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B8-0148/2016 

Ψήθιζμα ηου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζχεηικά με ηη νέα ζηραηηγική για ηα 

δικαιώμαηα ηων γυναικών και ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηην Ευρώπη μεηά ηο 2015 

(2016/2526(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 2 θαη ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3 δεύηεξν εδάθην ηεο Σπλζήθεο 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΣΔΔ) θαη ην άξζξν 8 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΣΛΔΔ), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 23 ηνπ Φάξηε ησλ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ, 

– έρνληαο ππόςε ηε Γηαθήξπμε ηνπ Πεθίλνπ θαη ηελ Πιαηθόξκα Γξάζεο πνπ εγθξίζεθαλ 

ζηηο 15 Σεπηεκβξίνπ 1995 από ηελ ηέηαξηε Παγθόζκηα Γηάζθεςε γηα ηηο Γπλαίθεο, θαη 

ηα ζπλαθόινπζα έγγξαθα απνηειεζκάησλ πνπ εγθξίζεθαλ ζηηο εηδηθέο ζπλόδνπο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ Πεθίλν +5 (2000), Πεθίλν +10 (2005), Πεθίλν +15 (2010) θαη 

Πεθίλν +20 (2015), 

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε έξεπλαο ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Αμηνιόγεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ αδπλακηώλ ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ηζόηεηα κεηαμύ γπλαηθώλ 

θαη αλδξώλ 2010-2015», 

– έρνληαο ππόςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 5εο Μαξηίνπ 2010, κε ηίηιν 

«Δλίζρπζε ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ ηζόηεηα γπλαηθώλ θαη αλδξώλ: Φάξηεο γηα ηα 

δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ» (COM(2010)0078), 

– έρνληαο ππόςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 21εο Σεπηεκβξίνπ 2010 κε ηίηιν 

«Σηξαηεγηθή γηα ηελ ηζόηεηα κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ 2010-2015» 

(COM(2010)0491), 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 9εο Ηνπλίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ 

γηα ηελ ηζόηεηα γπλαηθώλ θαη αλδξώλ κεηά ην 2015
1
,  

– έρνληαο ππόςε ηελ αλάιπζε ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ηνπ Οθησβξίνπ 2015 κε ηίηιν 

«Ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηελ ΔΔ», 

– έρνληαο ππόςε ηελ έθβαζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο ίζεο επθαηξίεο γπλαηθώλ θαη αλδξώλ, ηεο 26εο 

Ννεκβξίνπ 2015,  

– έρνληαο ππόςε ην ππεξεζηαθό έγγξαθν εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 

2015 κε ηίηιν «Σηξαηεγηθή δέζκεπζε γηα ηζόηεηα ησλ θύισλ γηα ηελ πεξίνδν 2016-

2019» (SWD(2015)0278), 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ Απαζρόιεζεο, 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Θεκάησλ Υγείαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή ηεο 7εο 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0218. 
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Γεθεκβξίνπ 2015, ηδίσο ηελ παξάγξαθν 35, 

– έρνληαο ππόςε ηελ εξώηεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηε λέα Σηξαηεγηθή γηα ηα 

δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ θαη ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ ζηελ Δπξώπε κεηά ην 2015 (O-

000006/2016 – B8-0103/2016), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 128 παξάγξαθνο 5 θαη ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Καλνληζκνύ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ηζόηεηα γπλαηθώλ θαη αλδξώλ απνηειεί θεληξηθή αμία ησλ 

θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ θαη όηη ε ηζόηεηα ησλ θύισλ, σο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο, έρεη 

νπζηώδε ζεκαζία γηα ηελ επίηεπμε ησλ γεληθώλ ζηόρσλ ηεο αλάπηπμεο, ηεο 

απαζρόιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην δηθαίσκα ζηελ ίζε κεηαρείξηζε ζπληζηά θαζνξηζηηθό 

ζεκειηώδεο δηθαίσκα, βαζηά ξηδσκέλν ζηελ επξσπατθή θνηλσλία θαη απνιύησο 

αλαγθαίν γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηεο θαη ζα πξέπεη λα ηζρύεη ζηε λνκνζεζία, ζηελ 

πξάμε, ζηε λνκνινγία θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηζηνξηθά ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ ιάβεη ζεκαληηθά κέηξα 

γηα λα εληζρύζνπλ ηα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ θαη ηελ ηζόηεηα γπλαηθώλ θαη αλδξώλ, 

αιιά όηη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία παξαηεξείηαη ζε επίπεδν ΔΔ επηβξάδπλζε ησλ 

πνιηηηθώλ δξάζεσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ·  

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πξνεγνύκελε ζηξαηεγηθή ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηζόηεηα 

