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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2012
(2013/2156 (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 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

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

– έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1949 για την καταστολή της 
εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν 
στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, 
καθώς και τα συνακόλουθα έγγραφα που προέκυψαν και εγκρίθηκαν στις ειδικές 
συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 
(2010),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων 
προστασίας σε αστικές υποθέσεις1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά 
με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας 
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 2001/220/ΔΕΥ2 
του Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

1 ΕΕ L 181, 29.06.13, σ. 4.
2 ΕΕ L 315, 14.11.12, σ. 57.
3 ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2.
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εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ1 του Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης),

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020) που 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 20112,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο 
«Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών Χάρτης για τα 
δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

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

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

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2013 με τίτλο «Mid-term review of the Strategy for equality between 
women and men» (Ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών) (2010-2015) (SWD(2013)0339),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 
2013 με τίτλο «Report on the progress on equality between women and men in 2012» 
(Έκθεση προόδου όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012) 
(SWD(2013)0171),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE), με τίτλο «Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in 
the EU Member States: Violence against Women – Victim Support» (Επισκόπηση της 
εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ: βία κατά των 
γυναικών – στήριξη των θυμάτων) που δημοσιεύθηκε το 2012,

– έχοντας υπόψη ότι από το 1975 υφίστανται ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τις διάφορες 
πτυχές της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών (οδηγία 2010/41/EΕ, οδηγία 
2010/18/EΕ, οδηγία 2006/54/EΕ, οδηγία 2004/113/EΕ, οδηγία 92/85/EΟΚ, οδηγία 
86/613/EΟΚ και οδηγία 79/7/EΟΚ),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 για την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία 
ίσης αξίας3,

1 ΕΕ L 101, 15.04.11, σ. 1.
2 Παράρτημα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0375.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τον αντίκτυπο της 
οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την εκπαιδευτική και 
εργασιακή κινητικότητα των γυναικών στην ΕΕ2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την εξάλειψη των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την 57η σύνοδο 
της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: Εξάλειψη και πρόληψη όλων των 
μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών4·

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαΐου 2012, που περιέχει συστάσεις προς 
την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και 
γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 20097, της 8ης Φεβρουαρίου 
2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 
20108 και της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 20119,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις γυναίκες και τη 
διοίκηση των επιχειρήσεων10,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες 
και τα σχέδια για ένα νέο πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της 
βίας εις βάρος των γυναικών11,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το πρόσωπο της 
γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση12,

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0073.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0247.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0074.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0045.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0322.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0225.
7 ΕΕ C 341Ε της 16.12.2010, σ. 35.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2011)0085.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0069.
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0330.
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0127.
12  ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ.77.
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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 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την απαγόρευση 
των διακρίσεων λόγω φύλου και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών2 ,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις γυναίκες και τη 
φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση3 ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (A7-0073/2014),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα αυτόν είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών και, επιπλέον,  η καταπολέμηση κάθε διάκρισης που βασίζεται 
στο φύλο· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, παρόλο που η Ένωση έχει αναλάβει ως 
υποχρέωση να ενσωματώσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες της τις 
δραστηριότητες, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανισότητες μεταξύ ανδρών και 
γυναικών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτόν τον τομέα, 
εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, τόσο 
όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών ως δικαιώματα του ανθρώπου, όσο και 
σχετικά με τις προοπτικές σταδιοδρομίας, απασχόλησης και μισθολογικών όρων, την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και στις υπηρεσίες υγείας, τη συμμετοχή στην οικονομία 
και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή πολιτικής εκπροσώπησης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση επέφερε υποβιβασμό του βιοτικού 
επιπέδου πολλών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις 
γυναίκες ο δείκτης ανεργίας στην ΕΕ των 27 ανήλθε σε 10,8% το τελευταίο τρίμηνο 
του 20124· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς απαιτούνται 
πιο στρατηγικές δημόσιες επενδύσεις και ότι επιβάλλεται η βελτίωση της συμμετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί βιώσιμη και 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, 
χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε 
άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

1   ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ.79.
2  ΕΕ C 67E της 18.3.2010, σ.31.
3  ΕΕ C 233E, 28. 9.2006, σ.130.
4 SWD(2013)0171.
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με την ίση μεταχείριση ανδρών 
και γυναικών που έχουν εκδοθεί από το 1975 και εξής, έχουν συμβάλει σημαντικά στην 
αποτελεσματική προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, δυστυχώς, ορισμένα παλαιά κράτη μέλη είτε δεν εφαρμόζουν ακόμα κατά 
τρόπο ορθό αυτές τις οδηγίες είτε δεν ελέγχουν επαρκώς την επιβολή της νομοθεσίας 
για την εφαρμογή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για ποικίλους λόγους, τα νέα κράτη 
μέλη της ανατολικής Ευρώπης δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει πλήρως αυτό το σημαντικό 
μέρος του κοινοτικού κεκτημένου·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν όντως 
ληφθεί μέτρα, σε κάποιες περιπτώσεις νομοθετικά, για την προώθηση αλλαγών υπέρ 
της ισότητας των φύλων, οι αλλαγές αυτές προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς και δεν 
είναι επαρκείς· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων έχουν φτάσει σε πρωτοφανή 
επίπεδα, που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 23,1% για την ΕΕ συνολικά, και ότι στα 
περισσότερα κράτη μέλη η μακροχρόνια ανεργία έχει αυξηθεί φθάνοντας στο 
υψηλότερο μέχρι στιγμής επίπεδό της σε ολόκληρη την ΕΕ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός των φύλων στην αγορά εργασίας διαφέρει 
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες στις οποίες 
παρατηρείται εντονότερος διαχωρισμός είναι εκείνες που παρουσιάζουν τα υψηλότερα 
ποσοστά απασχόλησης των γυναικών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας έχει συμπέσει με την 
αύξηση της επισφαλούς εργασίας, η οποία εμφανίζεται υπό τη μορφή της 
χαμηλοαμειβόμενης εργασίας μερικής απασχόλησης και των βραχυχρόνιων συμβάσεων 
εργασίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια έχει αυξηθεί στην ΕΕ από το 2007 και το εισόδημα 
των νοικοκυριών έχει μειωθεί, καθότι το 24,2% του πληθυσμού της ΕΕ απειλείται 
πλέον από τον κίνδυνο της φτώχειας ή του αποκλεισμού και το 26% των γυναικών 
θεωρείται ότι αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας στην ΕΕ των 27 έναντι του 
23,9% των ανδρών1· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά, τα οποία συχνά φροντίζουν 
γυναίκες, πλήττονται ιδιαίτερα και ότι γυναίκες είναι εκτεθειμένες σε υψηλότερο 
κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που 
είναι αυτοαπασχολούμενες, δεν εργάζονται ή είναι άνεργες, οι γυναίκες μεγάλης 
ηλικίας ή με αναπηρία, γυναίκες από εθνικές μειονότητες, μετανάστριες και γυναίκες 
με ελάχιστη ή καμία εκπαίδευση, γυναίκες που φέρουν την ευθύνη μονογονεϊκής 
οικογένειας ή είναι μόνοι γονείς αποτελούν ομάδα ιδιαίτερα ευάλωτη στον κίνδυνο της 
φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσον όρο τα τρία στα δέκα νοικοκυριά στην 
ΕΕ αποτελούνται από ένα μόνο άτομο, η πλειοψηφία των οποίων αποτελείται από 
γυναίκες, κυρίως ηλικιωμένες, που ζουν μόνες τους, και ότι το ποσοστό αυτό 
αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοικοκυριά ενός ατόμου ή τα νοικοκυριά που 
διαθέτουν ένα μόνο εισόδημα υφίστανται δυσμενή μεταχείριση στα περισσότερα κράτη 
μέλη, τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους, όσον αφορά τη φορολόγηση, την 

1 Πηγή: Eurostat
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κοινωνική ασφάλεια, τη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλιση και τις 
συντάξεις·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει επί του παρόντος την πιο σοβαρή 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση από την εποχή της μεγάλης οικονομικής 
ύφεσης της δεκαετίας του 1930· λαμβάνοντας υπόψη ότι τι η κρίση αυτή έχει 
προκαλέσει σημαντική αύξηση των ποσοστών ανεργίας στα κράτη μέλη, και ιδίως στα 
κράτη μέλη του Νότου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής 
εξυγίανσης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν περικοπές 
προσωπικού και πάγωμα των μισθών, επηρεάζουν κυρίως τον δημόσιο τομέα ο οποίος 
είναι γυναικοκρατούμενος· λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία από τις πολιτικές αυτές 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τις πτυχές της ισότητας των φύλων· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να είναι συμβατή με την 
επαγγελματική και την κοινωνική διάσταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως 
στα θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων και την απαγόρευση των διακρίσεων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί σημαντικό οικονομικό 
πλεονέκτημα για την προώθηση μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 
ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των ανισοτήτων στην απασχόληση δεν 
αποτελεί μόνο στόχο στον τομέα της ισότητας, αλλά και στόχο όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα και τη ρευστότητα της αγοράς εργασίας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012, σύμφωνα με την Eurostat, το συνολικό ποσοστό 
απασχόλησης γυναικών και ανδρών ηλικίας 20-64 ετών στην Ευρώπη ήταν 62,4% και 
74,6% αντίστοιχα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης συνιστά σημαντικό δείκτη μέτρησης 
της ανισότητας των δύο φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα και οι συνθήκες 
απασχόλησης αποτελούν εξίσου σημαντικές παραμέτρους για τη μέτρηση αυτής της 
ανισότητας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι μικρότερο του 
πραγματικού, δεδομένου ότι πολλές γυναίκες δεν είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα 
ανέργων, και ιδίως γυναίκες που ζουν σε αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε ανισότητες όσον αφορά την 
πρόσβαση σε δημόσιες παροχές (επιδόματα, συντάξεις, άδειες μητρότητας, άδειες 
ασθενείας, πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.)·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες απασχολούνται πιο συχνά από τους άνδρες με 
συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου ή προσωρινής 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερική απασχόληση αντιστοιχούσε στο ένα 
τρίτο σχεδόν της συνολικής απασχόλησης των γυναικών το 2012 (32,1% έναντι 8,4% 
για τους άνδρες)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακούσια μερική απασχόληση αυξήθηκε το 
2012 στο 24% της συνολικής μερικής απασχόλησης των γυναικών (έναντι του 20% στο 
οποίο ανερχόταν το 2007)1· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα 

