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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δεύτερη ετήσια έκθεση για την ισότητα γυναικών και ανδρών, σύµφωνα µε το αίτηµα των 
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που συνήλθαν στο πλαίσιο του Εαρινού Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου το Μάρτιο του 2003, είναι η πρώτη που καλύπτει τη διευρυµένη Ευρωπαϊκή 
Ένωση των 25 κρατών µελών.  

Η ισότητα γυναικών και ανδρών ενισχύεται από τη νέα Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος 
της Ευρώπης. Πέρα από τις διατάξεις της σηµερινής Συνθήκης για την ισότητα των φύλων, το 
Σύνταγµα αναφέρει ρητά ότι η ισότητα αποτελεί αξία της Ένωσης που πρέπει να προάγεται 
όχι µόνο στο πλαίσιο της Ένωσης αλλά επίσης στις σχέσεις της µε τον υπόλοιπο κόσµο.  

Οι δηµογραφικές αλλαγές, δηλαδή ο γηράσκων πληθυσµός και ο συρρικνούµενος 
εργαζόµενος πληθυσµός εξακολουθούν να αποτελούν βασική πρόκληση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση µετά τη διεύρυνση. Η ένταση που δηµιουργεί ο συνδυασµός της επαγγελµατικής µε 
την οικογενειακή ζωή, η οποία εν µέρει οφείλεται στην έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας για τα 
παιδιά και στις όχι αρκετά ευέλικτες συνθήκες εργασίας, φαίνεται ότι συµβάλλει στην 
αναβολή της απόφασης για την απόκτηση του πρώτου παιδιού και στα χαµηλά ποσοστά 
γονιµότητας στα περισσότερα κράτη µέλη. Ωστόσο, η πείρα δείχνει ότι τα κράτη µέλη που 
έχουν ολοκληρωµένη πολιτική συνδυασµού επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής και για 
τους άνδρες και για τις γυναίκες εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά γονιµότητας και υψηλότερη 
συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.  

Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στους διάφορους τοµείς πολιτικής θα συµβάλει 
στην επίτευξη των συνολικών στόχων της Λισσαβώνας. Υπάρχει η ανάγκη ανάληψης νέων 
πρωτοβουλιών ώστε να αυξηθεί η απασχόληση και να αντιµετωπιστεί η πρόκληση της 
γηράσκουσας κοινωνίας, παρέχοντας, µεταξύ άλλων, επαρκείς συντάξεις για γυναίκες και 
άνδρες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κινητοποίηση ολόκληρου του δυναµικού της 
γυναικείας απασχόλησης και στην τόνωση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας γυναικών 
µεγαλύτερης ηλικίας και µεταναστριών, που παρουσιάζουν τα χαµηλότερα ποσοστά 
απασχόλησης.  

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις κυριότερες εξελίξεις της σχετικής κατάστασης των 
γυναικών και των ανδρών στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην κοινωνική ζωή. ∆ίνει 
έµφαση στις µετανάστριες και στους µετανάστες και ορίζει τις προκλήσεις για την περαιτέρω 
προώθηση της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών. 

2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

2.1. Η κοινοτική νοµοθεσία 

Η πιο πρόσφατη επιτυχία ήταν η επέκταση του κοινοτικού κεκτηµένου πέρα από τον τοµέα 
της απασχόλησης. Το ∆εκέµβριο του 2004 το Συµβούλιο εξέδωσε την οδηγία για την 
εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά 
και υπηρεσίες και την παροχή αυτών1, µε βάση το άρθρο 13 της συνθήκης EΚ. Η οδηγία 

                                                 
1 Οδηγία 2004/113/EΚ του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 2004, για την εφαρµογή της αρχής της 

ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών 
(ΕΕ L 373, 21.12.2004, σ. 37). 
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εφαρµόζεται σε αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό και προσφέρονται εκτός του 
χώρου της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Θεσπίζει την αρχή ότι οι αναλογιστικοί 
παράγοντες που βασίζονται στο φύλο θα πρέπει να καταργηθούν. 

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης την αναδιατυπωµένη πρόταση2, µε σκοπό την αποσαφήνιση της 
αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης 
µέσω της ενοποίησης σε ένα ενιαίο κείµενο των διατάξεων πέντε οδηγιών. Το Συµβούλιο 
θέσπισε µια γενική προσέγγιση το ∆εκέµβριο του 2004, η δε έκδοση γνώµης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναµένεται την άνοιξη του 2005. 

Η οδηγία3 σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών 
θύµατα εµπορίας ανθρώπων εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2004, σύµφωνα µε το αίτηµα που 
διατυπώθηκε στην περυσινή έκθεση για την ισότητα γυναικών και ανδρών4. Εισάγει τη 
χορήγηση αδειών παραµονής σε θύµατα που συνεργάζονται στην καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων ή της υποβοήθησης της λαθροµετανάστευσης. 

2.2. Οι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων 

Παρά την επιβράδυνση της οικονοµικής µεγέθυνσης τα τελευταία χρόνια και την 
περιορισµένη αύξηση της απασχόλησης, εξακολουθεί να υπάρχει µια θετική τάση µείωσης 
των διαφορών µεταξύ των δύο φύλων στην εκπαίδευση και στην απασχόληση στη 
διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση των εικοσιπέντε, ενώ οι διαφορές ως προς τις αµοιβές µεταξύ 
γυναικών και ανδρών παραµένουν σχεδόν αµετάβλητες. 

