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A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Λισσαβόνας, ορίστηκαν νέοι στόχοι με σκοπό την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
ανανέωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη η δυναμικότερη και 
ανταγωνιστικότερη οικονομία της γνώσης στον κόσμο, η οποία θα συνοδεύεται από ποιοτική 
και ποσοτική βελτίωση της απασχόλησης καθώς και από μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

H στρατηγική της Λισσαβόνας έθεσε φιλόδοξους στόχους που αφορούν το σύνολο της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας καθώς και τις γυναίκες: να αυξηθεί το ποσοστό της απασχόλησης, να 
εκπονηθεί μία στρατηγική ενεργής γήρανσης, να οικοδομηθεί μία κοινωνία έρευνας και 
πληροφόρησης, δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κατά την τελευταία τετραετία ύστερα από την έναρξη ισχύος της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας, η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη γνώρισε σημαντική επιβράδυνση 
που κατέστησε δυσχερή την υλοποίηση των συμφωνημένων στόχων. Μια σειρά μελετών, 
όπως η έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου υπό την προεδρία του κ. Wim Kok1, επισήμανε 
τον επείγοντα χαρακτήρα της λήψης των απαραίτητων μέτρων για τον εξορθολογισμό και την 
απλούστευση της διαδικασίας.

B. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Από την άποψη της διάστασης των φύλων, μπορούμε να συγκρατήσουμε έξι κύριους τομείς 
αξιολόγησης, στους οποίους είναι σκόπιμο να επικεντρώσουμε τον προβληματισμό. Αυτοί οι
τομείς είναι η απασχόληση, οι μισθολογικές διαφορές, η πρόσβαση στη διά βίου 
εκπαίδευση και κατάρτιση, η προώθηση νέων μορφών εργασίας, η οργάνωση του 
χρόνου εργασίας και o καταμερισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.

Αυτοί οι τομείς αποτέλεσαν το αντικείμενο ανάλυσης στο πλαίσιο του θεματικού τμήματος 
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών, η οποία συνέταξε έγγραφο αναφοράς που 
διατίθεται στην αγγλική και γαλλική γλώσσα2.

Γ. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων έχει διοργανώσει δημόσια 
ακρόαση με θέμα την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας από την 
προοπτική του φύλου, συγκεντρώνοντας εμπειρογνώμονες από διάφορα κράτη μέλη, 
διοικητικές αρχές, ενώσεις και κοινωνικούς εταίρους3.

Από τα μέτρα που προτάθηκαν, αξίζει να συγκρατήσουμε:

  
1 Απασχόληση, απασχόληση, απασχόληση. Δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη.
Νοέμβριος 2003.
2 Πρβλ. Η αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας από την προοπτική του φύλου, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
Θεματική Διεύθυνση Γ, IP/C/FEMM/NT/2005-5 της 11.04.2005.
3 Δημόσια ακρόαση της 25ης Ιανουαρίου 2005.
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- την ανάγκη να υιοθετηθεί η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών (Gender Mainstreaming) στους γενικούς προσανατολισμούς 
οικονομικής πολιτικής (ΓΠΟΠ)·

- την αναγνώριση, στο πλαίσιο των οικονομικών πολιτικών, του ρόλου των γυναικών στη 
διαχείριση του νοικοκυριού·

- την αναγνώριση της κατ’ οίκον εργασίας, προκειμένου να μπορεί να οδηγήσει σε 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

- τη μόνιμη σύνδεση μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας της εργασίας, προκειμένου να 
συνδυάζεται η ιδιωτική με την επαγγελματική ζωή χωρίς τον κίνδυνο αβεβαιότητας·

- στο πλαίσιο νέων προτύπων οργάνωσης της εργασίας, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν 
μορφές σύμβασης με διαφοροποιημένη προσέγγιση του χρόνου εργασίας, ώστε να 
διευκολύνεται η είσοδος και η μονιμότητα των γυναικών στην αγορά εργασίας·

- τη μείωση, υπό τη μορφή βελτιωμένης κοινωνικής προστασίας και φορολογικών 
πλεονεκτημάτων, της διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις οικιακές 
αρμοδιότητες και την εκπαίδευση των παιδιών μικρής ηλικίας.

Δ. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

1. Επαναπροσδιορισμός στόχου

Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αντιμετώπισε ευνοϊκά την πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να επικεντρωθεί η στρατηγική της Λισσαβόνας στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ανταγωνιστικότερης οικονομίας της 
γνώσης στον κόσμο1.
Η αναθεώρηση προτείνει επίσης μία νέα μέθοδο διακυβέρνησης που συνίσταται στην 
απλούστευση των κατευθυντήριων γραμμών και της παρακολούθησης της στρατηγικής, τόσο 
σε κοινοτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.

