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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 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 την κουλτούρα ισότητας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του «Χάρτη Πορείας 
για την Ισότητα» της Επιτροπής και το «Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων» του 
Συμβουλίου, και ζητεί την εφαρμογή του με συγκεκριμένα μέτρα και χρηματοδοτικούς 
πόρους·

2. εξαίρει το δυναμικό της πολιτικής της κοινωνικής συνοχής για την προώθηση της 
ισότητας·

3. διαπιστώνει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να καταλαμβάνουν λιγότερες θέσεις λήψης 
αποφάσεων·

4. τονίζει ότι η μεγαλύτερη αύξηση στον τομέα της γυναικείας απασχόλησης αφορά κυρίως 
επαγγέλματα με χαμηλότερες αμοιβές και επισφαλείς συμβάσεις εργασίας και ότι η 
διαφορά αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθεί να ανέρχεται σε ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες σε αναλογία έως και 30%· επιδοκιμάζει, συνεπώς, μέτρα που θα 
βοηθούν την ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και θα προωθούν την 
επιχειρηματική δραστηριότητα των γυναικών και ζητεί επίμονα την άρση των 
υφισταμένων προκαταλήψεων και διακρίσεων με κριτήριο το φύλο σχετικά με την 
ανταγωνιστικότητα και την απασχολησιμότητα των γυναικών, ιδίως σε θέσεις εργασίας 
ανωτέρων στελεχών·

5. Τονίζει ότι η αναλογία των επί μακρό χρονικό διάστημα ανέργων γυναικών είναι 
υψηλότερη, και η ανάληψη ευθύνης για παιδιά ηλικίας 5 ετών και κάτω των 5 ετών 
συνδέεται με υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν έχουν 
παιδιά·

6. συνιστά να ληφθούν σοβαρότερα υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες που παρουσιάζει η 
εξέλιξη αγοριών και κοριτσιών στον εκπαιδευτικό τομέα καταπολεμώντας στο πλαίσιο 
αυτό τα στερεότυπα·

7. πιστεύει ότι η αγορά εργασίας στις περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν αντικατοπτρίζει 
επαρκώς  υψηλοτέρα επίπεδα εκπαίδευσης και καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις των 
γυναικών· 

8. συνιστά να καταβληθούν προσπάθειες ούτως ώστε η σχολική εκπαίδευση, ιδίως όσον 
αφορά τις γυναίκες, να προωθεί τη γνώση και λογικά κριτήρια ώστε να είναι δυνατό να 
αποκτάται ελευθερία, ατομική αυτονομία καθώς και δικαιοσύνη,  ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται κοινωνική συνοχή· θα πρέπει να ενισχυθούν οι βασικές ικανότητες όπως 
είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα και η επιστημονική και τεχνολογική προσέγγιση, 
ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες·

9. ζητεί επίμονα την υποστήριξη των γυναικών στην επαγγελματική τους ανέλιξη, συνεπώς,
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προτρέπει να προωθηθούν μέτρα για το συνδυασμό της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, και να ενθαρρύνονται οι 
άνδρες να αναλαμβάνουν οικογενειακές ευθύνες· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη  να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση της διαφοράς στις αμοιβές μεταξύ 
γυναικών και ανδρών και για την προώθηση τόσο της γονικής άδειας για τους άνδρες
όσο και της άδειας πατρότητας·

10. επισημαίνει ότι πρέπει να παρέχονται περισσότεροι υψηλής ποιότητας και ευέλικτοι 
σταθμοί παιδικής μέριμνας ευρέος φάσματος (δημόσιοι και ιδιωτικοί), στους οποίους θα 
έχει πρόσβαση όλος ο πληθυσμός, ούτως ώστε να διευκολύνεται η ένταξη ανδρών και 
γυναικών στην επαγγελματική ζωή μετά τη γονική άδεια και να επιτρέπεται ο 
συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

11. τονίζει την ανάγκη να λαμβάνονται μέτρα επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της γονικής 
άδειας ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται οι μεταβαλλόμενες επαγγελματικές απαιτήσεις·

12. συνιστά την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών μέτρων ευαισθητοποίησης ώστε να μην γίνονται 
κατά κανένα τρόπο ανεκτές σεξιστικές προσβολές και υποβιβαστικοί τρόποι 
παρουσίασης των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης και στις εμπορικές ανακοινώσεις·

13. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί ότι οι μετανάστες που εισέρχονται στην ΕΕ 
έχουν επίγνωση των αξιών και των υφισταμένων νόμων και κοινωνικών συμβάσεων για 
την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής ούτως ώστε να 
αποφεύγονται καταστάσεις διακρίσεων οι οποίες προκαλούνται λόγω έλλειψης 
πολιτισμικής συνείδησης·

14. πιστεύει ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να τονίζουν τόσο το ρόλο των 
γυναικών στην κοινωνία όσο και παραδείγματα περιστάσεων στις οποίες έχει επιτευχθεί 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το ρόλο των γυναικών στην κοινωνία και να προωθήσει 
ίσες ευκαιρίες, μέσω, λόγου χάρη, του προγράμματος Media 2007.
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