Στην εκπαίδευση οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι περισσότερες από τους άνδρες. Το 
ποσοστό των γυναικών πτυχιούχων (της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) αυξήθηκε σε 58 % το 
2003, λόγω του υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου στα νέα κράτη µέλη5. Τώρα οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν και το 41 % των κατόχων διδακτορικού διπλώµατος. 

Οι διαφορές στην απασχόληση µεταξύ των δύο φύλων µειώθηκαν κατά 0,5 εκατοστιαίες 
µονάδες και έφτασαν στο 15,8 % µεταξύ 2002 και 2003 στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 
εικοσιπέντε. Με το ρυθµό γυναικείας απασχόλησης στο 55,1 %, ο ενδιάµεσος στόχος του 
ποσοστού γυναικείας απασχόλησης (57 % το 2005) εξακολουθεί να είναι εφικτός. Εάν 
εξαιρεθούν οι νεαρότερες γυναίκες ηλικίας 15-24 ετών, τα ποσοστά απασχόλησης των 
γυναικών εξακολούθησαν να αυξάνονται για όλες τις ηλικιακές οµάδες και ειδικότερα στις 
γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας (κατά 1,5 εκ.µ. φτάνοντας στο 30,7 % το 2003)6. Ωστόσο, η 
διαφορά µεταξύ γυναικών και ανδρών µεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθεί να είναι η 
µεγαλύτερη (19,6 εκ.µ.).  

Το µερίδιο της µερικής απασχόλησης είναι κατά µέσο όρο 30,4 % στις γυναίκες σε σύγκριση 
µε το µόλις 6,6 % των ανδρών ενώ η διαφορά αυξήθηκε ελαφρώς από το 1998. Αυτός είναι 
ένας από τους πολλούς παράγοντες που εξηγούν τη διαφορά µεταξύ των δύο φύλων ως προς 

                                                 
2 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εφαρµογή της αρχής των 

ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης 
(2004/0084/COD). 

3 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που 
χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη 
λαθροµετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές (ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 19). 

4 COM(2004) 115 τελικό. 
5 Eurostat, UOE, 2003. 
6 Eurostat, LFS, 2003. 
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τις αµοιβές. Τα νέα κράτη µέλη έχουν πολύ µικρότερη αναλογία θέσεων µερικής 
απασχόλησης, εν µέρει λόγω της ακαµψίας της αγοράς εργασίας και εν µέρει λόγω του 
χαµηλότερου επιπέδου των µισθών, γεγονός που καθιστά την επιλογή της µερικής 
απασχόλησης λιγότερο εφικτή.  

Η ανεργία αυξήθηκε ελαφρώς το 2004 αλλά η διαφορά µεταξύ των δύο φύλων εξακολουθεί 
να είναι σηµαντική αφού παρέµεινε στο ίδιο επίπεδο µε το 2003 (1,7 εκ.µ). Τα ποσοστά 
ανεργίας είναι 10 % για τις γυναίκες και 8,3 % για τους άνδρες. 

Ο συνδυασµός της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή εξακολουθεί να αποτελεί 
πρόκληση τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Οι γυναίκες µε µικρά παιδιά 
εξακολουθούν να εµφανίζουν χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης κατά 13,6 εκ.µ. σε σχέση 
µε τις γυναίκες χωρίς παιδιά ενώ οι άνδρες µε µικρά παιδιά εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά 
απασχόλησης κατά 10 εκ.µ. σε σχέση µε τους άνδρες χωρίς παιδιά7. Είναι το αποτέλεσµα της 
περιορισµένης πρόσβασης στις υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών και στα οικογενειακά 
πρότυπα που ακολουθούν στερεότυπα βασισµένα στο φύλο. Οι γυναίκες εκτελούν το 
µεγαλύτερο µέρος των οικιακών καθηκόντων και συνεπώς έχουν λιγότερο χρόνο για 
αµειβόµενη εργασία. Οι άνδρες εκτελούν λιγότερο από το 40 % του συνόλου των οικιακών 
καθηκόντων και µεταξύ του 25% και του 35% της φροντίδας των παιδιών σε ζευγάρια µε 
παιδιά έως 6 ετών8.  

Ελάχιστα είναι τα σηµάδια προόδου στη µείωση της διαφοράς µεταξύ των δύο φύλων ως 
προς τις αµοιβές, η οποία παραµένει σταθερή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δεκαπέντε γύρω 
στο 16 %9. Το κατ’ εκτίµηση αριθµητικό στοιχείο για την Ευρώπη των εικοσιπέντε είναι 
ελαφρώς χαµηλότερο, 15 %, στοιχείο στο οποίο έχει ληφθεί υπόψη η διαφορά µεταξύ των 
δύο φύλων ως προς τις αµοιβές στα νέα κράτη µέλη. Ο διαχωρισµός µεταξύ των δύο φύλων 
στην αγορά εργασίας παρουσιάζει επίσης αργή πρόοδο και παραµένει µεγάλος τόσο σε 
επαγγελµατικό επίπεδο10 (17,5 %) όσο και σε τοµεακό11 (25,2 %). Το 31 % των διευθυντών 
ήταν γυναίκες το 2003, ποσοστό µεγαλύτερο από το 30 % του 2002. 