γπλαηθώλ θαη αλδξώλ 2010-2015 δελ ήηαλ αξθεηά πεξηεθηηθή ώζηε λα ζπκβάιεη ζηελ 

ηζόηεηα ησλ θύισλ ζε επξσπατθό θαη δηεζλέο επίπεδν θαη όηη νη δεδεισκέλνη ζηόρνη 

ηεο δελ επηηεύρζεθαλ ζηελ πξάμε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη κηα λέα ζηξαηεγηθή γηα ην 

δηάζηεκα κεηά ην 2015 ζα πξέπεη λα δώζεη λέα ώζεζε θαη λα νδεγήζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθώλ θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην Κνηλνβνύιην, ζην ςήθηζκά ηνπ ηεο 9εο Ηνπλίνπ 2015, 

απεύζπλε ζαθή έθθιεζε γηα κηα λέα, ρσξηζηή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηζόηεηα γπλαηθώλ 

θαη αλδξώλ θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ γηα ην δηάζηεκα κεηά ην 2015· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη από ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο πξνθύπηεη 

όηη ην 90% ησλ εξσηεζέλησλ ηάζζεηαη ππέξ κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο·  

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε πξόζθαηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Eurostat, ην 

2014, ην πνζνζηό απαζρόιεζεο ησλ αλδξώλ (70,1%) ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ παξέκελε 

πςειόηεξν από ην πνζνζηό απαζρόιεζεο ησλ γπλαηθώλ (59,6%)· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 2014 ζρεδόλ ην έλα ηξίην ησλ γπλαηθώλ (32,2%) εξγαδόηαλ 

ππό θαζεζηώο κεξηθήο απαζρόιεζεο· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ρώξν εμαθνινπζεί λα ππάξρεη επξύ ράζκα 

κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ  θαη όηη, ην 2012, κόλν ην 31% ησλ απηναπαζρνινύκελσλ 

πνιηηώλ ήηαλ γπλαίθεο ελώ κόιηο ην 10% ησλ εξγαδόκελσλ γπλαηθώλ ήηαλ 

απηναπαζρνινύκελεο· 
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Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ πνιιέο κνξθέο δηαθξίζεσλ εηο 

βάξνο ησλ γπλαηθώλ θαη όηη αθόκε πξόζθαηα παξαηεξήζεθαλ ζνβαξά πεξηζηαηηθά 

θαθνκεηαρείξηζεο θαη βίαο·  

1. ππελζπκίδεη όηη ε ίζε κεηαρείξηζε θαη νη ίζεο επθαηξίεο γηα γπλαίθεο θαη άλδξεο 

απνηεινύλ θύξην ζηόρν γηα όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ·  

2. ζεκεηώλεη όηη ζην παξειζόλ ε Δπηηξνπή ελέθξηλε αλαθνίλσζε γηα κηα ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ ηζόηεηα γπλαηθώλ θαη αλδξώλ, ηελ νπνία πηνζέηεζαλ όια ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο 

ΔΔ· 

3. ζεσξεί ιππεξό ην γεγνλόο όηη ζην πξόγξακκα εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο γηα ην 2016, πνπ 

δεκνζηεύηεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2015, δελ πεξηιακβάλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηελ 

ελσζηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ κεηά ην 2015· 

4. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ δηόηη ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2015 ε Δπηηξνπή δεκνζίεπζε απιώο 

ππεξεζηαθό έγγξαθν εξγαζίαο γηα κηα «Σηξαηεγηθή δέζκεπζε γηα ηελ ηζόηεηα ησλ 

θύισλ 2016-2019», δειαδή έλα εζσηεξηθό έγγξαθν ην νπνίν όρη κόλν είλαη 

ππνβαζκηζκέλν, αιιά πεξηνξίδεη επίζεο ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο ηεο·  

5. επηθξίλεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο Δπηηξνπήο ζην ζέκα ηεο ζηξαηεγηθήο δέζκεπζεο θαη ηελ 

απνπζία πξνόδνπ σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ίδησλ ηεο ησλ ππνρξεώζεσλ θαη 

δεηθηώλ, πνπ δελ είλαη νύηε κεηξήζηκνη νύηε εθαξκόζηκνη· 

6. ζεκεηώλεη ηελ απνηπρία ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο ηζόηεηαο 

γπλαηθώλ θαη αλδξώλ θαη δεηεί από ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ εθπιήξσζε 

ησλ δεζκεύζεσλ γηα ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ κε ζαθή θαη δηαθαλή ηξόπν· 

7. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ επηπιένλ κέηξα γηα ηνλ ρεηξηζκό ησλ ζεκάησλ 

ηζόηεηαο, ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηζόηηκεο 

πξόζβαζεο θαη ίζσλ επθαηξηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο απαζρόιεζεο, ηεο πγείαο, ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηόζν ζηε δεκόζηα όζν θαη ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα· 

8. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην Σπκβνύιην, ζηελ 

Δπηηξνπή θαη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηώλ κειώλ. 


