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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων 
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος του Δουβλίνου για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της Λισαβόνας του Μαρτίου 2000, που στόχευαν στην αύξηση του γενικού 
ποσοστού απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 70% και του ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών σε περισσότερο από 60% έως το 2010, καθώς και τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης του Μαρτίου 2001 όπου 
προστέθηκε ο ενδιάμεσος στόχος ότι το γενικό ποσοστό απασχόλησης και το ποσοστό 
απασχόλησης των γυναικών πρέπει να φτάσουν το 67% και το 57% αντίστοιχα το 2005,

Α. λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών 20081 η οποία αναφέρει ότι αν και η συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση
έχει αυξηθεί σταθερά, υπάρχουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις σε ό, τι αφορά την 
ποιότητα της απασχόλησης των γυναικών, ιδιαίτερα το μόνιμο χάσμα των αμοιβών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, ο συνεχής οριζόντιος και κάθετος διαχωρισμός της αγοράς 
εργασίας, οι διακοπτόμενες επαγγελματικές σταδιοδρομίες των γυναικών και η δυσκολία 
συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, τα οποία εμποδίζουν στο σύνολό 
τους την ίση μεταχείριση στην εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου καθώς 
και κατά τη συνταξιοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κατέχουν τα δύο τρίτα 
των θέσεων μερικής απασχόλησης και γενικώς τις περισσότερες σχέσεις επισφαλούς 
απασχόλησης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη την μη διαθεσιμότητα ούτε ειδικών κατευθυντήριων γραμμών όσον 
αφορά τα φύλα ούτε του πυλώνα ίσων ευκαιριών στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
απασχόληση,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη, συνεπώς, την συγκριτική μελέτη του 2007 των 27 κρατών μελών 
και 3 κρατών ΕΖΕΣ σύμφωνα με την οποία η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας 
των φύλων απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές που διέπουν την απασχόληση,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάκριση σε βάρος γυναικών ξεκινά από την πρόσβαση σε 
θέσεις κατάρτισης, ιδίως σε περιφέρειες με μεγάλη ανεργία, όπου οι γυναίκες έχουν 
λιγότερες δυνατότητες να βρουν καλές θέσεις κατάρτισης και συνακόλουθα καλές θέσεις 
εργασίας, μολονότι έχουν καλύτερα προσόντα,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρότυπα του επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου των γυναικών 
χαρακτηρίζονται από περιορισμό στις περιόδους επαγγελματικής δραστηριότητας τα 
οποία επηρεάζουν τη δυνατότητα των γυναικών να παραμείνουν στην εργασία τους και 
να προοδεύσουν, τις κάνουν δυνάμει πιο ευάλωτες στην αγορά εργασίας και έχουν 

                                               
1 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών -
2008 (COM(2008/0010).
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μακροπρόθεσμα επιπτώσεις στη συνταξιοδότηση,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική ευελιξίας με ασφάλεια δημιουργεί προσδοκίες, 
αλλά χρειάζεται να βελτιωθεί με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης «σταδίων ζωής»· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν θα έχουν επιτύχει τους στόχους της 
Βαρκελώνης μέχρι το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι διευκολύνσεις περίθαλψης για τα 
εξαρτώμενα μέλη οικογενειών εκτός των τέκνων καθώς και η αναγνώριση μη τυπικών 
προσόντων δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί σε στρατηγικές πολιτικής,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η έκθεση της Επιτροπής περιλαμβάνει εκτενή 
στατιστικά στοιχεία για τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών, την εκπαίδευσή τους 
και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, καθώς και για τα ποσοστά της φτώχειας 
μεταξύ των γυναικών στην ΕΕ συγκριτικά με τα ποσοστά των ανδρών, δεν περιλαμβάνει 
καθόλου στοιχεία ταξινομημένα με βάση την αναπηρία, την ηλικία, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, την εθνοτική καταγωγή και τη θρησκεία, μολονότι η κατάσταση των 
γυναικών που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολη,

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή 
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας των φύλων σε όλες τις κοινωνικές 
πολιτικές, τις πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, ιδιαίτερα στη 
στρατηγική της ευελιξίας με ασφάλεια και να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές 
διάκρισης·

2. υπενθυμίζει στην Επιτροπή τον οδικό της χάρτη για την ισότητα γυναικών και ανδρών  
2006-2010 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ιδίως με ΜΜΕ 
για να εξασφαλίσουν ότι θα αναπτυχθούν συγκεκριμένες πολιτικές για την επίτευξη ίσης 
οικονομικής ανεξαρτησίας για άνδρες και γυναίκες, για το συνδυασμό της ιδιωτικής και 
επαγγελματικής ζωής, την ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων, την εξάλειψη κάθε 
μορφής βίας λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης και την εξάλειψη των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο·

3. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας που 
απαιτούν την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, μεταξύ άλλων
όσον αφορά την πρόσβαση, τις συνθήκες εργασίας, το ευέλικτο ωράριο εργασίας, την 
εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την προαγωγή, την ίση πληρωμή για ίση και ίσης αξίας 
εργασία, την απόλυση, την αντιστροφή του βάρους απόδειξης σε περιπτώσεις διάκρισης 
λόγω φύλου, τη σεξουαλική παρενόχληση και την προστασία της εγκυμοσύνης, της 
μητρότητας και της πατρότητας, καθώς και όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης και 
την παροχή ποιοτικών αγαθών και υπηρεσιών σε προσιτές τιμές, όπως π.χ. η φύλαξη των 
παιδιών και η φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες και άλλων 
εξαρτημένων προσώπων·

4. επισημαίνει ότι, παρά τη σχετική ποσοτική πρόοδο στον τομέα της απασχόλησης των 
γυναικών, στοιχεία που αναφέρονται από την Επιτροπή καταδεικνύουν ότι η μέση 
διαφορά των ποσοστών απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ εξακολουθεί 
να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (14,4%), και είναι πολύ μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά την 
ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών (17,8%), όπου και σε ορισμένα κράτη μέλη η εν λόγω 
διαφορά ξεπερνά το 30%·
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5. τονίζει ότι πολλές από τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στην ΕΕ είναι επισφαλείς, 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, και ότι αυτό αφορά ιδίως τις γυναίκες· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την έγκριση μέτρων για την 
καταπολέμηση του επισφαλούς χαρακτήρα της εργασίας· τονίζει ότι οι συμβάσεις 
αορίστου χρόνου παραμένουν ο κανόνας·

6. καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας για την ισότητα των αμοιβών σε όλα τα κράτη μέλη και για την επίτευξη του 
στόχου που συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης για υψηλής 
ποιότητας παιδική μέριμνα· επίσης, καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την οδηγία για τη 
γονική άδεια·

7. καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν το στόχο της ίσης οικονομικής ανεξαρτησίας και της 
επαγγελματικής ανέλιξης για άνδρες και γυναίκες και να υποστηρίξουν προγράμματα 
σύστασης επιχειρήσεων και δάνεια προσαρμοσμένα στη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε 
όλους τους τομείς δραστηριοτήτων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή το πλαίσιο δράσεων των 
κοινωνικών εταίρων για την ισότητα των φύλων προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα 
κορίτσια να εξετάσουν ένα ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων σταδιοδρομίας, κυρίως σε 
τεχνικά και επιστημονικά επαγγέλματα·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κατάλληλους φορείς, να 
αναπτύξουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία θα εγγυώνται ότι 
υψηλότερα επαγγελματικά προσόντα των γυναικών θα οδηγήσουν σε καλύτερες δουλειές, 
καλύτερη αμοιβή και περισσότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας ανάλογες με τα προσόντα 
και την κατάρτισή τους· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν στοχοθετημένα μέτρα για την 
εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των νέων γυναικών στις μεταβατικές φάσεις μεταξύ 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, και κατάρτισης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

9. προτείνει την προσεκτική χάραξη των εκπαιδευτικών πολιτικών προκειμένου να 
αποφεύγονται προκαταλήψεις σχετικά με σταδιοδρομίες που είναι "υποθετικά" αδύνατες 
για τις γυναίκες και προτείνει να είναι απόλυτα διαφανής η πρόσβαση σε διοικητικές 
θέσεις προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις λόγω φύλου·

10. τονίζει πόσο σημαντική είναι η πρόσβαση στα διαθέσιμα ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια 
μέσω σχεδίων που αποσκοπούν στην ενεργό συμμετοχή των γυναικών και καλεί την 
Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διαρθρωτικών 
ταμείων, να θέσουν συγκεκριμένους στόχους, σύμφωνα με τον οριζόντιο στόχο της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας των φύλων για τη συμμετοχή γυναικών στα 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα· καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει κατευθυντήριες 
γραμμές για τη συμπερίληψη της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό των 
διαρθρωτικών ταμείων και να τις δοκιμάσει σε πιλοτικά προγράμματα·

11. υποστηρίζει τα μέτρα που προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το πρόγραμμα 
PROGRESS για την περίοδο 2007-2013, τα οποία βελτιώνουν την κατάσταση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και συμβάλλουν στην εξάλειψη των διακρίσεων· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλα τα πολιτικά μέτρα και οι 
δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ισότητας των φύλων θα λαμβάνουν πλήρως 
υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών οι οποίες αντιμετωπίζουν πολλαπλές 
διακρίσεις λόγω αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνοτικής 
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καταγωγής ή θρησκείας, καθώς και των γυναικών που υφίστανται διακρίσεις λόγω 
σχέσεων, και τις μητέρες ή τις συζύγους ατόμων που αντιμετωπίζουν διακρίσεις·

