γυναίκες όσο και για τις επιχειρήσεις·

10. ζητεί να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για την πρόληψη και την τιμωρία πράξεων 
κακομεταχείρισης ή καταναγκασμού, καταστάσεων εκβιασμού και/ή υποταγής, ή βίας 
κατά των γυναικών στον εργασιακό χώρο, υπενθυμίζοντας ότι, πέραν της σωματικής βίας, 
ο διαχωρισμός και η διάκριση αποτελούν επίσης μορφές ψυχικής κακοποίησης ή 
ψυχολογικής βίας·

11. υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά στα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές 
τη σημασία της επαρκούς παροχής υπηρεσιών ποιότητας σε προσιτό κόστος για τη 
φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ατόμων, καθώς και της παροχής 
φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις ή άλλων αντισταθμίσεων, για να βοηθούνται οι 
άνδρες και γυναίκες που εργάζονται ως μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι ή στη διοίκηση 
οικογενειακών επιχειρήσεων να εξισορροπούν τον οικογενειακό και επαγγελματικό βίο·

12. καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μελέτη και στατιστική ανάλυση σχετικά με την 
παρουσία των γυναικών στις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη·

13. υπογραμμίζει την ανάγκη για χωριστές και επαρκώς αμειβόμενες περιόδους μητρότητας 
και πατρότητας και γονικής άδειας, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
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εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρηματιών·

14. συνιστά στην ΕΕ και στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και να εξετάζουν και να ενσωματώνουν προδραστικά μέτρα για την 
προαγωγή της συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου, καθώς και για την 
προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στην επαγγελματική κατάρτιση κάθε φορά που 
νομοθετούν σε θέματα οικογενειακών επιχειρήσεων, ιδίως στο πλαίσιο της οδηγίας για τις 
γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια·

15. υπογραμμίζει ότι η εξάλειψη όλων των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών που 
εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις θα αποφέρει οφέλη για την οικονομία και την 
κοινωνία γενικότερα· υπενθυμίζει ότι η στρατηγική για την ισότητα ανάμεσα σε άνδρες 
και γυναίκες για την περίοδο 2010-2015 έχει ως στόχο την αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών στο 75%, που είναι και ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», και ότι ο στόχος αυτός περιλαμβάνει και τις ομάδες γυναικών που παρουσιάζουν 
τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης·

16. τονίζει την ανάγκη θέσπισης πλαισίων στήριξης για ιδιοκτήτριες-διευθύντριες 
οικογενειακών επιχειρήσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση και η 
αυτοαποτελεσματικότητά τους·

17. εμμένει στην άποψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να διασφαλίζουν ίση 
μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες στην εργασία, στη διοίκηση των 
επιχειρήσεων και στη λήψη αποφάσεων και ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή οιασδήποτε μορφής διακρίσεων και για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων·

18. υπογραμμίζει την ανάγκη να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την 
επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού, οικογενειακού και ιδιωτικού 
βίου, με την υποστήριξη, μεταξύ άλλων, ενός πιο ισορροπημένου επιμερισμού των 
επαγγελματικών, οικογενειακών και κοινωνικών ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
ιδίως σε ό, τι αφορά την παροχή βοήθειας σε εξαρτώμενα άτομα και τη φροντίδα των 
παιδιών· επισημαίνει ότι η βελτίωση των δυνατοτήτων των παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών δεν εξαρτάται μόνο από δημόσιες πολιτικές για τη δημιουργία υποδομών, αλλά 
και από την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν τέτοιες λύσεις· 
επισημαίνει ότι η ελαστικότητα των ωραρίων και της οργάνωσης της εργασίας, καθώς και 
η μερική απασχόληση, μπορούν να αποτελέσουν μία από τις λύσεις για τη βελτίωση της 
εν λόγω ισορροπίας·

19. ζητεί από το Συμβούλιο να καταλήξει σε συμφωνία το ταχύτερο και να εγκρίνει την 
οδηγία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, 
ούτως ώστε όλες οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, περιλαμβανομένων των 
οικογενειακών επιχειρήσεων, να επιτύχουν τον στόχο για ελάχιστο ποσοστό 40% 
γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια.
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