Οι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά το συνολικό κίνδυνο της φτώχειας 
παρουσιάζονται περιορισµένες. Ωστόσο, οι ηλικιωµένες γυναίκες πάλι αντιµετωπίζουν πιο 
αυξηµένο κίνδυνο φτώχειας από τους άνδρες12. Επιπλέον, οι γονείς µονογονεϊκών 
οικογενειών, κυρίως γυναίκες, τείνουν να αντιµετωπίζουν σωρευµένα µειονεκτήµατα και 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στον κοινωνικό αποκλεισµό. 

Τα συνταξιοδοτικά συστήµατα διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Στις περισσότερες χώρες είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε να αντικαθιστούν τις αποδοχές από την 
εργασία ανταποδίδοντας εισφορές που καταβάλλονται ισοβίως και όχι χορηγώντας παροχές 
σε όλους τους ηλικιωµένους βάσει της µόνιµης κατοικίας. Τα δικαιώµατα συνταξιοδότησης 
που έχουν οι γυναίκες είναι σηµαντικά χαµηλότερα από τα δικαιώµατα των ανδρών, λόγω της 

                                                 
7 Eurostat, LFS, 2003. 
8 How Europeans spend their time, Eurostat, 1998-2002. 
9 Eurostat, εκτίµηση 2003. 
10 Υπολογίζεται ως το εθνικό µερίδιο απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών κατά µέσο όρο για 

κάθε επάγγελµα· οι διαφορές προστίθενται για να δώσουν τη συνολική ανισορροπία µεταξύ των δύο 
φύλων η οποία παρουσιάζεται ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης (ταξινόµηση ISCO). 

11 Υπολογίζεται ως το εθνικό µερίδιο απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών κατά µέσο όρο για 
κάθε τοµέα· οι διαφορές προστίθενται για να δώσουν τη συνολική ανισορροπία µεταξύ των δύο φύλων 
η οποία παρουσιάζεται ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης (ταξινόµηση NACE). 

12 Eurostat, ECHP, 2001. 
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µειωµένης τους συµµετοχής στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, ορισµένες χώρες προσαρµόζουν 
τα συστήµατά τους χορηγώντας δικαιώµατα συνταξιοδότησης για περιόδους αφιερωµένες 
στη φροντίδα των παιδιών, στη φροντίδα εξαρτώµενων ηλικιωµένων ή αναπήρων. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση του ΕΚΤ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δεκαπέντε δείχνει ότι οι 
γυναίκες έχουν επωφεληθεί από ολόκληρο το φάσµα δραστηριοτήτων της αγοράς εργασίας, 
που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, ειδικά µέτρα ανάπτυξης και υποστήριξης 
αποτελεσµατικών στρατηγικών για τη φροντίδα των παιδιών, περισσότερο προσαρµόσιµες 
µορφές οργάνωσης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και ειδικές δραστηριότητες για τις 
γυναίκες.  

2.3. Μετανάστριες και µετανάστες 

Το 2003 η µετανάστευση συνέβαλε περισσότερο από 80 % στη συνολική αύξηση του 
πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δεκαπέντε. Στις πρόσφατες εισροές κυριάρχησαν οι 
επανενώσεις οικογενειών και οι αιτούντες άσυλο στα περισσότερα κράτη µέλη.  

Το 2003 το µερίδιο των υπηκόων τρίτων χωρών στη συνολική απασχόληση ήταν περίπου 4 % 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δεκαπέντε13. Το ποσοστό απασχόλησης των υπηκόων τρίτων 
χωρών ήταν κατά µέσο όρο πολύ κατώτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των υπηκόων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό ίσχυε πολύ περισσότερο για τις γυναίκες (16,9 εκ.µ. πιο κάτω 
σε σχέση µε τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης) παρά για τους άνδρες (11,0 εκ.µ. πιο 
κάτω σε σχέση µε τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η διαφορά παραµένει 
ουσιαστικά αµετάβλητη για τους άνδρες µε επαγγελµατική ειδίκευση (13,0 εκ.µ.), ενώ η 
διαφορά µεταξύ µεταναστριών υψηλής ειδίκευσης και ηµεδαπών γυναικών υψηλής 
ειδίκευσης αυξήθηκε στις 23,2 εκ.µ. Αυτό δείχνει ότι οι µετανάστριες υστερούν όσον αφορά 
την ένταξη στην αγορά εργασίας και αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
αξιοποιεί πλήρως το ειδικευµένο γυναικείο δυναµικό µεταξύ των µεταναστών. 