12. τονίζει τη σημασία του προσδιορισμού μέσων και ικανοποιητικών μηχανισμών για την 
ενσωμάτωση ευαίσθητων ομάδων γυναικών στην αγορά εργασίας· ζητεί επίσης να 
βελτιωθεί η αναγνώριση της άτυπης εκπαίδευσης προκειμένου να ενισχυθεί αυτή η 
διαδικασία·

13. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2008 για την εργασία, την οικογενειακή και 
προσωπική ζωή1 με το οποίο καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία πλαίσιο για το 
συνδυασμό επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής η οποία, μεταξύ άλλων, 
θα επέτρεπε την εφαρμογή συμπληρωματικών μηχανισμών ώστε να διευκολύνεται ο 
ισομερής καταμερισμός ευθυνών για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, και θα απεικόνιζε τις μελέτες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

14. παρατηρεί ότι εξαιτίας της δημογραφικής αλλαγής, εκτιμάται ότι έως το 2030 η αναλογία 
των οικονομικά ενεργών και οικονομικά ανενεργών πολιτών θα είναι 2:1· καλεί την 
Επιτροπή να υποστηρίξει τον μελλοντικό ρόλο των προσώπων που φροντίζουν άλλους 
καθώς και αυτών που υποχρεώνονται να απομακρυνθούν από την αγορά εργασίας ή που 
εργάζονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης προκειμένου να μπορέσουν να 
αναλάβουν οικογενειακές υποχρεώσεις, αναπτύσσοντας πολιτικές που θα δώσουν τη 
δυνατότητα σε άνδρες και γυναίκες να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών 
καθηκόντων, καθηκόντων φροντίδας και οικογενειακών υποχρεώσεων και έτσι να 
αποφύγουν την ανασφάλεια ως προς την εργασία, το εισόδημα και τη σύνταξη· καλεί τα 
κράτη μέλη να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν συστήματα κοινωνικής προστασίας που 
θα λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών και των ανδρών στην αγορά 
εργασίας·

15. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μηχανισμούς διασφάλισης ίσης μεταχείρισης 
γυναικών και ανδρών στα συνταξιοδοτικά συστήματα και να προβούν σε εκτίμηση των 
επιπτώσεων των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων στη ζωή των γυναικών·

16. προτείνει η Επιτροπή να συνεχίσει τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά 
με τον προσανατολισμό μιας κοινοτικής δράσης με στόχο τον καλύτερο συνδυασμό 
επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, ώστε να βελτιωθεί και να 
συμπληρωθεί το υπάρχον πλαίσιο και να υλοποιηθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της Βαρκελώνης·

17. τονίζει τον ρόλο των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων στη δημιουργία 
μιας δίκαιης οργάνωσης της εργασίας για γυναίκες και άνδρες και τον ρόλο των κρατών 
μελών στο να παρέχουν προσιτές, από άποψη κόστους, ποιοτικές υπηρεσίες, την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τον καλύτερο συνδυασμό της επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής και για την προώθηση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων·

18. τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των γυναικών σε συνδικαλιστικές 
οργανώσεις με καθήκοντα πο0υ θα επικεντρώνονται στην προστασία των γυναικών στον 

                                               
1 ΕΕ C 102 E, 28.4.2004, σ. 492.
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χώρο εργασίας και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων που τους ανήκουν·

19. συμφωνεί με την πρόταση του πλαισίου δράσεων των κοινωνικών εταίρων για την 
ισότητα των φύλων για τη δημιουργία μη γραμμικών σταδιοδρομιών όπου περίοδοι 
μεγαλύτερης επαγγελματικής δραστηριότητας θα εναλλάσσονται με περιόδους 
μεγαλύτερης οικογενειακής ευθύνης, ως εναλλακτική λύση της παράδοσης ενός ωραρίου 
εργασίας για γυναίκες και άνδρες που είναι μακρύ χωρίς λόγο·

20. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τη συνεργασία και την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να προωθηθεί ο καλύτερος
συνδυασμός επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής, στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Οικογένεια·

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ορίσουν μια σειρά ποιοτικών δεικτών, οι οποίοι 
θα χρησιμοποιηθούν στην παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής της 
Λισαβόνας για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση 
του φύλου·

22. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει ενημερωτικές εκστρατείες για τις διακρίσεις λόγω 
φύλου και να περιλάβει τη διάσταση του φύλου στα εκπαιδευτικά προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
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