1 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών το 2012 (SWD(2013)0171).
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από την επισφαλή απασχόληση, καθότι υψηλό ποσοστό τους απασχολείται με 
συμβάσεις ακούσιας μερικής απασχόλησης, ορισμένης ή προσωρινής διάρκειας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι συμβάσεις παρέχουν λιγότερη προστασία από την 
απόλυση ή από άλλες μορφές καταγγελίας της σύμβασης· ότι τοποθετούν τις γυναίκες 
σε μειονεκτική θέση, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τις δυνατότητες για επαγγελματική 
ανέλιξη, τις ευκαιρίες κατάρτισης ή ακόμα και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα· 
λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι συμβάσεις αυτές 
συνιστούν και για τους άνδρες και για τις γυναίκες, εφόσον το επιθυμούν, μια ευκαιρία 
να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ του εργασιακού και του οικογενειακού τους βίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά συνέπεια οι γυναίκες λαμβάνουν χαμηλότερους μισθούς, 
κινδυνεύουν να έχουν πιο περιορισμένη κοινωνική προστασία και δυσκολεύονται να 
αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων σε αδήλωτες θέσεις εργασίας·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει περισσότερο 
για την εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, ιδίως από τους κοινωνικούς 
εταίρους, οι οποίοι διαπραγματεύονται τις συλλογικές συμβάσεις και πολύ συχνά 
αγνοούν τις κοινοτικές απαιτήσεις σε θέματα ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών 
όσον αφορά τους μισθούς, την πρόσβαση στην απασχόληση και στην επαγγελματική 
ανέλιξη, και την κοινωνική ασφάλιση·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στους νέους, με το 
ποσοστό ανεργίας να ανέρχεται σε 22% για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών τον 
Σεπτέμβριο του 20121· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ αυτών των νέων, τα νεαρά 
κορίτσια υποεκπροσωπούνται στις διαδικασίες μαθητείας που διευκολύνουν τη 
μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) έφθασε 
κατά μέσο όρο το 22,4% στον Νότο και στην περιφέρεια, σε σύγκριση με το ποσοστό 
του 11,4% στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες γυναίκες 
ξεκινούν πιο συχνά τον επαγγελματικό βίο τους από προσωρινές θέσεις εργασίας 
μερικής απασχόλησης, γεγονός που μειώνει τη διάρκεια της επικερδούς απασχόλησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
αντανακλάται στο επίπεδο των συντάξεων, δημιουργώντας μεγαλύτερο κίνδυνο 
φτώχειας για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες· 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει ιδιαίτερα σκληρό αντίκτυπο στα ευάλωτα άτομα 
και στις γυναίκες, οι οποίες πλήττονται τόσο άμεσα – λόγω της απώλειας της θέσης 
εργασίας τους ή της μείωσης του μισθού, της σύνταξης και των επιδομάτων τους και 
του προσωρινού χαρακτήρα της θέσης εργασίας τους– όσο και έμμεσα, λόγω των 
περικοπών στις δημόσιες υπηρεσίες και την κοινωνική πρόνοια·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιμερισμός των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών 
ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, μέσω κυρίως της αναβάθμισης της γονικής και 
της πατρικής άδειας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση και την 
επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

1 Πηγή: Eurostat 155/2012, 31 Οκτωβρίου 2012.
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ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εισοδήματα των γυναικών που απασχολούνται σε όμοιες 
εργασίες και έχουν τις ίδιες δεξιότητες με τους άνδρες παραμένουν χαμηλότερα από 
αυτά των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μισθολογική ανισότητα ανέρχεται κατά 
μέσο όρο σε ποσοστό 16,2% στην ΕΕ, με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών, που κυμαίνονται όσον αφορά το μισθολογικό χάσμα από 10% έως άνω του 20% 
σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλότεροι μισθοί για τις 
γυναίκες οδηγούν αναπόφευκτα σε χαμηλότερες συνταξιοδοτικές εισφορές και, 
συνεπώς, σε χαμηλότερες συντάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες στις 
αμοιβές και, κατά συνέπεια, οι διαφορές στις συντάξεις μεταξύ των φύλων, 
εξακολουθούν να είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες 
βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας στον Νότο και στην περιφέρεια της 
ζώνης του ευρώ έφθασαν κατά μέσο όρο το 17,3% το 2012, σε σύγκριση με το ποσοστό 
του 7,1% στον Βορρά και στο κέντρο1·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που εισέρχονται στον ενεργό βίο διαδραματίζουν 
ηγετικό ρόλο στην επάνοδο στην ανάκαμψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι συμβάλλουν στην 
αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της 
κατανάλωσης, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και του όγκου των συλλεγόμενων 
φόρων, αναζωογονώντας παράλληλα την οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, 
η ισότητα των φύλων έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και στη 
βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του κινδύνου της φτώχειας συνδέεται στενά και 
άμεσα με την κατάργηση σημαντικών κοινωνικών λειτουργιών που επιτελούσε το 
κράτος, όπως διαπιστώνεται, για παράδειγμα, από την πρόσφατη κατάργηση των 
δημόσιων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε ορισμένα κράτη μέλη, σε συνδυασμό 
με τις μειώσεις σε βασικά κοινωνικά επιδόματα (οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα 
ανεργίας και ασθενείας και εισοδηματική στήριξη), γεγονός που έχει επηρεάσει πολλές 
γυναίκες, και ιδίως εκείνες που φέρουν οικογενειακά βάρη και την αποκλειστική 
ευθύνη για τη διαχείριση του νοικοκυριού τους·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 το 78% των γυναικών δήλωσε ότι εκτελούσαν 
«οικιακές εργασίες» καθημερινά (όπως και το 37% των ανδρών2) και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το ευέλικτο ωράριο εργασίας συνιστά απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη 
καλύτερης ισορροπίας μεταξύ οικογενειακού και εργασιακού βίου· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το 2010 στην Ευρώπη, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών με συντηρούμενο 
τέκνο ανέρχονταν στο 64,7% έναντι 89,7% των ανδρών με συντηρούμενο τέκνο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ελάχιστοι άνδρες λαμβάνουν γονική άδεια·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμη βρεθεί ικανοποιητική λύση για τον συνδυασμό 
της επαγγελματικής, της οικογενειακής και της προσωπικής ζωής και, κατά συνέπεια, 
πολλές γυναίκες οι οποίες, ως επί το πλείστον, αναλαμβάνουν τη φροντίδα των παιδιών 
και των εξαρτώμενων ατόμων, αναγκάζονται να δέχονται θέσεις εργασίας μερικής 
απασχόλησης ή ακόμα και να εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας λόγω της έλλειψης 

1 Τριμηνιαία επισκόπηση της εργασιακής και κοινωνικής κατάστασης στην ΕΕ, IP/13/879, 2.10.2013
2 Eurofound,3η ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής, σ. 57.
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διαθέσιμων, οικονομικά προσιτών και επαρκών υπηρεσιών μέριμνας και φύλαξης 
ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων ή αποτελεσματική μέτρων που να διευκολύνουν 
μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ του οικογενειακού και του εργασιακού βίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας1, περισσότερες από έξι εκατομμύρια γυναίκες στην 
Ευρώπη δηλώνουν ότι δεν μπορούν να εργαστούν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης 
λόγω των οικογενειακών τους ευθυνών· ότι αυτός ο ρόλος των γυναικών συνήθως 
δυσχεραίνει την πρόσβαση στην απασχόληση και τις προοπτικές επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας των γυναικών·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι οικονομολόγοι και δημογράφοι (Παγκόσμια 
Τράπεζα, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ) αναδεικνύουν μέσω οικονομικών και μαθηματικών μοντέλων 
την οικονομική αξία των οικιακών καθηκόντων (τα οποία κατά κύριο λόγο ασκούνται 
από τις γυναίκες) και ότι η συνεισφορά των γυναικών στο ΑΕγχΠ θα ήταν ακόμη 
μεγαλύτερη εάν λαμβανόταν υπόψη η μη αμειβόμενη εργασία, γεγονός που δείχνει τις 
διακρίσεις που υπάρχουν σε βάρος της εργασίας των γυναικών·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση την παραδοσιακή νοοτροπία, την οργάνωση της 
εργασίας και τις καθημερινές πρακτικές η ευθύνη της φροντίδας εξακολουθεί να 
βαραίνει ως επί το πλείστον τις γυναίκες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι Ευρωπαίες 
μεταξύ 25 και 45 ετών αφιερώνουν 162 περισσότερα λεπτά από τους άνδρες για την 
οικιακή εργασία και ότι η εν λόγω κοινωνική συνεισφορά οικιακής εργασίας, η οποία 
δεν αμείβεται, εξακολουθεί να μην συνυπολογίζεται στο ακαθόριστο εγχώριο προϊόν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά αυτή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του 
κράτους πρόνοιας και του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
συζήτησαν την πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές πλαίσιο 2014-2020 
(COM(2011)0398) και ότι η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων ενέκρινε γνωμοδότηση η οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην "ανάγκη 
αυξημένης χρηματοδότησης για δράσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων, από 
την άποψη απασχόλησης και ανάπτυξης για την αντιμετώπιση του οριζόντιου και 
κάθετου διαχωρισμού των δύο φύλων, την καταπολέμηση των διαφορών στις αμοιβές 
και στις συντάξεις και του αυξανόμενου ποσοστού της φτώχειας μεταξύ των γυναικών, 
καθώς και από την άποψη των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας", και καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο "να θέσουν την ισότητα των φύλων ως ειδικό στόχο στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα και ιθαγένεια», καθώς και να διατηρήσουν το 
πρόγραμμα Daphne ως ανεξάρτητο υποτομέα στο πρόγραμμα αυτό"2·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συντελεστεί ελάχιστη πρόοδος κατά την τελευταία 
δεκαετία όσον αφορά την αποκατάσταση της ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων 
στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, με την ΕΕ να παρουσιάζει κατά μέσο όρο βελτίωση 
κατά μόλις 4 ποσοστιαίες μονάδες, με το ποσοστό να αυξάνεται από 22% το 2003 σε 

1 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, Οικογενειακή Ζωή και Εργασία, 
2010.
2 Γνωμοδότηση της 19.9.2012 της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την 
Επιτροπή Προϋπολογισμών για την ενδιάμεση έκθεση που αποσκοπεί στη θετική έκβαση της διαδικασίας 
έγκρισης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020.
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26% το 20121· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία των διευθυντικών στελεχών 
γυναικείου φύλου στις επιχειρήσεις ή στα πανεπιστήμια παραμένει χαμηλή και ο 
αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν στην πολιτική ή στην έρευνα αυξάνεται αλλά 
με πολύ αργούς ρυθμούς·

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 τρεις στους τέσσερις βουλευτές των εθνικών 
κοινοβουλίων ήταν άνδρες και ότι τα κράτη μέλη στα οποία το ποσοστό των θέσεων 
που κατείχαν γυναίκες στα εθνικά κοινοβούλια υπερέβαινε το 30% ήταν η Σουηδία, η 
Φινλανδία, η Δανία, το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Γερμανία, 
με το ποσοστό των γυναικών στη Μάλτα και στην Ουγγαρία να μην ξεπερνάει το 10%· 