Η αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας παρουσιάζεται σχηματικά ως εξής:

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ανάπτυξη και εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς.
2. Βελτίωση των ευρωπαϊκών και εθνικών ρυθμίσεων.
3. Υλοποίηση ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών στην Ευρώπη και το εξωτερικό.
4. Επέκταση και βελτίωση των ευρωπαϊκών υποδομών.
5. Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη.
6. Διευκόλυνση της καινοτομίας, της υιοθέτησης των TΠΕ και της βιώσιμης χρήσης των 

πόρων.
7. Συμβολή στη δημιουργία μιας ισχυρής ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης.
8. Παρότρυνση για τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού ατόμων στην αγορά εργασίας και 

εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

  
1 COM (2005) 24 της 2.2.2005.
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9. Αύξηση της ικανότητας προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων καθώς και αύξηση 
της ευελιξίας των αγορών εργασίας.

10. Αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο με καλύτερη εκπαίδευση και 
δεξιότητες.

ΜΕΘΟΔΟΣ - ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

α. Προγραμματισμός
Η Επιτροπή εγκρίνει ενιαίο έγγραφο που περιλαμβάνει τους γενικούς προσανατολισμούς 
οικονομικής πολιτικής και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές προγραμματίζονται εφεξής για τρία χρόνια (2005-2008) και θα 
συνοδεύονται από το Πρόγραμμα της Λισσαβόνας 2005-2008.

β. Παρακολούθηση
Από το 2006, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν ενιαία έκθεση προς την Επιτροπή 
όσον αφορά την εφαρμογή σχεδίων μεταρρυθμίσεων που θα εγκρίνουν στο δεύτερο εξάμηνο 
του 2005.

2. Η διάσταση του φύλου στις παραδοχές

Στην ανακοίνωσή της προς το Συμβούλιο, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το τεράστιο δυναμικό 
των γυναικών στην αγορά εργασίας δεν έχει ακόμη καταστεί αντικείμενο πλήρους 
εκμετάλλευσης, παροτρύνει άλλωστε τους κοινωνικούς εταίρους να δεσμευθούν για την 
εξάλειψη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Επιτροπή 
αναγνωρίζει επίσης τη δυσκολία συνδυασμού της ιδιωτικής με την επαγγελματική ζωή και 
τονίζει την ανάγκη να προβλεφθούν κατάλληλες δομές φύλαξης των παιδιών στα κράτη μέλη.

Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει, από την πλευρά του, τον στόχο της πλήρους 
απασχόλησης, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη ενσωμάτωσης μέτρων που θα 
επιτρέπουν τον συνδυασμό ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής.

4. Τα πρώτα αποτελέσματα της αναθεώρησης: οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές1

Σε συνέχεια της παρουσίασης της νέας στρατηγικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε το 
ολοκληρωμένο έγγραφο, που περιλαμβάνει σύσταση σχετικά με τους γενικούς 
προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής (ΓΠΟΠ) και πρόταση απόφασης σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.

Το ολοκληρωμένο έγγραφο περιλαμβάνει 23 κατευθυντήριες γραμμές (15 για τους ΓΠΟΠ και 
8 για την απασχόληση), εννέα από τις οποίες αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή από την άποψη της 
διάστασης των φύλων.

Ø Δυο κατευθυντήριες γραμμές αντιμετωπίζουν με άμεσο τρόπο τη διάσταση των 
φύλων:

  
1 COM (2005) 141 της 12.4.2005.
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- KΓ 16 (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ): Να εφαρμοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν 
στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην 
εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης του ζητήματος της 
ισότητας ανδρών και γυναικών, προκειμένου να επιτευχθούν οι αριθμητικοί στόχοι για την 
πλήρη απασχόληση.
Υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη συνδυασμού της ευελιξίας και της ποιότητας της 
απασχόλησης, προκειμένου να προσελκυστούν στην αγορά εργασίας οι διάφορες κατηγορίες 
που πρέπει να συμβάλουν στην πλήρη απασχόληση. 

- KΓ 17 (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ): Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον 
κύκλο ζωής.

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή περιλαμβάνει τα μέτρα που στοχεύουν στον συνδυασμό 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στον τομέα της απασχόλησης. Έχει δοθεί βαρύτητα στις δομές φύλαξης των 
παιδιών. Η εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή συνδέεται με την κατευθυντήρια γραμμή 2 
(ΓΠΟΠ) «Να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα», η οποία εμμένει στην ανάγκη 
αντιμετώπισης της γήρανσης του πληθυσμού.

