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Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των 

γυναικών για την περίοδο μετά το 2015  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη νέα 

στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη 

μετά το 2015  (2016/2526(RSP)) 

 

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, 

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν 

στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, και 

τα συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των 

Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005), Πεκίνο +15 (2010) και 

Πεκίνο +20 (2015), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 1996 με τίτλο 

«Ενσωμάτωση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στο 

σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων» (COM(1996)0067), στην οποία η 

Επιτροπή δεσμεύεται «να προωθηθεί η ισότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών 

στο σύνολο των δράσεων και των πολιτικών και αυτό σε όλα τα επίπεδα», ορίζοντας 

στην ουσία την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που 

εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο του 2011, 

– έχοντας υπόψη την από 21 Σεπτεμβρίου 2010 έκθεση έρευνας της Επιτροπής με τίτλο 

«Αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της στρατηγικής για την 

ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015»,  



 

 

– 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 το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ 

για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 20151, 

– έχοντας υπόψη την ανάλυση της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την «Ισότητα 

μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ», που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο 2015, 

– έχοντας υπόψη τον «Χάρτη πορείας: Νέα αρχή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 

που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες οικογένειες όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», μια δέσμη νομοθετικών και μη προτάσεων, που 

δημοσίευσε η Επιτροπή τον Αύγουστο του 2015, 

– έχοντας υπόψη την έκβαση της συνεδρίασης της συμβουλευτικής επιτροπής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ίσες ευκαιρίες γυναικών και ανδρών, της 

26ης Νοεμβρίου 2015,  

– έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 

2015 με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-

2019» (SWD(2015)0278), 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Απασχόλησης, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Θεμάτων Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή 

(EPSCO) της 7ης Δεκεμβρίου 2015, ιδίως την παράγραφο 35, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της τριάδας των Προεδριών της ΕΕ για την ισότητα των 

φύλων, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, από τις Κάτω Χώρες, τη Σλοβακία και τη Μάλτα, 

– έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη νέα Στρατηγική για τα 

δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μετά το 2015 (O-

000006/2016 – B8-0103/2016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του 

Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί κεντρική αξία της ΕΕ – όπως 

αναγνωρίζεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – την 

οποία η ΕΕ έχει δεσμευθεί να ενσωματώσει σε όλες τις δραστηριότητές της, και ότι η 

ισότητα των φύλων είναι ουσιώδους σημασίας ως στρατηγικός στόχος για την επίτευξη 

των γενικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την ανάπτυξη, την 

απασχόληση και την κοινωνική ένταξη· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση συνιστά καθοριστικό 

θεμελιώδες δικαίωμα, κατοχυρωμένο από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαθιά 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0218. 



 

 

ριζωμένο στην ευρωπαϊκή κοινωνία και ότι είναι απολύτως αναγκαίο για την περαιτέρω 

εξέλιξη της κοινωνίας και θα πρέπει να ισχύει στη νομοθεσία, στην πράξη, στη 

νομολογία και στην καθημερινή ζωή· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιστορικά η ΕΕ έχει λάβει ορισμένα σημαντικά μέτρα για να 

ενισχύσει τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, αλλά ότι την 

τελευταία δεκαετία παρατηρείται σε επίπεδο ΕΕ επιβράδυνση των πολιτικών δράσεων 

και μεταρρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

προηγούμενη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα γυναικών και ανδρών 2010-

2015 δεν ήταν αρκετά περιεκτική ώστε να συμβάλει στην ισότητα των φύλων σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και ότι οι προγραμματισμένοι στόχοι της δεν 

επιτεύχθηκαν στην πράξη·  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα στρατηγική για το 

διάστημα μετά το 2015 θα πρέπει να δώσει νέα ώθηση και να οδηγήσει σε 

συγκεκριμένη δράση για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και την 

προαγωγή της ισότητας των φύλων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση της στρατηγικής 2010-2015 και των θέσεων των 

ενδιαφερόμενων φορέων στην έκθεση έρευνας της Επιτροπής «Αξιολόγηση των 

πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών 

και ανδρών 2010-2015» υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η 

στρατηγική προσέγγιση που υιοθετήθηκε το 2010· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015, 

απηύθυνε σαφή έκκληση για μια νέα, χωριστή στρατηγική για την ισότητα των φύλων 

και τα δικαιώματα των γυναικών για το διάστημα μετά το 2015· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι από τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης προκύπτει ότι το 90% των 

ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μιας νέας στρατηγικής·  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου EPSCO της 