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 το ποσοστό των γυναικών που συμμετείχαν ως μέλη 
στις τοπικές και περιφερειακές συνελεύσεις στην ΕΕ ανερχόταν σε 32% και ότι το 
ποσοστό των γυναικών που συμμετείχαν ως μέλη στις εθνικές κυβερνήσεις ανερχόταν 
σε 27%, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 3% από το 2003, γεγονός που 
σηματοδοτεί μια μικρή αλλαγή, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών 
(για παράδειγμα, το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν στις εθνικές κυβερνήσεις 
είναι 49% στη Γαλλία και 6% στην Ελλάδα)2·

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών ορίζει ότι διασφαλίζεται για τις γυναίκες, σε 
ισότιμη βάση με τους άνδρες, το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις 
εκλογές για την ανάδειξη των μελών των αιρετών οργάνων, της συμμετοχής στη 
διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής και στην εκτέλεση όλων των δημόσιων 
λειτουργημάτων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και της συμμετοχής σε μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και ενώσεις που ασχολούνται με τη δημόσια και πολιτική 
ζωή της χώρας·

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών 2010-2015 σημειώνεται ότι, παρότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σχεδόν 
το ήμισυ του εργατικού δυναμικού της ΕΕ και πάνω από το ήμισυ των αποφοίτων 
πανεπιστημίου, εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στις διαδικασίες και στις θέσεις 
λήψης αποφάσεων και ότι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (2010), 
παρότι το 46% του συνόλου των κατόχων διδακτορικού τίτλου στην ΕΕ των 27 είναι 
γυναίκες, μόλις το 15,5% των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διοικούνται από 
γυναίκες και μόνο το 10% των πανεπιστημίων έχουν γυναίκα Πρύτανη2·

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει σε πολλούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων όπου οι γυναίκες αποτελούν πλειονότητα, μια 
«γυάλινη οροφή» που εμποδίζει την πρόσβαση των γυναικών σε υψηλά αξιώματα και 
ιδίως στα υψηλότερα αξιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάκριση αυτή στηρίζεται, 
μεταξύ άλλων, στην υποτίμηση των δεξιοτήτων και της εργασίας τους και στη 
συνακόλουθη άνιση κατανομή επαγγελματικών καθηκόντων·

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 
2012 (SWD(2013)0171),
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 
2012, (SWD(2013)0171) σ. 54 
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ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία του υποεκπροσωπούμενου φύλου (που κατά γενικό 
κανόνα είναι οι γυναίκες) στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων επιχειρήσεων στην 
ΕΕ που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον σε ποσοστό 
40% μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόνο το 16,6% των μελών των 
συμβουλίων αυτών τον Απρίλιο του 2013 και το 11,8% τον Οκτώβριο του 2010·

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του 2012 για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της 
ΕΕ για τον ρόλο της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στην 
ανάπτυξη για το 2010-2015 δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2012·

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη την υπογραφή νέου μνημονίου συνεννόησης τον Απρίλιο του 2012 
μεταξύ της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο 
την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο οργανισμών για την προώθηση της 
χειραφέτησης των γυναικών και της ισότητας των φύλων παγκοσμίως και τη δέσμευσή 
τους ως προς την προώθηση και τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων ώστε να 
συμπεριληφθεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τα 
προγράμματα και ως προς τη διασφάλιση ότι τα εθνικά προγράμματα και οι 
προϋπολογισμοί επαρκούν για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που αφορούν την 
ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων του είναι η 
διασφάλιση καλύτερης εκπροσώπησης των γυναικών στις διαδικασίες λήψης 
οικονομικών, πολιτικών και δικαστικών αποφάσεων, η εξασφάλιση περισσοτέρων 
επαγγελματικών και κοινωνικών προοπτικών στις γυναίκες και η καταπολέμηση της 
σεξουαλικής και σεξιστικής βίας1· 

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών, είτε πρόκειται για σωματική, 
σεξουαλική ή ψυχολογική βία, συνιστά βασικό εμπόδιο για την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
γυναικών και παραμένει μία από τις πιο συχνές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή της· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η βία αυτή δεν έχει γεωγραφικά, οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτισμικά 
σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες για τη βία με βάση το φύλο, 
εκτιμάται ότι ποσοστό μεταξύ 20% και 25% των γυναικών στην Ευρώπη έχουν υποστεί 
σωματική βία τουλάχιστον μία φορά κατά την ενήλικη ζωή τους, ενώ ποσοστό 
μεγαλύτερο του 10% έχει υποστεί σεξουαλική βία υπό την απειλή χρήσης δύναμης, το 
12% έως 15% των γυναικών στην Ευρώπη είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και 
επτά γυναίκες πεθαίνουν κάθε μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της βίας αυτής2· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 
με θύματα ως επί το πλείστον γυναίκες και κορίτσια, αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνιστά σύγχρονη μορφή δουλείας· λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη ότι η οικονομική ύφεση ευνοεί την αύξηση της βίας στις 
ενδοοικογενειακές σχέσεις και ότι τα μέτρα λιτότητας που πλήττουν τις υπηρεσίες 
υποστήριξης καθιστούν τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας ακόμη πιο ευάλωτες 
από ό, τι συνήθως·

1 http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/international organisations/documents/un-woman_en.pdf
2 «Εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας του Μαρτίου 2013  για την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών», PE 504.467.
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ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων και τα στερεότυπα που 
εφαρμόζονται στις γυναίκες εξακολουθούν να έχουν μεγάλη επιρροή στην κατανομή 
των καθηκόντων μεταξύ γυναικών και ανδρών στο νοικοκυριό, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία γενικότερα· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τα στερεότυπα φύλου 
τείνουν να αναπαράγουν την υφιστάμενη κατάσταση των πατροπαράδοτων εμποδίων 
για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές 
και τις δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης των γυναικών, και εξηγούν ενδεχομένως εν 
μέρει τον τομεακό και επαγγελματικό διαχωρισμό ανάμεσα στις γυναίκες και τους 
άνδρες·  λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα 
μέσα ενημέρωσης τόσο στη διάδοση των στερεοτύπων, παρουσιάζοντας μάλιστα μια 
υποβαθμισμένη εικόνα της γυναίκας και μια υπερβολική σεξουαλικοποίηση των 
νεαρών κοριτσιών, όσο και στην εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων, με την 
προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την 
προαγωγή της ισότητας των φύλων·

ΜΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις διάφορες χώρες της ΕΕ υπάρχει πολυμορφία ως προς τη 
δομή της οικογένειας, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή είτε σχέσης συμβίωσης είτε 
γάμου και μπορεί να αποτελείται από άτομα ίδιου ή διαφορετικού φύλου, 
συμπεριλαμβανομένων οικογενειών στο πλαίσιο των οποίων οι γονείς είναι έγγαμοι ή 
άγαμοι, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου, μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών με 
ανάδοχους γονείς και οικογενειών με παιδιά από προηγούμενη σχέση, όλες εκ των 
οποίων πρέπει να τυγχάνουν ισότιμης προστασίας βάσει του εθνικού δικαίου και του 
δικαίου της ΕΕ·

ΜΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην υγεία, ιδιαίτερα στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα αποτελούν ανθρώπινα 
δικαιώματα που πρέπει να διασφαλίζονται για όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα από το 
κοινωνικό τους καθεστώς, την ηλικία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την προέλευση, 
τη νομική υπόσταση ή την εθνοτική καταγωγή·

ΜΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών είναι σε μεγαλύτερο 
βαθμό θύματα διαφόρων διακρίσεων και στερεότυπων φύλου σε σύγκριση με τις 
γυναίκες που κατοικούν σε αστικές περιοχές, και ότι το ποσοστό απασχόλησης αυτών 
των γυναικών είναι πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών στις 
πόλεις· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι πολλές γυναίκες δεν εργάζονται ποτέ στην 
επίσημη αγορά εργασίας και, συνεπώς, δεν είναι καταχωρημένες ως άνεργες ούτε 
περιλαμβάνονται στις στατιστικές για την ανεργία, γεγονός που δημιουργεί οικονομικά 
και νομικά προβλήματα σε σχέση με το δικαίωμα στη μητρότητα και τις άδειες 
ασθενείας, τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και την πρόσβαση στην 
κοινωνική ασφάλιση καθώς και προβλήματα στις περιπτώσεις διαζυγίου·

ΜΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την 
ανισότητα των φύλων αποτελεί προτεραιότητα για την καταπολέμηση των αιτίων που 
εμποδίζουν την επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·
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ΜΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών έχει αποδειχτεί ότι έχουν 
καίρια σημασία για την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, στη λήψη 
αποφάσεων και στην κοινωνία γενικότερα·

Οικονομική ανεξαρτησία και μισθολογική ισότητα

1. τονίζει το γεγονός ότι η κρίση επηρεάζει διαφορετικά τις γυναίκες και επισημαίνει ότι 
οι συνθήκες απασχόλησης έχουν καταστεί πολύ πιο επισφαλείς για τις γυναίκες, κυρίως 
λόγω της ανάπτυξης των άτυπων μορφών απασχόλησης, και ότι τα εισοδήματα των 
γυναικών έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω διαφόρων παραγόντων όπως η διατήρηση των 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών και η συνακόλουθη ανισότητα 
στα αντίστοιχα επίπεδα των επιδομάτων ανεργίας και των συντάξεων, η εξάπλωση της 
αναγκαστικής μερικής απασχόλησης και ο πολλαπλασιασμός των θέσεων απασχόλησης 
προσωρινής ή ορισμένης διάρκειας εις βάρος των πιο σταθερών θέσεων απασχόλησης· 
προβληματίζεται για το γεγονός ότι οι δημοσιονομικές περικοπές ενδέχεται να 
εντείνουν το πρόβλημα καθώς οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα· καλεί τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους να 
καταστρώσουν σχέδιο δράσης και συγκεκριμένους, φιλόδοξους στόχους και να 
αναλύσουν τις επιπτώσεις που είχε στα δύο φύλα η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση προβαίνοντας σε εκτιμήσεις αντικτύπου σε σχέση με την ισότητα των φύλων· 

2. επισημαίνει ότι η εμπειρία από παλαιότερες κρίσεις δείχνει ότι η κατάσταση της 
απασχόλησης αποκαθίσταται, κατά κανόνα, ταχύτερα στην περίπτωση των ανδρών 
παρά σε αυτή των γυναικών·

3. τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων στην αγορά 
εργασίας εμφάνισαν, σε συνέχεια της κρίσης, μια τάση μείωσης όσον αφορά το χάσμα 
στα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η μείωση αυτή 
δεν αποτελεί απόρροια μιας ξαφνικής προόδου της Ευρώπης όσον αφορά την ισότητα, 
αλλά κυρίως της ταχείας επιδείνωσης της κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση 
των ανδρών που πλήττονται περισσότερο από την κρίση· καλεί τα κράτη μέλη να μην 
εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για την εξασφάλιση μεγαλύτερης εκπροσώπησης των 
γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ 
εργασιακού και οικογενειακού βίου και για την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών·