Το ποσοστό ανεργίας στους υπηκόους τρίτων χωρών ήταν υπερδιπλάσιο σε σύγκριση µε το 
αντίστοιχο ποσοστό στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι µετανάστες και οι 
µετανάστριες παρουσιάζουν παρεµφερή ποσοστά ανεργίας, εκτός από εκείνους που 
διαθέτουν υψηλή ειδίκευση µεταξύ των οποίων οι γυναίκες τείνουν να βρίσκονται στην 
ανεργία πιο συχνά από τους άνδρες14. Οι µετανάστριες είναι συγκεντρωµένες σε χαµηλά 
αµειβόµενους κλάδους και επαγγέλµατα. Οι διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τους µισθούς 
δείχνουν ότι οι µετανάστριες βρίσκονται σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση. Το 2000, ενώ οι 
γυναίκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν κατά µέσο όρο 16 % χαµηλότερες αµοιβές από τους 
άνδρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι µετανάστριες (υπήκοοι τρίτων χωρών) κέρδιζαν 10 % 
λιγότερο από τις υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους άνδρες, η διαφορά αµοιβής 
µεταξύ υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπηκόων τρίτων χωρών ήταν 4 %. 

Το ποσοστό απασχόλησης των µεταναστών ποικίλλει ανάλογα µε τον τόπο καταγωγής15. Οι 
αλλοδαποί από βιοµηχανικές χώρες παρουσιάζουν παρεµφερή ή υψηλότερα ποσοστά 
απασχόλησης και χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενώ οι µετανάστες από άλλα µέρη του κόσµου παρουσιάζουν σηµαντικά χαµηλότερα 
ποσοστά απασχόλησης και υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σύγκριση µε το µέσο όρο της 

                                                 
13 Eurostat, LFS, 2003. 
14 Η απασχόληση στην Ευρώπη, EΚ, 2003. 
15 Η απασχόληση στην Ευρώπη, EΚ, 2004. 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι µεγαλύτερες διαφορές στα ποσοστά απασχόλησης παρατηρούνται 
στις γυναίκες.  

3. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ  

Το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004 αναγνώρισε ότι η πολιτική ισότητας των δύο 
φύλων αποτελεί µέσο κοινωνικής συνοχής καθώς και οικονοµικής µεγέθυνσης. Οι 
προσπάθειες προώθησης της ισότητας των δύο φύλων µέχρι σήµερα επικεντρώθηκαν κυρίως 
στις γυναίκες. Οι αλλαγές για τις γυναίκες επηρεάζουν και τους άνδρες, επειδή η ισότητα των 
δύο φύλων έχει να κάνει µε τη σχέση µεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία θα πρέπει να 
βασίζεται στην ισότητα δικαιωµάτων, ευθυνών κα ευκαιριών σε κάθε σφαίρα της ζωής.  

Για να αντιµετωπίσει την πρόκληση µιας γηράσκουσας κοινωνίας, η Ευρώπη χρειάζεται να 
κινητοποιήσει ανθρώπους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να σχεδιάσει πολιτικές για 
τη µεγαλύτερη προώθηση της γυναικείας απασχόλησης σε όλες τις ηλικιακές οµάδες αλλά 
περισσότερο στις µεγαλύτερες ηλικίες και να αξιοποιήσει πλήρως το γυναικείο δυναµικό 
απασχόλησης µεταξύ των µεταναστών. Πρόκληση αποτελεί επίσης η εξάλειψη της διαφοράς 
µεταξύ των δύο φύλων ως προς τις αµοιβές και η διευκόλυνση του συνδυασµού της 
επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. 

3.1. Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας 

Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, η εξασφάλιση ενός βιώσιµου 
συστήµατος κοινωνικής προστασίας και η δηµιουργία µιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισµούς 
παραµένει βασικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας. 

– Τα κράτη µέλη θα πρέπει να αντιµετωπίσουν τη µεγάλη διαφορά στο ποσοστό 
απασχόλησης µεταξύ γυναικών και ανδρών µεγαλύτερης ηλικίας λαµβάνοντας κατάλληλα 
µέτρα µε σκοπό την επίτευξη του στόχου του 50 % για το ποσοστό απασχόλησης των 
εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας έως το 2010. 

– Τα κράτη µέλη και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της 
διατήρησης σε υψηλά επίπεδα της διαφοράς µεταξύ των δύο φύλων ως προς τις αµοιβές 
και το πρόβληµα του διαχωρισµού των δύο φύλων στην αγορά εργασίας.  

– Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας για άνδρες 
και γυναίκες που έχουν την ευθύνη της φροντίδας ενός παιδιού ή ενός εξαρτώµενου 
ατόµου, παρέχοντας το σωστό συνδυασµό µέσων που θα τους επιτρέπουν να εργάζονται 
µε πλήρη απασχόληση εάν το επιθυµούν και να επιστρέφουν στη θέση πλήρους 
απασχόλησης µετά από ένα διάστηµα µερικής απασχόλησης. 

– Τα κράτη µέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τον εκσυγχρονισµό των 
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, όπως παρουσιάζονται στις εθνικές εκθέσεις του 
2002 για τα συνταξιοδοτικά συστήµατα. Τα συνταξιοδοτικά συστήµατα και άλλες 
κοινωνικές παροχές θα πρέπει να προσαρµοστούν σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι γυναίκες θα 
απασχολούνται στον ίδιο βαθµό µε τους άνδρες και θα τρέφουν τις ίδιες φιλοδοξίες µε 
τους άνδρες για τη σταδιοδροµία τους και στο οποίο οι άνδρες θα µπορούν να µοιραστούν 
εξίσου τα οικιακά καθήκοντα και τις ευθύνες της φροντίδας των παιδιών. 

