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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι η γενική κατάσταση όσον αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και επισημαίνει από αυτή την άποψη ότι 
οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 44% των απασχολούμενων, ενώ κατά 
μέσο όρο το 30% των επιχειρηματιών και περισσότερο από το 50% των φοιτητών είναι 
τώρα γυναίκες· ελπίζει ότι η θετική αυτή στάση θα συνεχιστεί· 

2. εκφράζει τη λύπη του διότι το χάσμα στις αποδοχές μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθεί 
να ανέρχεται στο 15%, παρά την κοινοτική νομοθεσία επί του θέματος· καλεί τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν στόχο για τη μείωσή του· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
να παρουσιάσει σύντομα ανακοίνωση για το θέμα αυτό· συνιστά η ανακοίνωση να 
ακολουθηθεί από ενεργητικά μέτρα· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η 
οδηγία σχετικά με την ισότητα των αμοιβών γυναικών και ανδρών εφαρμόζεται κατά 
τρόπον ώστε οι γυναίκες δεν τυγχάνουν διακριτικής μεταχείρισης λόγω της βραχύτερης 
επαγγελματικής τους εμπειρίας οφειλόμενης στο χρόνο που αφιερώνουν στην ανατροφή 
των παιδιών·

3. ζητεί επιμόνως από τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχουν
τους στόχους της Βαρκελώνης για την παιδική μέριμνα και να αναπτύξουν επαρκείς και 
προσιτές υπηρεσίες φροντίδας για τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες και άλλους 
εξαρτημένους ανθρώπους·

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργητικές πολιτικές και ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της ένδειας γυναικών που ανήκουν σε μειονεκτούσες 
ομάδες, μεταξύ άλλων ανύπανδρων μητέρων, ηλικιωμένων γυναικών και μεταναστριών·

5. αποδοκιμάζει τις επίμονες και ευρέως διαδεδομένες διακρίσεις εναντίον των γυναικών 
που δεν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά αφιερώνουν τον χρόνο τους στην 
ανατροφή των παιδιών και στην φροντίδα της οικογένειας, και καλεί τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν προσπάθειες για να μεταβληθεί αυτή η κατάσταση, λαμβάνοντας επί 
παραδείγματι υπόψη τον χρόνο που αφιερώνεται στην ανατροφή των παιδιών στον 
υπολογισμό των συντάξεων·  

6. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον θεμελιώδη ρόλο των ανδρών στην επίτευξη 
ισορροπίας των φύλων, παρέχοντας επί παραδείγματι κίνητρα στους άνδρες για να 
λαμβάνουν γονική άδεια ή άδεια πατρότητας και να μοιράζονται με τις γυναίκες τα 
δικαιώματα στην φροντίδα της οικογένειας· ζητεί από την Επιτροπή να ερευνήσει τους 
λόγους για τους οποίους τόσο λίγοι άνδρες λαμβάνουν γονική άδεια ή άδεια πατρότητας·

7. υπενθυμίζει την καταδίκη του σε κάθε μορφή βίας που συνδέεται με το φύλο1· καλεί την
  

1 Ψήφισμα της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την σημερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και τυχόν μελλοντικές ενέργειες, P6_TA-PROV(2006)0038.
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Επιτροπή να εκπονήσει έρευνα στα βαθύτερα αίτια της βίας που συνδέεται με το φύλο 
και να αναπτύξει δείκτες έτσι ώστε να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα, και να συντονίσει 
τις στατιστικές των κρατών μελών όσον αφορά τον αριθμό των θυμάτων·

8. καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει το ταχύτερο δυνατό συγκρίσιμα και αξιόπιστα 
στοιχεία σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, προκειμένου να αναλύσει το φαινόμενο και 
να θέσει στόχους για την καταπολέμησή του· υπενθυμίζει ότι έχει ήδη ζητήσει από την 
ΕΕ να καταβάλει προσπάθεια για να μειωθούν κατά το ήμισυ τα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων κατά τα επόμενα 10 έτη1·

9. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει πρόταση για κώδικα συμπεριφοράς των δημοσίων 
λειτουργών των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, ιδίως όταν βρίσκονται 
σε αποστολή σε τρίτες χώρες, στον οποίο κώδικα θα πρέπει να προβλέπεται η 
απαγόρευση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών, άλλων μορφών σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και βίας που βασίζεται στο φύλο και να περιέχονται υποχρεωτικές 
κυρώσεις·

10. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η κατάσταση των
κοριτσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα
ώστε να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του ψηφίσματος για τα κορίτσια που εγκρίθηκε 
από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών2·

11. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες να προωθήσουν την ισότητα των 
δύο φύλων σε διοικητικό επίπεδο και να επιδιώκουν την ίση εκπροσώπηση γυναικών και 
ανδρών σε προσλήψεις και διορισμούς, κυρίως σε θέσεις υψηλού επιπέδου.

  
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με στρατηγικές για την πρόληψη της εμπορίας γυναικών και 
παιδιών ευάλωτων στη σεξουαλική εκμετάλλευση (2004/2216(INI), P6_TA(2006)0005).
2 Ψήφισμα A/RES/60/141, εγκρίθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2006.



AD\635765EL.doc 5/5 PE 376.662v02-00

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών
Αριθμός διαδικασίας 2006/2132(INI)
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας FEMM
Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια
LIBE
15.6.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία 
αναγγελίας στην ολομέλεια
Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού
Inger Segelström
20.6.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που 
αντικαταστάθηκε/καν
Εξέταση στην επιτροπή 4.10.2006
Ημερομηνία έγκρισης 23.10.2006
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:

–:
0:

30
0
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Johannes
Blokland, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, 
Fausto Correia, Παναγιώτης Δημητρίου, Agustín Díaz de Mera
García Consuegra, Kinga Gál, Lilli Gruber, Lívia Járóka, Barbara
Kudrycka, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Sarah Ludford, 
Edith Mastenbroek, Inger Segelström, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, 
Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά 
την τελική ψηφοφορία

Γιώργος Δημητρακόπουλος, Sophia in 't Veld, Bill Newton Dunn, 
Siiri Oviir, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Antonio Tajani, 
Rainer Wieland

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) 
παρών(όντες) κατά την τελική 
ψηφοφορία 
Παρατηρήσεις (πληροφορίες που 
διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)