4. τονίζει ότι το ευέλικτο ωράριο εργασίας πρέπει να αποτελεί επιλογή του εργαζόμενου 
και όχι να επιβάλλεται από τον εργοδότη· απορρίπτει την ελαστική εργασία και τον 
αβέβαιο χαρακτήρα των συμβάσεων, τα οποία δεν ευνοούν την οργανωμένη και 
σταθερή οικογενειακή ζωή·

5. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε οικονομικώς προσιτά και ποιοτικά κέντρα 
φροντίδας παιδιών, ασθενών, αναπήρων, ηλικιωμένων και λοιπών εξαρτώμενων 
ατόμων, διασφαλίζοντας ότι θα έχουν ελαστικό ωράριο που θα είναι συμβατό με το 
ωράριο των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και ότι θα είναι προσβάσιμα, 
προσφέροντας τη δυνατότητα σε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους να 
συνδυάζουν την επαγγελματική, την οικογενειακή και την προσωπική τους ζωή· καλεί 
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την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε το έργο των ανδρών και των 
γυναικών που φροντίζουν παιδιά ή άλλα εξαρτώμενα άτομα να αναγνωρίζεται μέσω 
οικονομικών παροχών και μέσω της χορήγησης ατομικών δικαιωμάτων που συνδέονται 
με την κοινωνική ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση· καλεί τους κοινωνικούς εταίρους 
να παρουσιάσουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την επικύρωση των δεξιοτήτων που 
αποκτώνται κατά τη διάρκεια των αδειών σε σχέση με την παροχή φροντίδας·

6. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσει για την ορθή εφαρμογή των οδηγιών 
της ΕΕ σχετικά με την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε όλα τα κράτη μέλη·

7. καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει την έγκριση της 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·

8. αναμένει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει όλα τα μέτρα που έχει στη διάθεσή της 
για να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με την ίση 
μεταχείριση ανδρών και γυναικών, ιδίως από τους κοινωνικούς εταίρους που 
διαπραγματεύονται τις συλλογικές συμβάσεις και να ενθαρρύνει το διάλογο με τους 
κοινωνικούς εταίρους με στόχο την εξέταση ζητημάτων όπως η διαφάνεια των 
πληρωμών, οι όροι των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου για τις 
γυναίκες και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στους «πράσινους» και 
καινοτόμους τομείς· τονίζει το ρόλο των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, ιδίως όσον αφορά την 
πρόσβαση στην απασχόληση, τις αποδοχές, τις συνθήκες εργασίας, την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας και την κατάρτιση·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα και δράσεις ενίσχυσης και παροχής 
συμβουλών για τις γυναίκες που αποφασίζουν να γίνουν επιχειρηματίες·

10. παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής 2014-2020 προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» · ζητεί ιδίως τη δέσμευση της ΕΕ για τη διασφάλιση 
της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωσή της σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και των 
κρατών μελών· σημειώνει ότι για ορισμένα μέτρα απαιτείται κατά βάση η 
κινητοποίηση πραγματικής πολιτικής βούλησης, η οποία δεν έχει μέχρι στιγμής 
κατορθώσει να δημιουργήσει κατά τρόπο βιώσιμο, δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς 
συνθήκες ίσης μεταχείρισης για τους άνδρες και τις γυναίκες·

11. επισημαίνει ότι η ισότιμη συμμετοχή των φύλων στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να 
αυξήσει σημαντικά τις οικονομικές δυνατότητες της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα 
τον δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα της· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του ΟΟΣΑ, η πλήρης σύγκλιση των ποσοστών συμμετοχής των δύο φύλων 
θα επέφερε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατά 12,4% έως το 2030·

12. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή αναγνώρισε τον Δεκέμβριο του 2012 την ανάγκη 
ανάπτυξης πολιτικών για τη νεολαία, σύμφωνα με την προσέγγιση της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου, («Youth Employment Package» (δέσμη μέτρων για την 
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απασχόληση των νέων) και «Youth Guarantee» (εγγύηση για τη νεολαία))· παροτρύνει 
την Επιτροπή να ενθαρρύνει περαιτέρω τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα που 
εξασφαλίζουν στα νεαρά κορίτσια προοπτικές εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης ίσες με αυτές των αγοριών·

13. υπενθυμίζει ότι το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι κατά μέσο 
όρο 39%, ενώ οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων εκτιμάται ότι 
ανέρχονται σε ποσοστό 16%· υπενθυμίζει, επίσης, ότι το ύψος των συντάξεων των 
γυναικών συνολικά επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ άλλων, από τα 
είδη των ακούσιων επισφαλών συμβάσεων και τις διακοπές της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας·

14. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την τήρηση της 
θεμελιώδους αρχής της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία» μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και καλεί τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τις δημόσιες επιθεωρήσεις εργασίας σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία για τον εντοπισμό χαμηλοαμειβόμενων μορφών εργασίας στο 
πλαίσιο των οποίων το εργατικό δυναμικό αποτελείται κυρίως από γυναίκες και οι 
οποίες δημιουργούν καταστάσεις έμμεσης εισαγωγής διακρίσεων σε επίπεδο αμοιβών· 
επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας, η μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των δύο φύλων θα αυξήσει την οικονομική ανάπτυξη κατά 0,1%, και 
για τον λόγο αυτόν η εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος είναι εξαιρετικά σημαντική 
μέσα στο περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης που επικρατεί· καλεί την Επιτροπή να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να μειώσουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, 
εφαρμόζοντας πολιτικές για να τεθεί τέρμα στο χάσμα αυτό, και ανταλλάσσοντας και 
προωθώντας βέλτιστες πρακτικές· 

15. επαναλαμβάνει ότι με την οδηγία 2006/54/ΕΚ, υπό την παρούσα της μορφή, δεν 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το ζήτημα των μισθολογικών διαφορών και της 
επίτευξης του στόχου της ισότητας των φύλων στην απασχόληση και την εργασία· 
προτρέπει την Επιτροπή να αναθεωρήσει χωρίς καθυστέρηση την οδηγία 2006/54/ΕΚ 
και να προτείνει τροποποιήσεις σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας και 
βάσει του άρθρου 157 της ΣΛΕΕ σύμφωνα με τις λεπτομερείς συστάσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2012·

16. ζητεί από τα κράτη μέλη να επιβραβεύουν με διακριτικό σήμα τις επιχειρήσεις που 
επιτυγχάνουν το καθεστώς ποιότητας «Ισότητα στην Επιχείρηση» εφαρμόζοντας ορθές 
πρακτικές ·

17. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να μειώσουν το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών· παροτρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να προαγάγουν μεταξύ των κοριτσιών το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι 
τομείς του μέλλοντος όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, να διευκολύνουν την 
πρόσβασή τους σε αυτούς, καθώς και να τους παράσχουν τη δυνατότητα να 
επωφελούνται από τη συνεχή κατάρτιση καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου 
τους, και να ενθαρρύνουν την πλήρη μισθολογική ισότητα σε όλες τις βαθμίδες·
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18. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, να μειώσουν 
το χάσμα αμοιβών και συντάξεων μεταξύ των φύλων, να δημιουργήσουν περισσότερες 
θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας για τις γυναίκες, καθώς επίσης να δώσουν τη 
δυνατότητα στις γυναίκες να επωφεληθούν από δημόσιες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου 
και να βελτιώσουν τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας·

19. ζητεί την εκ νέου διενέργεια ενημερωτικών εκστρατειών σχετικά με τη μισθολογική 
ισότητα με σκοπό να αφυπνιστούν σταδιακά οι συνειδήσεις για τη θεμελιώδη ανάγκη 
για επιδίωξη της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την ισότητα και 
τα δικαιώματα·

20. καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν τη διάσταση του φύλου στον προϋπολογισμό με 
την πρόθεση να αναλύσουν όχι μόνο προγράμματα τα οποία απευθύνονται ειδικά στις 
γυναίκες, αλλά επίσης να εξετάσουν όλα τα κυβερνητικά προγράμματα και πολιτικές, 
τις επιπτώσεις τους στην κατανομή των πόρων και τη συμβολή τους στην ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών·

21. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν 
στην προώθηση της ίσης μισθολογικής μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, 
στηρίζοντας, μεταξύ άλλων, με συγκεκριμένο τρόπο τις επιχειρήσεις στις προσπάθειές 
τους για την επίτευξη εργασιακής ισότητας·

22. σημειώνει ότι, σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες έχουν σταδιοδρομίες χωρίς θεαματική 
εξέλιξη· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τις γυναίκες ώστε να 
έχουν επιτυχημένες σταδιοδρομίες, μεταξύ άλλων και μέσω θετικών δράσεων όπως τα 
προγράμματα δικτύωσης και καθοδήγησης, καθώς και δημιουργώντας κατάλληλες 
συνθήκες και προσφέροντάς τους ίσες ευκαιρίες με τους άντρες σε όλες τις ηλικίες για 
κατάρτιση, προαγωγή, επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό και μετεκπαίδευση, 
καθώς και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και επιδόματα ανεργίας ίσα προς αυτά που 
ισχύουν για τους άνδρες· 

23. υπενθυμίζει ότι, καθώς οι γυναίκες εν γένει πλήττονται περισσότερο από την επισφαλή 
απασχόληση, ο κίνδυνος να μην κατορθώσουν να εξασφαλίσουν εκ νέου απασχόληση, 
σε περίπτωση απώλειας της θέσης εργασίας τους, είναι μεγαλύτερος για αυτές·

24. ζητεί από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν όλες τις πτυχές της επισφαλούς 
απασχόλησης, σύμφωνα με την αρχή ότι οι μόνιμες θέσεις εργασίας πρέπει να 
συνοδεύονται από κατάλληλες συμβάσεις, και να εγκρίνουν πολιτικές ενεργού 
απασχόλησης ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο και η ποιότητα των θέσεων απασχόλησης 
και να προωθηθεί η καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν δικαιώματα δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης καθώς και το δικαίωμα 
κατάρτισης για εργαζομένους με άτυπες συμβάσεις· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να καταπολεμήσουν τον 
διαχωρισμό με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας. δεδομένου ότι η μελλοντική 
οικονομική ευημερία της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να 
αξιοποιήσει πλήρως το εργατικό δυναμικό της·

25. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ευθύνης των κυβερνήσεων και των εργοδοτών όσον 
αφορά τα ζητήματα της ανανέωσης των γενεών και των δικαιωμάτων μητρότητας και 
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πατρότητας, που συνεπάγεται ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να είναι 
ταυτόχρονα μητέρες και εργαζόμενες χωρίς να τους αφαιρούνται εργασιακά 
δικαιώματα·

26. τονίζει το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού ευρωπαϊκού 
πληθυσμού, αλλά μόνο το ένα τρίτο των αυτοαπασχολούμενων ή του συνόλου των 
ατόμων που ξεκινούν μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι 
γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από ό, τι οι άνδρες όσον αφορά την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την κατάρτιση, τη δικτύωση και τη διατήρηση της 
ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν, ως εκ τούτου, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και να προαγάγουν το 
δυναμικό του μισού πληθυσμού της Ευρώπης, ώστε να διασφαλίσουν βιώσιμη, 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη1·

27. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των 
νέων συνταξιοδοτικών συστημάτων στις διάφορες κατηγορίες γυναικών, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη μερική και την άτυπη απασχόληση, και να προσαρμόσουν τα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας με ιδιαίτερη αναφορά στις νέες γενιές·

28. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν, κυρίως μέσω 
εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τη συμμετοχή των γυναικών σε τομείς 
δραστηριότητας που χαρακτηρίζονται «ανδροκρατούμενοι» βάσει στερεοτύπων, κυρίως 
στον τομέα των επιστημών και των νέων τεχνολογιών, με σκοπό να επωφεληθούν 
πλήρως από το ανθρώπινο δυναμικό που αντιπροσωπεύουν οι ευρωπαίες γυναίκες ώστε 
να επιτύχουν με αποτελεσματικότερο τρόπο τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

29. εκτιμά ότι, για την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, απαιτούνται 
πολυδιάστατες πολιτικές λύσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τη διά βίου μάθηση, την 
καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης και την προώθηση της εργασίας με 
δικαιώματα, καθώς και διαφοροποιημένες πρακτικές οργάνωσης της εργασίας, κατόπιν 
αιτήματος των γυναικών, ώστε να μην υποχρεώνονται οι γυναίκες να εγκαταλείψουν ή 
να διακόψουν τη σταδιοδρομία τους·

30. τονίζει την ανάγκη ανάληψης επείγουσας δράσης προκειμένου να βελτιωθεί η 
κατάσταση των νέων γυναικών, των γυναικών που εργάζονται υπό επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας, ιδίως των μεταναστριών και των γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες, οι οποίες είναι ακόμη πιο ευάλωτες στο πλαίσιο της οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης· επιμένει ότι είναι ανάγκη να αναληφθεί επιπλέον δράση για τη 
μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στα δημόσια συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης και ότι πρέπει να διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση σε αυτά·

31. εκφράζει την ανησυχία του για τη νομοθεσία που ισχύει σε ορισμένα κράτη μέλη, η 
οποία δεν απαγορεύει ρητά τη δυνατότητα να υποβάλλουν οι γυναίκες στους εργοδότες 
προϋπογεγραμμένο έντυπο παραίτησης κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους, το οποίο 
συνιστά καταστρατήγηση της νομοθεσίας περί προστασίας της μητρότητας·

1 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020. Επιστροφή του 
επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη» (COM(2012)0795).
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32. σημειώνει ότι η κοινωνική ασφάλιση επηρεάζεται δυσμενώς κυρίως από δύο βασικές 
συνιστώσες της πολιτικής λιτότητας: τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων 
μέσω της μείωσης των κοινωνικών δαπανών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και της οικονομικής απόδοσης μέσω της μείωσης των εισφορών των επιχειρήσεων·

33. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να 
βελτιώσουν τις επαγγελματικές προοπτικές των γυναικών που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, όπως οι μετανάστριες, οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες, οι γυναίκες με αναπηρία και οι ανύπαντρες μητέρες, αυξάνοντας με αυτόν 
τον τρόπο τις πιθανότητές τους για οικονομικά αυτόνομη διαβίωση, μέσω της 
βελτίωσης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση·

34. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικά μέτρα με στόχο τους μακροχρόνια 
ανέργους, εστιάζοντας ιδίως στην επαγγελματική κατάρτιση και στην ταχεία 
επανένταξη στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την κοινωνική 
προστασία για τους ανέργους ως μέσο για την αντιμετώπιση της αύξησης της φτώχειας, 
και ιδίως της φτώχειας των γυναικών·

35. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στην επαγγελματική 
κατάρτιση στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, ως απάντηση στη μετάβαση σε μια 
βιώσιμη οικονομία, με έμφαση στις ΜΜΕ, ενισχύοντας έτσι την απασχολησιμότητα 
των εργαζόμενων γυναικών·

36. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ειδικά μέτρα με στόχο τους νέους εργαζομένους, 
ιδίως μέσω της απαγόρευσης της καταχρηστικής πρόσληψης νέων σε θέσεις οι οποίες 
έχουν κατά βάση μόνιμο χαρακτήρα και της διασφάλισης της ύπαρξης έγγραφων 
συμβάσεων, θέσεων πρακτικής άσκησης και υποτροφιών που συμμορφώνονται με τις 
ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις, καθώς και της παροχής κοινωνικής ασφάλισης·

37. καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία των γυναικών, καθότι 
συμβάλλει στην πλήρη απορρύθμιση του συστήματος αμοιβών των γυναικών, 
αυξάνοντας τη φτώχεια μεταξύ των γυναικών, ιδίως στη μετέπειτα ζωή τους·

38. τονίζει ότι για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας "Εγγύηση για τη νεολαία" (Youth 
Guarantee) απαιτούνται δημόσιες επενδύσεις που να προωθούν την καθαρή δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, τη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας με κατάλληλες 
συμβάσεις εργασίας και σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων ως προς τους μισθούς 
και της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν ότι η Εγγύηση για τη Νεολαία, όταν εφαρμόζεται, δεν δημιουργεί τις 
ίδιες ανισότητες που υφίστανται στην αγορά εργασίας μεταξύ των φύλων·

39. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση και τη δέουσα 
κατάρτιση στις γυναίκες που θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση, προκειμένου να ενισχυθεί 
η γυναικεία επιχειρηματικότητα·

40. επιμένει ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία· παροτρύνει, συνεπώς, τα 
κράτη μέλη, τα παρακολουθούν πιο στενά την κατάσταση των παιδιών, μέσω της 
παρακολούθησης της ανεργίας των νέων, του ποσοστού των ατόμων εκτός 
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απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, του διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματος, 
του ποσοστού του κινδύνου της φτώχειας και της μισθολογικής ανισότητας, καθότι 
βάσει των στοιχείων αυτών θα μπορούν να εντοπίζουν ταχύτερα και με μεγαλύτερη 
ακρίβεια μείζονα κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα στον τομέα της 
απασχόλησης· 

41. παροτρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις επενδύσεις στη δημόσια 
εκπαίδευση, ενισχύοντας τον δημοκρατικό της χαρακτήρα και την παιδαγωγική της 
οργάνωση, αναβαθμίζοντας τα σχολικά προγράμματα, βελτιώνοντας τις συνθήκες 
απασχόλησης στα σχολεία και εξασφαλίζοντας καθολική και δωρεάν πρόσβαση σε 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές παροχές υψηλής ποιότητας, καταπολεμώντας κατά αυτό 
τον τρόπο τη σχολική αποτυχία και μειώνοντας τα ποσοστά εγκατάλειψης του 
σχολείου·

42. παροτρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε δημόσιες 
υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και στον τομέα της υγείας, ειδικότερα στις βασικές 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης  που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία· συνιστά στα κράτη μέλη να διαφυλάξουν το δικαίωμα των 
γυναικών σε δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες γυναικολογικής και μαιευτικής περίθαλψης 
υψηλής ποιότητας, και γενικότερα σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε εκούσια διακοπή της 
κύησης· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ίσα δικαιώματα για όλες τις 
γυναίκες όσον αφορά την αντισύλληψη, τη μητρότητα ή τη σεξουαλικότητα και καλεί, 
ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν στοιχεία για να διαπιστώσουν την 
κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα·

43. υπενθυμίζει ότι στις 22 Ιανουαρίου 2012 η ΕΕ επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με την οποία τα 
συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν και να προωθούν την πλήρη 
ικανοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλα 
τα άτομα με αναπηρία, χωρίς καμίας μορφής διάκριση λόγω αναπηρίας, καθώς και να 
απέχουν από κάθε πράξη ή πρακτική που δεν συμβιβάζεται με τη Σύμβαση· 

44. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την κοινωνική προσφορά των γυναικών που 
επιλέγουν ή δεν έχουν άλλη επιλογή από το να μειώσουν τον χρόνο εργασίας τους 
προκειμένου να τον αφιερώσουν στο παιδί ή στα παιδιά τους ή σε εξαρτώμενο ή 
εξαρτώμενα μέλη του στενού περιβάλλοντός τους, ελλείψει πρόσβασης σε δομές 
μέριμνας·

45. υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες αποτελούν ολοένα και περισσότερο το στήριγμα της 
οικογένειας· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ώστε να δημιουργηθεί ένα 
καθεστώς για τα άτομα που παρέχουν φροντίδα σε μέλη της οικογενείας τους, το οποίο 
όχι μόνο θα αποτρέψει τις αρνητικές επιπτώσεις στην επαγγελματική απασχόληση των 
γυναικών αλλά θα παράσχει, επίσης, τη δυνατότητα να νομιμοποιηθεί ο εξαιρετικά 
σημαντικός κοινωνικός ρόλος που αναλαμβάνουν·



PE522.972v02-00 22/32 RR\1017665EL.doc

EL

46. υπενθυμίζει ότι έχουν προσδιοριστεί πλέον τα μέτρα που θα επιτρέψουν την αύξηση 
του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών στο 75%, 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», και καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά·

47. υπογραμμίζει την ευπάθεια των γυναικών με αναπηρία και των γυναικών που 
φροντίζουν ένα παιδί με αναπηρία· ζητεί επίμονα τη δημιουργία δομών μέριμνας και 
παροχής υπηρεσιών που συνδράμουν αυτές τις γυναίκες ώστε να συνδυάζουν καλύτερα 
τις οικογενειακές ανάγκες με την επαγγελματική ζωή τους και να μην εγκαταλείπουν 
οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα λόγω έλλειψης υποστήριξης και παροχής 
φροντίδας σε εξαρτώμενο άτομο από τη γέννηση μέχρι την ενηλικίωσή του· 

48. ζητεί από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους για την υποστήριξη 
των παιδιών, προκειμένου να διευρύνουν το δημόσιο δίκτυο παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών, των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχουν εξωσχολικές 
δραστηριότητες για παιδιά, των κέντρων φύλαξης και των εστιών για τους 
ηλικιωμένους, τη φροντίδα των οποίων, στον ιδιωτικό τομέα, την παρέχουν σχεδόν 
αποκλειστικά οι γυναίκες· ζητεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κατάλληλες 
συνθήκες για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των γυναικών και την αύξηση της 
συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, μέσω οικονομικά προσιτής φροντίδας και 
φροντίδας των παιδιών, συστημάτων γονικής άδειας και εκούσιων ευέλικτων συνθηκών 
εργασίας, ιδίως όταν οι γυναίκες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά από μακρές 
περιόδους αεργίας ως αποτέλεσμα της γέννησης παιδιών ή άλλων οικογενειακών 
υποχρεώσεων· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τους στόχους που έθεσε και 
επιβεβαίωσε το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων 
(2011-2020) με στόχο τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών στα 
κράτη μέλη (στόχοι της Βαρκελώνης)·  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την 
έλλειψη οικονομικά προσιτών παιδικών σταθμών στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του 
2014·