– Τα κράτη µέλη θα πρέπει εξαλείψουν τα οικονοµικά και µη οικονοµικά αντικίνητρα για τη 
συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και τα κίνητρα που προκαλούν 
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µεγάλες διακοπές στη σταδιοδροµία µε αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο της σύνταξης 
και στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. Αυτά περιλαµβάνουν, ιδίως, την εξατοµίκευση της 
φορολόγησης και των συστηµάτων παροχών και την προώθηση προσιτών κέντρων 
παροχής παιδικής φροντίδας.  

– Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα µέτρα και οι δραστηριότητες που 
χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και ιδιαίτερα από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο αποσκοπούν στην καταπολέµηση των στερεοτύπων που βασίζονται στο 
φύλο τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αγορά εργασίας και συµβάλλουν στη µείωση 
της διαφοράς µεταξύ των δύο φύλων.  

3.2. Αύξηση των κέντρων παροχής φροντίδας για παιδιά και άλλα εξαρτώµενα 
άτοµα 

Η εµφάνιση της γηράσκουσας κοινωνίας δηµιουργεί την ανάγκη µιας οικονοµικά και κοινωνικά 
βιώσιµης προσαρµογής των κοινωνικών πολιτικών. Η πρόβλεψη κατάλληλων κέντρων παροχής 
φροντίδας για τα παιδιά εξακολουθεί να είναι το βασικό µέσο που θα δώσει τη δυνατότητα στις 
γυναίκες να µπουν και να παραµείνουν στην αγορά εργασίας όλη τους τη ζωή. 

– Τα κράτη µέλη θα πρέπει να δώσουν έµφαση στην παροχή οικονοµικά προσιτών, 
προσβάσιµων και ποιοτικών κέντρων παροχής φροντίδας για παιδιά, ιδίως για παιδιά 
ηλικίας 0-3 ετών, σύµφωνα µε τους στόχους της Βαρκελώνης. 

– Λόγω της γήρανσης του πληθυσµού θα πρέπει να αναληφθούν επείγουσες δράσεις και 
δεσµεύσεις σε επίπεδο κρατών µελών µε σκοπό να εξασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών 
φροντίδας κατάλληλου επιπέδου για εξαρτώµενα άτοµα, εκτός των παιδιών, ώστε να µην 
εγκαταλείπουν οι εργαζόµενοι και ιδίως οι γυναίκες την αγορά εργασίας. 

– Τα κράτη µέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τη δυνατότητα χρηµατοδοτικής 
συνδροµής που παρέχεται από τα διαρθρωτικά ταµεία, συγκεκριµένα από το ΕΚΤ και το 
ΕΤΠΑ, για να αυξήσουν τη διαθεσιµότητα κέντρων παροχής υπηρεσιών φροντίδας.  

3.3. Η πλευρά των ανδρών στην επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων 

Η προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών συνεπάγεται αλλαγές για άνδρες και γυναίκες. 
Γι’ αυτό, είναι σηµαντικό να συµµετέχουν ενεργά τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες στη 
χάραξη νέων στρατηγικών για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. 

– Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στην προαγωγή ευέλικτων εργασιακών 
ρυθµίσεων µε σκοπό τη διευκόλυνση του συνδυασµού της επαγγελµατικής µε την ιδιωτική 
ζωή τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
σε ενέργειες που απευθύνονται σε άνδρες για να αλλάξει η νοοτροπία που επικρατεί στο 
χώρο εργασίας προς όφελος της ισότητας των δύο φύλων. 

– Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προωθήσουν κατάλληλα συστήµατα γονικής άδειας και για 
τους δύο γονείς. Έχει µεγάλη σηµασία να διευκολυνθούν οι άνδρες να χρησιµοποιήσουν 
τις δυνατότητες λήψης άδειας µε την ανάπτυξη οικονοµικών και άλλων κινήτρων. 

– Τα κράτη µέλη και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να δροµολογήσουν δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης που να ενθαρρύνουν τους άνδρες να µοιράζονται τις ευθύνες της 
φροντίδας των παιδιών και άλλων εξαρτώµενων ατόµων. 
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3.4. Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στη µεταναστευτική πολιτική και 
στην πολιτική ένταξης 

Η ουσιαστική και υπεύθυνη ένταξη των µεταναστών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία 
αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας. Η 
διάσταση του φύλου είναι κάτι που λείπει σε µεγάλο βαθµό από τις πολιτικές ένταξης, γεγονός 
που παρεµποδίζει τις δυνατότητες πλήρους αξιοποίησης του δυναµικού των µεταναστριών στην 
αγορά εργασίας. 

– Κατά τη µεταφορά της οδηγίας16 σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης, τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι περιορισµοί στην πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας διατηρούνται στο ελάχιστο επίπεδο και δεν δυσκολεύουν την ένταξη των 
µεταναστριών.  

– Οι διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες των µεταναστριών και των µεταναστών θα 
πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών ένταξης. 

– Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στη διπλή διάκριση σεξισµού και ρατσισµού που 
υφίστανται συχνά οι µετανάστριες, ιδίως στην αγορά εργασίας. 

