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B8-0150/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηη νέα ζηραηηγική για ηα 

δικαιώμαηα ηων γσναικών και ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηην Εσρώπη μεηά ηο 2015  

(2016/2526(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 2 θαη ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3 δεχηεξν εδάθην ηεο Σπλζήθεο 

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

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΣΛΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 23 ηνπ Φάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, 

– έρνληαο ππφςε ηε Γηαθήξπμε ηνπ Πεθίλνπ θαη ηελ Πιαηθφξκα Γξάζεο πνπ εγθξίζεθαλ 

ζηηο 15 Σεπηεκβξίνπ 1995 απφ ηελ ηέηαξηε Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηηο Γπλαίθεο, θαη 

ηα ζπλαθφινπζα έγγξαθα απνηειεζκάησλ πνπ εγθξίζεθαλ ζηηο εηδηθέο ζπλφδνπο ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ Πεθίλν +5 (2000), Πεθίλν +10 (2005), Πεθίλν +15 (2010) θαη 

Πεθίλν +20 (2015), 

–  έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 21εο Φεβξνπαξίνπ 1996 κε ηίηιν 

«Δλζσκάησζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζην 

ζχλνιν ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηφρσλ» (COM(96)0067), ζηελ νπνία ε 

Δπηηξνπή δεζκεχεηαη «λα πξνσζεζεί ε ηζφηεηα κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ 

ζην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θαη απηφ ζε φια ηα επίπεδα», νξίδνληαο 

ζηελ νπζία ηελ αξρή ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ, 

– έρνληαο ππφςε ην Δπξσπατθφ Σχκθσλν γηα ηελ Ιζφηεηα ησλ Φχισλ (2011-2020), πνπ 

εγθξίζεθε απφ ην Σπκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε έξεπλαο ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Αμηνιφγεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ 

θαη αλδξψλ 2010-2015»,  

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

«Δλίζρπζε ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ: Φάξηεο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ» (COM(2010)0078), 

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

«Σηξαηεγηθή γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 2010-2015» 

(COM(2010)0491), 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 9εο Ινπλίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ 

γηα ηελ ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ κεηά ην 2015
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλάιπζε ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ «Ιζφηεηα 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ ΔΔ», πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0218. 



 

RE\1084740EL.doc 3/5 PE576.510v01-00 

 EL 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθβαζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο ίζεο επθαηξίεο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, ηεο 26εο 

Ννεκβξίνπ 2015,  

– έρνληαο ππφςε ην ππεξεζηαθφ έγγξαθν εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 

2015 κε ηίηιν «Σηξαηεγηθή δέζκεπζε γηα ηζφηεηα ησλ θχισλ γηα ηελ πεξίνδν 2016-

2019» (SWD(2015)0278), 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ Απαζρφιεζεο, 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Θεκάησλ Υγείαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή 

(EPSCO) ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηδίσο ηελ παξάγξαθν 35, 

– έρνληαο ππφςε ηε δήισζε ηεο ηξηάδαο ησλ Πξνεδξηψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 2015, απφ ηηο Κάησ Φψξεο, ηε Σινβαθία θαη ηε Μάιηα, 

– έρνληαο ππφςε ηελ εξψηεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηε λέα Σηξαηεγηθή γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ Δπξψπε κεηά ην 2015 (O-

000006/2016 – B8-0103/2016), 

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

Καλνληζκνχ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ απνηειεί θεληξηθή αμία ηεο ΔΔ – φπσο 

αλαγλσξίδεηαη ζηηο Σπλζήθεο θαη ζηνλ Φάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ – ηελ 

νπνία ε ΔΔ έρεη δεζκεπζεί λα ελζσκαηψζεη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, θαη φηη ε 

ηζφηεηα ησλ θχισλ είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο σο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε, ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην δηθαίσκα ζηελ ίζε κεηαρείξηζε ζπληζηά θαζνξηζηηθφ 

ζεκειηψδεο δηθαίσκα, θαηνρπξσκέλν απφ ηηο Σπλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, βαζηά 

ξηδσκέλν ζηελ επξσπατθή θνηλσλία θαη φηη είλαη απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ πεξαηηέξσ 

εμέιημε ηεο θνηλσλίαο θαη ζα πξέπεη λα ηζρχεη ζηε λνκνζεζία, ζηελ πξάμε, ζηε 

λνκνινγία θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηζηνξηθά ε ΔΔ έρεη ιάβεη νξηζκέλα ζεκαληηθά κέηξα γηα λα 

εληζρχζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, αιιά φηη ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία παξαηεξείηαη ζε επίπεδν ΔΔ επηβξάδπλζε ησλ πνιηηηθψλ δξάζεσλ 

θαη κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

πξνεγνχκελε ζηξαηεγηθή ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 2010-

2015 δελ ήηαλ αξθεηά πεξηεθηηθή ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζε 

επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη φηη νη πξνγξακκαηηζκέλνη ζηφρνη ηεο δελ 