49. τονίζει ότι η δημοσιονομική λιτότητα δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί από τις πολιτικές προώθησης της ισότητας των φύλων·

50. επαναλαμβάνει προς την Επιτροπή το αίτημά του, που περιλαμβάνεται στο ψήφισμά 
του της 13ης Μαρτίου 2012, να υποβάλει συνεκτική ανακοίνωση σχετικά με τα 
μονοπρόσωπα νοικοκυριά στην ΕΕ, με προτάσεις πολιτικής για την επίτευξη της 
δίκαιης μεταχείρισης σε τομείς όπως η φορολόγηση, η κοινωνική ασφάλιση, η στέγαση, 
η υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλεια και οι συντάξεις, βασιζόμενες στην αρχή της 
ουδέτερης πολιτικής έναντι της σύνθεσης της οικιακής μονάδας·

51. προτρέπει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την αξία της μη αμειβόμενης οικιακής 
εργασίας για την ευημερία και τη λειτουργία των οικογενειών και να την 
ενσωματώσουν στους εθνικούς λογαριασμούς ως μέσο ανάδειξης της κοινωνικής 
σημασίας της εν λόγω δραστηριότητας·

52. σημειώνει ότι η απώλεια θέσεων εργασίας και η αύξηση της ανεργίας αποτελούν δύο 
από τα βασικά χαρακτηριστικά της τρέχουσας κρίσης, όπως προκύπτει από την αύξηση 
των ποσοστών ανεργίας στην ΕΕ των 27 από 9,8% τον Σεπτέμβριο του 2011 σε 10,6% 
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τον Σεπτέμβριο του 2012, η οποία αντιστοιχεί σε αύξηση του αριθμού των ανέργων 
κατά 2,145 εκατ.1·

53. τονίζει ότι όλες οι πρωτοβουλίες πολιτικής της Επιτροπής σχετικά με την οικογένεια 
πρέπει να καλύπτουν όλες τις οικογένειες, χωρίς διακρίσεις όσον φορά τη σύνθεσή 
τους·

54. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η νομική έννοια της συνιδιοκτησίας, 
προκειμένου να εξασφαλισθούν η πλήρης αναγνώριση των δικαιωμάτων της γυναίκας 
στον γεωργικό τομέα, η επαρκής προστασία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και 
η αναγνώριση της εργασίας των γυναικών·

55. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, το 2012 το 31,6% των ανδρών 
και το 40% των γυναικών ηλικίας 30 έως 34 ετών στην ΕΕ έλαβαν τίτλο σπουδών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· Τονίζει ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 60% των νέων 
διπλωματούχων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν περισσότερα μέτρα 
για να βελτιώσουν τόσο την πρόσβαση και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, ιδίως στους τομείς στους οποίους εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται, 
όπως π.χ. στις υψηλές τεχνολογίες, στην έρευνα, στις θετικές επιστήμες και στη 
μηχανική, όσο και την ποιότητα της απασχόλησης των γυναικών, ιδίως μέσω 
προγραμμάτων διά βίου κατάρτισης και εκπαίδευσης όλων των επιπέδων· προτρέπει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία για να 
επιτύχουν τον στόχο αυτόν·

56. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα και ιδιαίτερη 
προσοχή στις ομάδες γυναικών με ειδικές ανάγκες, όπως οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
γυναίκες που φροντίζουν μέλη της οικογένειάς τους, οι ηλικιωμένες, οι γυναίκες που 
ανήκουν σε μειονότητες, οι μετανάστριες, οι γυναίκες με μικρή ή μηδενική κατάρτιση, 
και να αναπτύξουν ειδικά μέτρα προσαρμοσμένα στην κατάστασή τους και στις 
ανάγκες τους·

Καταπολέμηση των σεξιστικών στερεοτύπων

57. τονίζει ότι για την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και την προώθηση 
μοντέλων συμπεριφοράς ίσων ευκαιριών στο κοινωνικό και οικονομικό πεδίο, είναι 
πολύ σημαντική η διάδοση αυτών των αξιών στα σχολεία από μικρή ηλικία, και η 
πραγματοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε σχολεία, επιχειρήσεις και μέσα 
επικοινωνίας που θα δίνουν έμφαση στον ρόλο των ανδρών τόσο για την προώθηση της 
ισότητας και τη δίκαιη κατανομή των οικογενειακών ευθυνών όσο και για τον 
συνδυασμό της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερη δέσμευση ώστε να τεθεί ένα τέρμα στα 
σεξιστικά στερεότυπα που διαδίδουν τα μέσα ενημέρωσης και εφιστά την προσοχή σε 
σημαντικά μέτρα που περιλαμβάνει η έκθεση του Κοινοβουλίου για την εξάλειψη των 
στερεοτύπων των φύλων, η οποία εγκρίθηκε το 2013· καλεί τα κράτη μέλη, και ιδίως 
τους φορείς ρύθμισης των μέσων ενημέρωσης, να δώσουν προσοχή στη θέση την οποία 
έχουν οι γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης, τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική 
άποψη, και να προωθήσουν μια ισορροπημένη και μη στερεότυπη εικόνα των γυναικών 

1 Δελτιο τύπου της Eurostat της 31 Οκτωβρίου 2012, 155/2012.
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που να σέβεται την αξιοπρέπεια, το πλήθος των ρόλων και τις εκφάνσεις της γυναικείας 
ταυτότητας, δίδοντας μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική τους ανέλιξη, τα 
συνταγματικά τους δικαιώματα και τον ρόλο τους στην κοινωνία των πολιτών, στους 
θεσμούς και στον κόσμο της εργασίας καθώς και στα μέσα ενημέρωσης, στον χώρο της 
διαφήμισης και στα μηνύματα προώθησης, ειδικότερα στα τηλεοπτικά προγράμματα, 
κυρίως για τη μη διάδοση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και τη μη συμμετοχή 
στην υπερβολική σεξουαλικοποίηση των μικρών κοριτσιών·

58. συνιστά στα κράτη μέλη να προβούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για εφήβους άνω των 12 ετών, για την 
καταπολέμηση της δημιουργίας στερεότυπων με βάση το φύλο. Τα προγράμματα αυτά 
θα βασίζονται σε ορθές πρακτικές για την εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών 
σε θέματα φύλου και θα αποσκοπούν στην καταπολέμηση των στερεότυπων που 
συνδέονται με τον κοινωνικό ρόλο, την εκπροσώπηση και τη σημασία των δύο φύλων. 
Θεωρεί ότι αυτά τα στερεότυπα –σύμφωνα με τα οποία, για παράδειγμα, οι γυναίκες 
πρέπει να αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα, όπως η φροντίδα των παιδιών, των 
ηλικιωμένων και του νοικοκυριού, ενώ οι άντρες, αντίθετα, πρέπει να εργάζονται για 
την εξασφάλιση εισοδήματος και να σταδιοδρομούν– δεν πρέπει να υπάρχουν στα 
σχολικά εγχειρίδια·

Ισότητα στη λήψη αποφάσεων

59. τονίζει ότι, προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, πρέπει να τεθούν σε ισχύ μέτρα για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων με βάση το φύλο καθώς και των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων ως 
προς τον ρόλο των γυναικών, καθώς και συγκεκριμένες πολιτικές για τη στήριξη των 
ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό 
βίο (για την καταπολέμηση των ακανόνιστων και απρόβλεπτων ωρών εργασίας, την 
εφαρμογή δίκαιης και ίσης αμοιβής και τη διεύρυνση των δημόσιων δικτύων παιδικών 
και βρεφονηπιακών σταθμών και σχολείων) με θετικό αντίκτυπο στην ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού και του πολιτικού βίου·

60. εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική σκηνή, στα διάφορα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·  
είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γυναικών σε εθνικό, 
περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν τα πολιτικά κόμματα· υπογραμμίζει ότι η ισορροπημένη 
συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην πολιτική συνιστά ένα από τα βασικά θεμέλια της 
δημοκρατίας και είναι κρίσιμης σημασίας για να επιτευχθεί η δημοκρατική 
εκπροσώπηση των πολιτών της ΕΕ· υπογραμμίζει, επίσης, ότι αυτό επηρεάζει άμεσα 
και έμμεσα τη συμμετοχή των γυναικών στις εκλογές· καλεί τα κράτη μέλη και τα 
εθνικά κόμματα να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου κατά την κατάρτιση των 
ψηφοδελτίων, καθώς και κατά τον διορισμό ατόμων σε διοικητικές θέσεις υψηλού 
επιπέδου εντός των θεσμικών οργάνων· 

61. επισημαίνει ότι η χρήση εκλογικών ποσοστώσεων έχει θετικές επιπτώσεις στην 
εκπροσώπηση των γυναικών και επικροτεί τα συστήματα ισότητας και ποσοστώσεων 
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ως προς το φύλο που έχουν ενσωματωθεί στη νομοθεσία διαφόρων κρατών μελών· 
καλεί τα κράτη μέλη στα οποία παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό εκπροσώπησης 
των γυναικών στις πολιτικές συνελεύσεις να εξετάσουν το ζήτημα θέσπισης 
αντίστοιχων μέτρων· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τις αξίες και τις 
φιλοδοξίες της, θα πρέπει να δίνει το παράδειγμα στοχεύοντας στη μεγαλύτερη ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών εντός των θεσμικών οργάνων της· επισημαίνει ότι οι 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, μετά τις οποίες θα διοριστεί η επόμενη Επιτροπή και θα 
υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τις ανώτερες διοικητικές θέσεις στα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα, αποτελούν μια ευκαιρία για τη μετάβαση σε μια δημοκρατία που 
βασίζεται στην ίση εκπροσώπηση σε επίπεδο ΕΕ· για τον λόγο αυτόν, ζητεί από τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν την ισότητα προτείνοντας έναν άνδρα και μία γυναίκα ως 
υποψηφίους για το αξίωμα του Επιτρόπου, και καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής που 
θα εκλεγεί να λάβει υπόψη του τον στόχο της ισότητας κατά τον σχηματισμό της 
Επιτροπής·

62. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα του Κοινοβουλίου, 
οι γυναίκες ευρωβουλευτές αντιστοιχούν μόλις στο 36% έναντι 64% των ανδρών· 
λαμβάνει υπό σημείωση ότι το ποσοστό των γυναικών μελών των εθνικών 
κοινοβουλίων ανέρχεται μόλις σε 26%, σε σύγκριση με το 74% για τους άνδρες· 
σημειώνει ότι οι αριθμοί στην περίπτωση της Επιτροπής είναι 32% και 68% 
αντιστοίχως· 

63. θεωρεί ότι η ενσωμάτωση των γυναικών στις διαδικασίες λήψης οικονομικών 
αποφάσεων, εκτός του ότι αποτελεί ζήτημα δικαιοσύνης, κρίνεται απαραίτητη για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και για τον λόγο αυτόν πρέπει να 
ενσωματωθεί ως στρατηγικός στόχος σε όλες τις πολιτικές στήριξης της παραγωγικής 
οικονομίας· πιστεύει ότι η ανισότητα σε αυτόν τον τομέα ισοδυναμεί με ελλιπή 
αξιοποίηση των ταλέντων η οποία δεν συνάδει με το πρότυπο ανάπτυξης του 2020 που 
έχει μεταξύ άλλων στο επίκεντρό του τη γνώση.