– Για την επιτυχή ένταξη των µεταναστών και ιδίως των µεταναστριών στην οικονοµική και 
κοινωνική ζωή, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι πολιτισµικές πρακτικές και οι 
προσδοκίες όσον αφορά το ρόλο των γυναικών και των ανδρών όχι µόνο στις χώρες 
υποδοχής αλλά και στην πατρίδα τους.  

– Είναι σηµαντικό να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες κοινοτικής χρηµατοδότησης για την 
προώθηση της διάστασης του φύλου στη µεταναστευτική πολιτική και στην πολιτική 
ένταξης, ιδίως µέσω των ευρωπαϊκών προγραµµάτων δράσης στους τοµείς της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και των 
διακρίσεων, της πρωτοβουλίας EQUAL, του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων και των 
προπαρασκευαστικών δράσεων του νεοσύστατου INTI. 

3.5. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στο θέµα της ισότητας των δύο φύλων 

Η 10η επέτειος του Προγράµµατος ∆ράσης του Πεκίνου το 2005 προσφέρει µια ευκαιρία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναβεβαιώσει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε στη ∆ιακήρυξη και το 
Πρόγραµµα ∆ράσης για την Τέταρτη ∆ιάσκεψη Κορυφής των Γυναικών στο Πεκίνο το 1995 και 
να υποβάλει έκθεση σχετικά µε την ισότητα των δύο φύλων από το 199517 και µετά. Η 
αποτίµηση βασίζεται σε µια σειρά βασικών δεικτών που αναπτύχθηκαν εν µέρει στο πλαίσιο 
των ετήσιων επισκοπήσεων του Προγράµµατος ∆ράσης του Πεκίνου από το Συµβούλιο και εν 
µέρει από την Επιτροπή. Η σειρά αυτή βασικών δεικτών αποτελεί επίσης τη βάση για την ετήσια 
παρακολούθηση της εξέλιξης που παρουσιάζεται στο παράρτηµα της παρούσας έκθεσης. 

Η επικείµενη πρόταση της Επιτροπής18 σχετικά µε τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για 
την Ισότητα των δύο Φύλων θα βελτιώσει τις δυνατότητες παρακολούθησης των εξελίξεων. 

                                                 
16 Οδηγία 2003/86/EΚ του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε το δικαίωµα 

οικογενειακής επανένωσης (ΕΕ L 251, 3.10.2003, σ. 12). 
17 Πεκίνο + 10 – Η πρόοδος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκθεση της λουξεµβουργιανής 

προεδρίας, 2005.  
18 Η Επιτροπή σκοπεύει να εγκρίνει την πρόταση την άνοιξη του 2005. 
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Χρειάζονται ενισχυµένες προσπάθειες από τα κράτη µέλη, την Επιτροπή και το Συµβούλιο 
Υπουργών: 

– για την περαιτέρω ανάπτυξη στατιστικών για τα δύο φύλα και δεικτών σε τοµείς πολιτικής 
στους οποίους λείπουν τέτοια δεδοµένα·  

– για να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή µε σκοπό τη βελτίωση της παροχής δεδοµένων για τη 
µετανάστευση και την ένταξη που να αναλύονται κατά φύλο·  

– για να εξασφαλιστεί η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις αναλύσεις πολιτικής, 
µεταξύ άλλων, χρησιµοποιώντας δεδοµένα κατά φύλο. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλείται, µε βάση την παρούσα έκθεση για την ισότητα γυναικών 
και ανδρών, να παροτρύνει τα κράτη µέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την 
ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τοµείς πολιτικής µε σκοπό την 
επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων. Ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί: 

– στην ενίσχυση των εθνικών µηχανισµών για την ισότητα των δύο φύλων· 

– στην εξασφάλιση της ορθής και ταχείας ενσωµάτωσης της οδηγίας19 για την εφαρµογή της 
αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην 
απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, η 
οποία θα πρέπει να έχει µεταφερθεί στην εθνική νοµοθεσία έως τον Οκτώβριο του 2005· 

– στη συνέχιση της συνεργασίας µε τους κοινωνικούς εταίρους µε σκοπό την αποφυγή του 
διαχωρισµού των φύλων στην αγορά εργασίας και τη µείωση της διαφοράς µεταξύ των 
δύο φύλων ως προς τις αµοιβές, ιδίως όσον αφορά τις µετανάστριες· 

– στην αύξηση της γυναικείας συµµετοχής στην αγορά εργασίας, που θα ενισχύσει όχι µόνο 
την οικονοµική βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων αλλά επίσης θα δώσει τη 
δυνατότητα στις γυναίκες να γίνουν οικονοµικά ανεξάρτητες και να κερδίζουν καλύτερες 
και δικές τους συντάξεις·  

– στην προώθηση της απασχόλησης των µεταναστριών και στην αναγνώριση του 
σηµαντικού τους ρόλου στη διαδικασία ένταξης· 

– στην εγγύηση και στο σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων των µεταναστριών και στην 
ενίσχυση των προσπαθειών πρόληψης και καταπολέµησης της ειδικής βίας της οποίας 
γίνονται θύµατα· 