επηηεχρζεθαλ ζηελ πξάμε·  ιακβάλνληαο ππφςε φηη κηα λέα ζηξαηεγηθή γηα ην 

δηάζηεκα κεηά ην 2015 ζα πξέπεη λα δψζεη λέα ψζεζε θαη λα νδεγήζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 2010-2015 θαη ησλ ζέζεσλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηελ έθζεζε έξεπλαο ηεο Δπηηξνπήο «Αμηνιφγεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ 
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θαη αλδξψλ 2010-2015» ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ε 

ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε ην 2010· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Κνηλνβνχιην, ζην ςήθηζκά ηνπ ηεο 9εο Ινπλίνπ 2015, 

απεχζπλε ζαθή έθθιεζε γηα κηα λέα, ρσξηζηή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ 

θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ γηα ην δηάζηεκα κεηά ην 2015· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πξνθχπηεη φηη ην 90% ησλ 

εξσηεζέλησλ ηάζζεηαη ππέξ κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο·  

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ EPSCO ηεο 7εο 

Γεθεκβξίνπ 2015 (παξάγξαθνο 35) δεηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή «λα εγθξίλεη, ππφ ηε 

κνξθή αλαθνίλσζεο, λέα ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ κεηά ην 2015»· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νκάδα ησλ ηξηψλ Πξνεδξηψλ δεζκεχηεθε, ζηε δήισζή ηεο 

ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 2015, λα ππνβάιεη ζρέδην ζπκπεξαζκάησλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ζην 

Σπκβνχιην EPSCO ζρεηηθά κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ κεηά 

ην 2015· 

1. ππελζπκίδεη φηη ε Δπηηξνπή δεζκεχεηαη απφ ην άξζξν 2 ηεο ΣΔΔ θαη απφ ηνλ Φάξηε ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ λα αλαιάβεη δξάζε ππέξ ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ· 

2. ππελζπκίδεη φηη, ζην παξειζφλ, ε Δπηηξνπή είρε πηνζεηήζεη απεξίθξαζηα κηα ζαθή, 

δηαθαλή, λφκηκε θαη δεκφζηα αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηζφηεηα 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, πνπ εγθξίζεθε απφ φια ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, ζην 

πςειφηεξν πνιηηηθφ επίπεδν· 

3. ζεσξεί ιππεξφ ην γεγνλφο φηη ζην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο γηα ην 2016, πνπ 

δεκνζηεχηεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2015, δελ πεξηιακβάλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηελ 

ελσζηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ κεηά ην 2015· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ 

δηφηη ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2015 ε Δπηηξνπή δεκνζίεπζε απιψο ππεξεζηαθφ έγγξαθν 

εξγαζίαο γηα κηα «Σηξαηεγηθή δέζκεπζε γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ 2016-2019», 

δειαδή έλα εζσηεξηθφ έγγξαθν ην νπνίν φρη κφλν είλαη ππνβαζκηζκέλν, αιιά 

πεξηνξίδεη επίζεο ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο ηεο· 

4. ραηξεηίδεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο Δπηηξνπήο φπσο νξίδεηαη ζην πξναλαθεξζέλ ππεξεζηαθφ 

έγγξαθν εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο δέζκεπζε γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, 

αιιά ζεσξεί ιππεξή ηελ απνπζία ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη εηδηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, ζηνηρεία ρσξίο ηα νπνία ε πξφνδνο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο 

δείθηεο δελ είλαη νχηε κεηξήζηκε νχηε εθηθηή· 

5. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δψζεη ζπλέρεηα ζηα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο 

θαη ζηηο ζέζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, εγθξίλνληαο 

ακέζσο κηα αλαθνίλσζε γηα κηα λέα ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ (2016-2020), ε νπνία ζα εμεηάδεη ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ ζηνπο ηνκείο ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ, ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ηεο δηαδηθαζίαο 

ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ, θαη ζα είλαη ζχκθσλε κε ην δηεζλέο πξφγξακκα δξάζεο, δειαδή 

ην έγγξαθν απνηειεζκάησλ ηεο ζπλφδνπ ηνπ Πεθίλνπ +20 (2015) θαη κε ην λέν πιαίζην 

γηα ηελ «Ιζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ: κεηακνξθψλνληαο ηηο 

δσέο ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ κέζα απφ ηελ πνιηηηθή εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο 

ΔΔ (2016-2020)»· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη ζην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο 
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λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα λα μεπεξαζηνχλ νη ελαπνκέλνπζεο αληζφηεηεο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηελ ΔΔ·  

6. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπλεξγαζηεί κε ην Κνηλνβνχιην θαη ην Σπκβνχιην θαη δεηεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζχλνδνο θνξπθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ, κε ζηφρν λα εμαθξηβσζεί ε πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί θαη 

λα αλαιεθζνχλ λέεο δεζκεχζεηο ζην πιαίζην ηνπ επηθείκελνπ Σπκβνπιίνπ EPSCO ηνπ 

Μαξηίνπ ηνπ 2016· 

7. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή θαη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ. 