64. τονίζει ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Επιτροπής, το 15,8% των θέσεων 
στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών 
κατέχεται επί του παρόντος από γυναίκες, και ότι η πορεία διόρθωσης αυτής της 
κατάστασης είναι αργή, με ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 0,6% μεταξύ των 
κορυφαίων ανώτατων στελεχών αυτών των εταιρειών· σημειώνει ότι το 97% των 
προέδρων των διοικητικών συμβουλίων εταιρειών είναι άνδρες· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την προώθηση πιο ισόρροπης 
εκπροσώπησης των δύο φύλων σε διευθυντικές θέσεις εταιρειών και για την ταχεία 
εφαρμογή των μέτρων αυτών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση των 
εταιρικών επιδόσεων και στη βελτίωση του ανταγωνισμού και των οικονομικών 
οφελών για την ΕΕ· τονίζει ότι έχει αναγνωριστεί πως η παρουσία περισσότερων 
γυναικών σε ηγετικές οικονομικές θέσεις ενισχύει τις οργανωτικές και οικονομικές 
επιδόσεις της επιχείρησης και βελτιώνει την ποιότητα της λήψης αποφάσεων· χαιρετίζει 
την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής που αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπροσώπησης 
των γυναικών στα μη εκτελεστικά συμβούλια εισηγμένων στο χρηματιστήριο 
εταιρειών, θεσπίζοντας τον ελάχιστο στόχο του 40% για την εκπροσώπηση των 
γυναικών από σήμερα έως το 2020· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μέσω 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στις δομές 
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λήψης αποφάσεων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· καλεί το Συμβούλιο να 
προβεί επειγόντως σε διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σε σχέση με την πρώτη 
ανάγνωση του φακέλου, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ όλων των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ έως τη λήξη της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου·

Βία κατά των γυναικών

65. διαπιστώνει ότι η αύξηση του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των φτωχών μπορεί να 
έχει ως συνέπεια την αύξηση της εμπορίας γυναικών, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
και της καταναγκαστικής πορνείας, καθώς και την ενίσχυση της οικονομικής εξάρτησης 
των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που υφίστανται ενδοοικογενειακή 
βία·

66. διαπιστώνει ότι η οικονομική κρίση ενισχύει την παρενόχληση και τη βία σε όλες τις 
μορφές της, καθώς και την πορνεία με θύματα τις γυναίκες, κατά παράβαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη για αύξηση των δημόσιων, οικονομικών 
και ανθρώπινων πόρων που είναι διαθέσιμοι για την παρέμβαση σε ομάδες που 
εκτίθενται στον κίνδυνο της φτώχειας και σε καταστάσεις στις οποίες κινδυνεύουν 
παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και άστεγοι·

67. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η πορνεία αποτελεί μορφή βίας, εμπόδιο στην ισότητα των 
φύλων και μέσο ανάπτυξης του οργανωμένου εγκλήματος· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν την πορνεία ως μορφή βίας κατά των γυναικών και όχι ως επάγγελμα, 
ακόμα και όταν είναι «εκούσια»·

68. επισημαίνει ότι τα κράτη φέρουν τη βασική ευθύνη για την αντιμετώπιση της εμπορίας 
ανθρώπων· επικρίνει το γεγονός ότι τον Απρίλιο του 2013 μόνο έξι κράτη μέλη 
κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων, 
της οποίας η προθεσμία εφαρμογής έληξε στις 6 Απριλίου 2013·

69. τονίζει ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η βία που ασκείται σε βάρος των γυναικών για να 
επιτευχθεί η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προβούν σε συντονισμένη δράση στον εν λόγω τομέα και να 
προβούν επειγόντως σε περαιτέρω διαβήματα για να ενισχύσουν τις πολιτικές και τα 
μέτρα προστασίας της αξιοπρέπειας  των γυναικών και καταπολέμησης της βίας κατά 
των γυναικών· χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τόσο σε κοινοτικό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, ανδρών και 
παιδιών, όπως η οδηγία για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και η δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων 
στην ΕΕ, αλλά τονίζει ότι το φαινόμενο αυτό εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό 
πρόβλημα που δεν έχει επιλυθεί· καλεί την Επιτροπή να ορίσει το 2016 ως Έτος της ΕΕ 
για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών, και να εκπονήσει σχετική στρατηγική 
σε όλη την ΕΕ καθώς και ένα σχέδιο δράσης για τον τερματισμό της βίας κατά των 
γυναικών, η οποία θα περιλαμβάνει νομικά δεσμευτικά μέσα·  στο πλαίσιο αυτό θα 
πρέπει να υποβληθεί, πριν από τα τέλη του 2014 και βάσει του άρθρου 84 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πρόταση πράξης για τη θέσπιση μέτρων 
με σκοπό την προώθηση και τη στήριξη της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της 
πρόληψης της βίας κατά των γυναικών καθώς και δράσεων ευαισθητοποίησης, 
συγκέντρωσης στοιχείων και χρηματοδότησης ΜΚΟ, όπως έχει ανακοινωθεί στα 
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συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαρτίου 2010· απευθύνει έκκληση στα κράτη 
μέλη να επικυρώσουν το συντομότερο δυνατό τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη βία κατά των γυναικών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις εθνικές επικυρώσεις και να θέσει 
σε εφαρμογή τη διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στην εν λόγω Σύμβαση, αφού 
αξιολογηθούν οι συνέπειες και η προστιθέμενη αξία της εν λόγω προσχώρησης·

70. υπογραμμίζει ότι η εξάλειψη των στερεότυπων που αφορούν το φύλο συνιστά ένα από 
τα σημαντικά στοιχεία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και απαιτεί 
αποφασιστική δέσμευση στο επίπεδο της οικογένειας, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στα 
μέσα ενημέρωσης, στη διαφήμιση και στην καθημερινή γλώσσα· θεωρεί ότι η 
εκπλήρωση του στόχου αυτού προϋποθέτει τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής με τη συμμετοχή των δημόσιων αρχών, ιδιωτικών οργανώσεων και 
κοινωνικών φορέων καθώς και επίσης την ανάληψη μιας ατομικής δέσμευσης που 
πρέπει να ενθαρρύνεται από θεσμούς, από σχέδια δράσης και συμπεριφορές που 
συνάδουν με τις συναφείς αξίες· 

71. εμμένει στη μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών ως μια από τις 
βασικές προτεραιότητες όλων των θεσμικών οργάνων σε ολόκληρη την Ευρώπη· καλεί 
τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εφαρμόζουν ή ακόμη και να διευρύνουν τα 
προγράμματα στοχευμένης πρόληψης που καθιστούν δυνατή την καταπολέμηση των 
πηγών της βίας που υφίστανται οι γυναίκες και να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
διάφορες μορφές πρόληψης, νομικής προστασίας και βοήθειας για την 
ενδοοικογενειακή βία, συμπεριλαμβάνοντας αναφορά και στην εμμονική 
παρακολούθηση· υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της συνεργασίας, είτε 
οριζόντιας είτε κάθετης, μεταξύ των αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των οργανώσεων γυναικών 
και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη 
συνεργασία αυτή προκειμένου να προετοιμάσει και να εφαρμόσει μια αποτελεσματική 
στρατηγική καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών·

72. σημειώνει ότι οι εν λόγω πράξεις βίας αποτελούν την αιτία πολλών εκατοντάδων 
θανάτων κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι απαιτούνται άμεσες και 
συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπισή τους·

73. υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της συλλογής πρωτογενών στοιχείων υψηλής 
ποιότητας για τις υπηρεσίες στήριξης που παρέχονται σε γυναίκες που έχουν υποστεί 
ενδοοικογενειακή βία και ότι τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να είναι συγκρίσιμα, 
αξιόπιστα και να μην περιορίζονται μόνο στα στατιστικά στοιχεία που παρέχει η 
αστυνομία για ποινικά αδικήματα, τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται από 
ολοκληρωμένες, υψηλής ποιότητας μελέτες που θα βασίζονται σε τομεακή έρευνα·

74. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν το 2012 κατά τη διάρκεια 
της κυπριακής Προεδρίας, εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως τα κέντρα υποδοχής 
γυναικών που υφίστανται βία ή οι τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης, δεν είναι 
διαθέσιμες παντού και, σε κάθε περίπτωση, είναι άνισα κατανεμημένες εντός των 
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κρατών μελών· ζητεί την ανάπτυξη των απαραίτητων αυτών υπηρεσιών ώστε να 
μπορούν οι γυναίκες να καταγγέλλουν τη βία που ασκείται εναντίον τους·

75. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενώσουν τις προσπάθειές τους για την 
καταπολέμηση των δικτύων λαθρεμπορίου και του οργανωμένου εγκλήματος, 
εγκρίνοντας και ενισχύοντας νομοθετικά, διοικητικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά μέτρα που αποθαρρύνουν τη ζήτηση στον τομέα της πορνείας·

76. επισημαίνει ότι οι πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση που αποσκοπούν στην 
«καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης» βασίζονται σε μια νοοτροπία 
ποινικοποίησης του καθεστώτος των «παρανόμων» και αυστηρού περιορισμού της 
μετανάστευσης, η οποία αντικατοπτρίζεται στην οδηγία του 2010 για την επιστροφή, 
και πιστεύει ότι οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να επανεστιάσουν στην κοινωνική ένταξη 
στις χώρες υποδοχής· τονίζει ότι οι εν λόγω πολιτικές ενισχύουν την ευάλωτη 
κατάσταση των μεταναστριών που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα και έχουν πέσει 
θύματα βίας, η πλειονότητα των οποίων δεν αναζητεί βοήθεια, και δεν κατορθώνουν να 
τις προστατεύσουν·

77. επισημαίνει ότι οι μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα ευάλωτη θέση και ότι, σε πολλές χώρες, οι γυναίκες που υφίστανται 
ενδοοικογενειακή βία δεν μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια παρά μόνο στις 
δημόσιες υπηρεσίες υγείας·

78. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για ενσωμάτωση της ισότητας των 
φύλων στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου·

79. συνιστά στα κράτη μέλη να θεσπίσουν, στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης τους 
για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας, την υποχρέωση παροχής στήριξης στις 
μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 
παρέχεται στις γυναίκες που διαμένουν νόμιμα, χωρίς να απαιτείται από τους αρμόδιους 
φορείς να αναφέρουν στις αρχές τέτοιου είδους περιπτώσεις·