– στην προσεκτική εξέταση του βαθµού στον οποίο ανταποκρίνονται τα συνταξιοδοτικά 
συστήµατα στις ανάγκες τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών και στην αναφορά των 
αποτελεσµάτων τους στον επόµενο γύρο των εθνικών εκθέσεων στρατηγικής για τις 
συντάξεις τον Ιούλιο του 2005·  

                                                 
19 Οδηγία 2002/73/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Σεπτεµβρίου 2002 

για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/EΟΚ σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική 
εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (ΕΕ L 269,5.10.2002, σ.15). 
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– στην αύξηση των κέντρων παροχής φροντίδας για παιδιά και άλλα εξαρτώµενα άτοµα και 
στην ενίσχυση της στρατηγικής για το συνδυασµό της επαγγελµατικής και της ιδιωτικής 
ζωής, εξασφαλίζοντας τη συµµετοχή των ανδρών στον ίδιο βαθµό µε τις γυναίκες· 

– στην πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και ιδίως του 
ΕΚΤ για την προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών και για την εξασφάλιση της 
πλήρους ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας στα επόµενα επιχειρησιακά 
προγράµµατα των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και της προώθησής της ισότητας κατά τα 
διάφορα στάδια εφαρµογής· 

– στην περαιτέρω ανάπτυξη της σειράς των βασικών δεικτών για την παρακολούθηση της 
προόδου προς την ισότητα γυναικών και ανδρών, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής 
του Προγράµµατος ∆ράσης του Πεκίνου· στην τακτική συλλογή επαρκών, συνεκτικών και 
συγκρίσιµων στατιστικών στοιχείων κατά φύλο µε αυτόν το σκοπό. 
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ANNEX  

The statistical annex gives a simple, though comprehensive, overview of the situation of 
women and men, its evolution over time, and remaining gender gaps in the European Union.  

Given the importance of a broad approach to gender equality, indicators have been chosen 
according to two main criteria: their relevance in covering aspects of the lives of women and 
men, and the availability of comparable, and reliable data. Some indicators have been 
developed in the framework of the annual review of the Beijing Platform for Action in the 
Council and others by the Commission for monitoring progress in different policy areas, such 
as employment, social inclusion, education and research. The proposed data provide 
information on the following dimensions: paid work, income and pay, decision-making 
power, knowledge and time. Data on healthy life years at birth and the average age of women 
at birth of first child is also included. 

Paid work 

Paid work is a precondition of economic independence during the active ages as well as a 
basis for pension in older ages. It is measured by the employment and unemployment rates, 
and the share of part-time work. At present (2003), there is an employment gender gap of 15.8 
% in the EU, while the unemployment gender gap (2004) is equal to 1.7 %. Women form the 
majority of those working part-time. The share of women employees working part-time was 
30.5 % in the EU in 2004. The corresponding figure for men was 6.6 %. 

Income and pay 

In 2003, in the European Union the estimated gender pay gap was 15%. The risk of poverty 
was higher for women compared to men in 17 of the Member States. 

Decision-making 

Balanced participation in decision-making is looked at in the political and economic fields. 23 
% of parliamentary seats in the EU are currently occupied by women. Some Member States 
experienced a substantial increase of the number of women in the parliament since 2003 while 
others saw a slight decrease. The percentage of women in managerial positions in the EU has 
increased by 1 percentage point since 2002, to reach 31 % in 2003. Very few women (all MS 
except 4 do not reach 15 % women) are members of the daily executive boards in top 50 
companies. 

Knowledge 

The development towards a knowledge based society makes high demands on the educational 
level of the labour force. Women present higher educational attainment than men: the gap 
between women and men aged 20-24 attaining secondary educational level is 5 percentage 
points in the EU 2004. Traditional patterns remain in the research field where men 
represented 86% of academic staff who are full professors (or equivalent) in the EU in 2002. 
More women than men participate in adult education and training (life-long learning) in 21 
Member States. 
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Working Time 

The gap between average hours worked by women and men with children shows that women 
with children work 11 hours per week less than men with children in the EU in 2003. 

Healthy life years 

Women are expected to live longer in absence of limitations in functioning/disability than 
men in most Member States (except in Germany, Sweden, Denmark, UK, the Netherlands and 
Finland. 

The average age of women at birth of first child 

The average age of women at birth of first child has increased by at least 0.5 years in 14 
Member States during the last few years.  
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Absolute gender gap in employment rates (women and men aged 15 - 64) in EU Member 
States - 1998 and 2003
(Difference between women's and men's employment rates) 
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Source:  Eurostat, Labour Force Survey (LFS).
NB:  Top value of a bar is men's employment rate and bottom value is women's employment rate.
Data are not available 1998 for CY, MT. EU-25 is estimated without missing countries. 
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Absolute gender gap in unemployment rates (women and men aged 15 years and over) in EU 
Member States - 1998 and 2004
 (Difference between women's and men's unemployment rates) 