7ης Δεκεμβρίου 2015 (παράγραφος 35) ζητείται από την Επιτροπή «να εγκρίνει, υπό τη 

μορφή ανακοίνωσης, νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων μετά το 2015»· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα των τριών Προεδριών δεσμεύτηκε, στη δήλωσή της 

της 7ης Δεκεμβρίου 2015, να υποβάλει σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου στο 

Συμβούλιο EPSCO σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων μετά 

το 2015· 

1. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεσμεύεται από το άρθρο 2 της ΣΕΕ και από τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να αναλάβει δράση υπέρ της ισότητας των φύλων· 

2. υπενθυμίζει ότι, στο παρελθόν, η Επιτροπή είχε υιοθετήσει απερίφραστα μια σαφή, 

διαφανή, νόμιμη και δημόσια ανακοίνωση σχετικά με μια στρατηγική για την ισότητα 

μεταξύ γυναικών και ανδρών, που εγκρίθηκε από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στο 

υψηλότερο πολιτικό επίπεδο· 

3. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016, που 

δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2015, δεν περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στην 

ενωσιακή στρατηγική για την ισότητα των φύλων μετά το 2015· εκφράζει τη λύπη του 

διότι στις 3 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή δημοσίευσε απλώς υπηρεσιακό έγγραφο 

εργασίας για μια «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019», 

δηλαδή ένα εσωτερικό έγγραφο το οποίο όχι μόνο είναι υποβαθμισμένο, αλλά 

περιορίζει επίσης τη διάρκεια της δράσης της· 



 

 

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι τον Αύγουστο του 2015 η Επιτροπή δημοσίευσε τον «Χάρτη 

πορείας: Νέα αρχή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 

εργαζόμενες οικογένειες όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής», μια δέσμη νομοθετικών και μη προτάσεων· 

5. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν στο ακέραιο την ευθύνη για τη βελτίωση της 

εφαρμογής των αρχών της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών για άνδρες και 

γυναίκες σε εθνικό επίπεδο· 

6. καταδικάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο EPSCO, στις 7 Δεκεμβρίου 2015, δεν 

κατόρθωσε να συμφωνήσει σε μια επίσημη θέση για διάφορα θέματα υπέρ της ισότητας 

των φύλων, μεταξύ των οποίων και για την οδηγία «Γυναίκες σε διοικητικές θέσεις», 

την οποία το Κοινοβούλιο αναμένει εδώ και καιρό· 

7. χαιρετίζει την προσέγγιση της Επιτροπής όπως ορίζεται στο προαναφερθέν υπηρεσιακό 

έγγραφο εργασίας σχετικά με τη στρατηγική της δέσμευση για την ισότητα των φύλων, 

αλλά θεωρεί λυπηρή την απουσία συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης και ειδικού 

προϋπολογισμού, στοιχεία χωρίς τα οποία η πρόοδος ως προς τους στόχους και τους 

δείκτες δεν είναι ούτε μετρήσιμη ούτε εφικτή· 

8. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την απόφασή της και να εγκρίνει ανακοίνωση για 

μια νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών 

(2016-2020), η οποία θα εξετάζει θέματα ισότητας των φύλων και θα είναι σύμφωνη με 

το διεθνές πρόγραμμα δράσης, δηλαδή το έγγραφο αποτελεσμάτων της συνόδου του 

Πεκίνου +20 (2015) και με το νέο πλαίσιο για την «Ισότητα των φύλων και την 

ενδυνάμωση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των 

γυναικών μέσα από την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ (20162020)»· 

9. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ζητεί να 

πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τα 

δικαιώματα των γυναικών, με στόχο να εξακριβωθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί και 

να αναληφθούν νέες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του επικείμενου Συμβουλίου EPSCO του 

Μαρτίου του 2016· 

10. υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας και των εργαλείων πολιτικής της ΕΕ πρέπει 

να συμμορφώνεται με τις αρχές της επικουρικότητας και της προστιθέμενης αξίας, ότι 

δεν απαιτούνται σε όλες τις περιπτώσεις ομοιόμορφοι κανόνες για την πρακτική και 

ανταγωνιστική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ότι η Επιτροπή πρέπει να 

εξετάσει τον διοικητικό φόρτο που συνεπάγονται οι νομοθετικές της προτάσεις και τα 

διαφορετικά πολιτιστικά πλαίσια και πρακτικές στα διάφορα κράτη μέλη· 

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. 

 