80. σημειώνει με ανησυχία ότι –σύμφωνα με δεδομένα από την επισκόπηση της εφαρμογής 
της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ: Βία κατά των γυναικών, 
στήριξη των θυμάτων (2012), που δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE)– η επαγγελματική κατάρτιση και η βιωσιμότητα της 
χρηματοδότησης δημόσιων υπηρεσιών, οργανώσεων και ΜΚΟ που παρέχουν 
υπηρεσίες σε γυναίκες που εμπλέκονται σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας σαφώς 
πλήττονται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης·

81. συνιστά τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες υγείας τους στον 
τομέα της στήριξης των γυναικών που υφίστανται βία, να αυξήσουν τον αριθμό των 
ασύλων και τη χωρητικότητά τους, με εξειδικευμένη αρωγή σε γυναίκες διαφορετικών 
ιθαγενειών, σε αρκετές γλώσσες και σε γυναίκες με αναπηρίες, καθώς και να 
διασφαλίσουν στις γυναίκες αυτές την παροχή επαρκούς νομικής συνδρομής και 
ψυχολογικής υποστήριξης και θεραπείας· οι μετανάστριες που έχουν γεννηθεί εκτός της 
ΕΕ και οι γυναίκες Ρομά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες 
υγείας σε αυτό το πλαίσιο·
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82. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει σε λειτουργία ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη 
Βία κατά των Γυναικών, εντός των υφιστάμενων θεσμικών δομών (Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων)·

83. εμμένει στη σημασία της συστηματικής κατάρτισης εξειδικευμένου προσωπικού που 
παρέχει στήριξη σε γυναίκες που έχουν υποστεί σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική 
βία· η κατάρτιση αυτή είναι απαραίτητη για τους εργαζόμενους στην πρώτη και 
δεύτερη γραμμή που στελεχώνουν τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας έκτακτης 
ανάγκης, ιατρικής περίθαλψης, πολιτικής προστασίας και διατήρησης της τάξης· 

84. υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνεχιζόμενη χρηματοδότηση για 
προγράμματα τα οποία προωθούν την ισότητα μεταξύ των φύλων και τον αγώνα 
ενάντια σε όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, των παιδιών και των νεαρών 
ατόμων, με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα βαθιά ριζωμένα στην κοινωνία μας 
στερεότυπα·

85. επισημαίνει ότι πρέπει να ενσωματωθούν η διάσταση του φύλου και η καταπολέμηση 
της βίας που συνδέεται με το φύλο στην εξωτερική πολιτική, στην αναπτυξιακή 
συνεργασία και στην πολιτική για το διεθνές εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί 
την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να στηρίξουν 
ενεργά την ενισχυμένη συμμετοχή των γυναικών στις διμερείς και πολυμερείς τους 
σχέσεις με κράτη και οργανισμούς εκτός της Ένωσης· υπογραμμίζει τη σημασία της 
εφαρμογής της απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στον τομέα εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

86. επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη 
συμπερίληψη της ισότητας των φύλων σε όλες τις διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες 
καθώς και στις εκθέσεις προόδου των χωρών· τονίζει τον σημαντικό ρόλο του 
Κοινοβουλίου στην άσκηση κριτικής και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των 
μέτρων ισότητας των φύλων στις στρατηγικές και στις εκθέσεις των χωρών·

87. υπενθυμίζει τη σημασία του να δίδεται συνέχεια και να λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη 
οι συστάσεις που καταρτίζονται στο πλαίσιο των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων·

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

Το 2012, έτος κατά το οποίο εφαρμόστηκαν πολιτικές λιτότητας, ιδίως πολιτικές οικονομικής 
διακυβέρνησης, τις οποίες αποφάσισε η ΕΕ, και σε τρεις χώρες της ΕΕ παρενέβη η Τρόικα 
(Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία), η εισηγήτρια έθεσε στο επίκεντρο τα πραγματικά 
προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα μεγάλου τμήματος του γυναικείου 
πληθυσμού στην ΕΕ. 

Το 2012, περισσότεροι από 2,145 εκατ. επιπλέον άνθρωποι έμειναν άνεργοι στην ΕΕ σε 
σύγκριση με το 2011. Ο κίνδυνος φτώχειας ήταν 26% για τις γυναίκες και 23,9% για τους 
άνδρες.

Εκατομμύρια γυναίκες είναι αντιμέτωπες με ανεργία, επισφαλή απασχόληση, μειώσεις στην 
πραγματική αξία των μισθών και των δικαιωμάτων σύνταξής τους, χαμηλούς μισθούς και 
μισθολογική διάκριση. Οι νέες γυναίκες βρίσκονται σε μια εξαιρετικά αβέβαιη κατάσταση, 
παγιδευμένες ανάμεσα στη δυσκολία πρόσβασης στην αγορά εργασίας (με την ανεργία των 
νέων να ανέρχεται στο 23,1%) και στην αστάθεια της απασχόλησης την οποία υφίστανται, με 
αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ανεξαρτησία η οποία συνιστά τον βασικό 
παράγοντα για την ισότιμη συμμετοχή τους. Πολλές γυναίκες και νέες γυναίκες είναι 
αναγκασμένες να μεταναστεύσουν προκειμένου να βρουν μια καλύτερη ζωή. 

Πολλές από τις γυναίκες που εργάζονται στη βιομηχανία, το εμπόριο και τον κοινωνικό 
κλάδο με εντατικά προγράμματα εργασίας και χαμηλούς μισθούς βρίσκονται σε κατάσταση 
φτώχειας ακόμη και αν εργάζονται. Όλο και περισσότερες εργαζόμενες συνδυάζουν την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα με πρόσθετες μορφές εργασίας προκειμένου να 
εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους, οι οποίες συχνά 
πλήττονται από την ανεργία. Οι γυναίκες έρχονται επίσης αντιμέτωπες με τη σκληρή 
πραγματικότητα του να ζητήσουν βοήθεια όταν δεν έχουν χρήματα να εξασφαλίσουν τροφή 
για τα παιδιά τους. Ειδικευμένες εργαζόμενες στον τεχνικό και ακαδημαϊκό κλάδο βλέπουν 
το κοινωνικό και επαγγελματικό τους επίπεδο να φθίνει, ενώ το ίδιο παρατηρείται και στην 
ποιότητα ζωής τους. 

Το 2012, υπήρχαν 25,4 εκατ. παιδιά που κινδύνευαν με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό 
στην ΕΕ – ένα δραματικό κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο καλούνται συνήθως να 
καταπολεμήσουν οι γυναίκες και να μειώσουν τον αντίκτυπό του. Οι περικοπές στον 
προϋπολογισμό των δημόσιων υπηρεσιών έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και σε υπηρεσίες υγείας, ενώ στις γυναίκες συχνά δεν χορηγείται η κατάλληλη 
περίθαλψη στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα που έχουν 
υποστεί πολλές οικογένειες είναι ακόμη πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν σε καταστάσεις 
ανεργίας.

Η περιλάλητη ανάγκη να ενισχυθεί η πολιτική, κοινωνική, συλλογική και πολιτιστική 
συμμετοχή των γυναικών βρίσκεται προφανώς σε κίνδυνο, ιδίως στην περίπτωση γυναικών 
στα κατώτερα επίπεδα της κοινωνίας. 

Είναι προφανές ότι, ενώ υφίστανται ανισότητες εντός των χωρών, καθίστανται ακόμη πιο 
έντονες από τη μία χώρα στην άλλη. Οι δείκτες ανεργίας στα νότια της ευρωζώνης και 
περιφερειακά αυτής έφθασαν κατά μέσο όρο στο 17,3% το 2012, ενώ βρίσκονταν στο 7,1% 
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στα βόρεια και στο κέντρο της ευρωζώνης. Η φτώχεια αυξήθηκε στα δύο τρίτα των κρατών 
μελών, αλλά όχι στο υπόλοιπο ένα τρίτο. 

Η δημιουργία μεγάλων γεωγραφικών περιοχών στις οποίες παρέχεται φθηνή εργασία, κάτι το 
οποίο δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρωθεί ο πλούτος στα χέρια των μειζόνων οικονομικών 
ομάδων, και η καταστροφή των δημόσιων υπηρεσιών προτού καταστούν εκ νέου κερδοφόρες 
μέσω της ιδιωτικοποίησης ήταν οι λύσεις που επέλεξαν οι μείζονες οικονομικές και 
χρηματοοικονομικές ομάδες ώστε να λύσουν τα προβλήματά τους ως προς τη συσσώρευση 
πλούτου. Η ΕΕ και αρκετές εθνικές κυβερνήσεις κατέβαλαν προσπάθειες για την υλοποίηση 
των ιδεών αυτών.

Αυτό που τώρα καλείται «οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση» συνιστά επίσης κρίση 
δημοκρατίας και ισότητας των φύλων. Συνιστά κρίση επιτευγμάτων που αποκτήθηκαν με το 
πέρασμα των αιώνων, για τα οποία μόχθησαν γενιές γυναικών. 

Η εισηγήτρια τονίζει ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των πολιτικών αυτών ενώ παράλληλα 
γίνεται προσπάθεια «αποφυγής» ή «ελαχιστοποίησης» του αντικτύπου τους στα φύλα, όπως 
συχνά προβάλλεται. Η ισότητα των φύλων δεν μπορεί να συνυπάρχει με τις πολιτικές αυτές. 
Συνεπώς, στην έκθεση προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα για την αντιστάθμιση αυτών των 
κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών:

– Προώθηση του δικαιώματος σε θέσεις απασχόλησης με δικαιώματα, με την 
αξιοποίηση των δημιουργικών και παραγωγικών ικανοτήτων των γυναικών στην 
ισότιμη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς δραστηριότητας και οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης·

– Το δικαίωμα σε θέσεις απασχόλησης με δικαιώματα, η εξάλειψη της άμεσης και 
έμμεσης μισθολογικής διάκρισης και το δικαίωμα των γυναικών να συνδυάζουν την 
εργασία με τη μητρότητα χωρίς να τιμωρούνται για αυτό· 

– Αναβάθμιση των μισθών και των συντάξεων, ένα εγγυημένο επαρκές επίπεδο 
κοινωνικής προστασίας ώστε να υπάρχει κάλυψη για την ανεργία, την ασθένεια, τη 
μητρότητα και την πατρότητα, την αναπηρία και τα γηρατειά, και ισότιμη πρόσβαση 
για όλες τις γυναίκες σε δωρεάν, υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες υγείας·

– Πρόληψη των βασικών αιτίων και παραγόντων στους οποίους οφείλονται η φτώχεια 
και ο κοινωνικός αποκλεισμός και η αύξηση της πορνείας και της εμπορίας γυναικών 
και παιδιών, και αυξημένη χρηματοδότηση για οργανισμούς και ιδρύματα που 
παρέχουν στήριξη σε γυναίκες θύματα βίας.
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