Source:  Eurostat.
NB: A positive gap indicates higher unemployment rates for women in comparison with men, while the opposite is true for a negative gap.
(1) Exceptions to the reference year: EL and IT: 2003. Data are not available 1998 for CY, MT, SK. EU-25 is estimated without missing countries.                          
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Share of part-time employees among women and men employees, in EU Member States - 2004
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Source:  Eurostat, Labour Force Survey (LFS), Spring results.
NB:  Exceptions to the reference year: DE, EL, IT, LU and EU-25: 2003.
LU: annual average instead of spring result.
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Source:  Eurostat. Administrative data are used for LU. All other sources are national surveys except as follows:
2003: Statistics on Income and Living Conditions (EU-SIC) for EL, IE and AT. The results for the first year of this new EU survey are provisional and subject to further quality 
assessment. They should therefore be interpreted with caution.
2002 :European Community Household Panel (ECHP) for EL
2001 and before:  European Community Household Panel (ECHP) for BE, DE, IT, DK, IE, UK, EL, ES, PT, AT and FI.
NB: EU-25 estimates are population-weighted averages of the latest available national values adjusted where possible, to take into account a change in the data source. 
Exceptions to the reference years: (1) 1999 for PLand SK; 2000 for MT.  (2) 2001 for BE and IT; 2002 for SI and FI.
DK - A change of data source from 2002 is estmated to have increased the gender pay gap value by 4 percentagepoints.
DE - From 2002 national earnings surveys and the German Socio-Economic Panel have been used. This is estmated to have increased the gender pay gap value by 1 
percentagepoint.
ES - From 2002 data from tax returns and the labour force survey have been used. This is estmated to have increased the gender pay gap value by 3 percentagepoints.
FI - A change of data source from 2002 is estmated to have increased the gender pay gap value by 4 percentagepoints.
UK - A change of data source from 2002 is estmated to have increased the gender pay gap value by 2 percentagepoints.

Pay gap between women and men in unadjusted form in EU Member States - 1998 and 2003 
(Difference between men’s and women’s average gross hourly earnings as a percentage of men’s average gross hourly earnings)
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At-risk-of-poverty rate after social transfers1 for women and men aged 16 years and over in EU 
Member states, 20022
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Source:  Eurostat, National sources. 
NB: 1) At-risk-of-poverty rate after social transfers - The share of persons with an equivalised disposable income below the risk-of-poverty threshold, which is 60% of 
the national median equivalised disposable income (after social transfers). Gender breakdown is based on assumption of equal sharing of resources within household.
2) Exceptions to the reference year: CY: 1997; MT: 2000; BE, DE, EL,ES, FR, IE, IT, LU, NL and PT: 2001; CZ and SK: 2003. 
BE, DE, EL,ES, FR, IE, IT, LU, NL and PT have used a different methodology for the calculation of the At-risk-of-poverty and results are not comparable with other 
contries. However comparisons between women and men within MS are still valid and it is not likely that the ranking of the countries would differ much by using the 
same methodology as the rest.
Data are not available for  DK and SE.

Members of single/lower houses of national parliaments in EU Member States - sex distribution 2003 
and 2004

25

75

23

77

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

S E F I N L D K A T E S B E D E L U L T P L P T U K L V S K C Z E E S I F R E L I E I T C Y H U M T

women men
women menLeft bar: 2003     Right bar: 2004

Source:  European Commission, Employment, Social affairs and Equal opportunities DG, Database on Women and Men in Decisionmaking
NB: The indicator has been developed within the framework of the follow-up of the Beijing Platform for Action in the EU Council of Ministers.
Data for 2003 are not available for CZ, LV, Pl and  MT. EU-25 is the average of national values estimated without missing countries. 
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Source : Eurostat, Labour Force Survey (LFS).
NB : Managers are persons classified in ISCO 12 and 13.
(1) Exception to the reference year: NL: 2002. Data are not available 1998 for CY and MT.  EU-25 is estimated without missing countries. 

Managers in EU Member States - Sex distribution 1998 and 2003
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Educational attainment (at least upper secondary school) of women and men aged 20 - 24, 
in EU Member States - 2004
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Source : Eurostat, Labour Force Survey (LFS), Spring results.
NB: DE, EL, IE, IT and EU-25: Provisional value. Exceptions to the reference year: LU and 
NL: 2003.
CY: students abroad are not covered.

Full professors or equivalent (Grade A) in EU Member States - Sex distribution 20021
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Source:  European Commission, Research DG, WiS database.
NB: (1) Exceptions to the reference year: CY, DK, FR, IL, IT, NO, PT: 2001; EL: 2000; AT: 1998. Data are not available: IE, LU.
NL: FTE as exception to HC; SI: Data are estimated.
Data are not comparable between countries due to differences in coverage & definitions.
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Life-long learning - Percentage of the population aged 25-64 participating in education and 
training over the four weeks prior to the survey, 2004
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Gaps between average hours worked per week by men and women (aged 20 - 49) with children (aged 0 - 6 
years) in EU Member States - 1998 and 2003
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Source:  Eurostat, Labour Force Survey (LFS), Spring results
NB: Top value of a bar is men's average hours worked and bottom value is women's average hours worked
       Data for 1998 are not available for DK, CY, IE, MT, SE and FI. Data for 2003 are not available for DK, IE, and SE. 
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Healthy life years at birth; the number of years that a person is expected to live in absence of 
limitations in functioning/disability, 2003
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Source:  Eurostat
NB : Estimations are applied for mortality data and prevalence of disability was extrapolated on data of previous years: 1995-2001; for DE and UK: 
1997-2001
Exceptions to the reference year: BE, MT and PL: 2002. Data are not available for  EE, LU, LV, LT, SI and SK.
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