Ø Επτά άλλες κατευθυντήριες γραμμές αντιμετωπίζουν ζητήματα που έχουν σχέση με 
την προβληματική της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην 
ισότητα των φύλων, χωρίς ωστόσο να τα ανάγουν σε συγκεκριμένο στόχο ή να 
αναγνωρίζουν σε αυτά τον αντίκτυπο της διάστασης των φύλων.

- KΓ 3 (ΓΠΟΠ) Να προωθηθεί η αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Αυτή η 
κατευθυντήρια γραμμή προτείνει την προσαρμογή των φορολογικών συστημάτων, ώστε να 
ενισχυθεί το αναπτυξιακό δυναμικό και η σχετική χορήγηση από τον προϋπολογισμό υπέρ 
της ανάπτυξης.

- KΓ 5 (ΓΠΟΠ) Μισθολογικές εξελίξεις και σταθερότητα των τιμών. Αυτή η κατευθυντήρια 
γραμμή συνδέει τις μισθολογικές εξελίξεις κυρίως με την παραγωγικότητα, προτείνοντας την 
επίδειξη σύνεσης απέναντι στις μισθολογικές αυξήσεις. Συνδέεται με την KΓ 21 
(ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) «ευνοϊκή προς την απασχόληση εξέλιξη των μισθών», όπου απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή για τους χαμηλόμισθους και για εκείνους που εισέρχονται για πρώτη φορά 
στην αγορά εργασίας.

-KΓ 10 (ΓΠΟΠ) Να προωθηθούν μία περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και οι ΜΜΕ. 
Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή προτείνει τη βελτίωση του δημοσιονομικού περιβάλλοντος 
και της κατάρτισης για να διευκολυνθεί η ίδρυση ΜΜΕ.

- KΓ 18 (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) Να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτή η 
κατευθυντήρια γραμμή προτείνει τη θέσπιση μέτρων που θα κατοχυρώνουν ένα κατάλληλο 
επίπεδο κοινωνικής προστασίας και μια εξατομικευμένη παροχή υποστήριξης για την 
αναζήτηση απασχόλησης.

- KΓ 20 (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της 
απασχόλησης. Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή προτείνει να προβλέπονται οι αλλαγές που 
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έχουν σχέση με το άνοιγμα των αγορών ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κοινωνικό κόστος, ιδίως 
μέσω της πολυμορφίας των συμβατικών εργασιακών ρυθμίσεων.

-KΓ 22 και 23 (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) Επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και προσαρμογή της 
κατάρτισης στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Αυτές οι δύο κατευθυντήριες γραμμές 
βασίζονται στη δια βίου μάθηση και στην αναγνώριση της επίσημης ή ανεπίσημης 
κατάρτισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νομοθετικό ψήφισμα που ενέκρινε στις 26 Μαΐου 2005 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της πρότασης απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση1 περιλαμβάνει πολλές τροπολογίες για την 
ισότητα των φύλων, ιδίως όσον αφορά τις μισθολογικές διαφορές, την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, την κατάρτιση και τις νέες πηγές απασχόλησης2.

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, απομένουν να καταβληθούν πολλές προσπάθειες, ώστε 
οι γυναίκες να μπορούν να διαδραματίζουν πλήρως τον ρόλο τους στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας, επιβάλλεται όμως να διατυπωθεί ένα πρώτο συμπέρασμα: 
χωρίς τη συμβολή των γυναικών, η στρατηγική της Λισσαβόνας είναι καταδικασμένη σε 
αποτυχία. Οι ευχές της Επιτροπής και του Συμβουλίου δεν αρκούν για να καλύψουν τα 
συνεχή κενά, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και τις μισθολογικές 
διαφορές.

Το δεύτερο συμπέρασμα που μπορεί να συναχθεί συνίσταται στο ότι η προσέγγιση της 
Επιτροπής και του Συμβουλίου όσον αφορά τις γυναίκες στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας είναι αμιγώς λειτουργική ως προς τους στόχους. Πράγματι, όσον αφορά τα 
μέτρα που προτάθηκαν, η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών 
και γυναικών (Gender Mainstreaming) παραμένει στις περισσότερες περιπτώσεις όνειρο και 
εξαθλίωση, ενώ η συνεκτίμηση της διάστασης των φύλων κατά την κατάρτιση 
προϋπολογισμών (Gender Budgeting) δεν λαμβάνει καμιά προσοχή.

Εξάλλου, μια αξιολόγηση της αριθμητικής προόδου, πολλώ μάλλον που δεν οδηγεί σε 
πλήρως ικανοποιητικό αποτέλεσμα, δεν θα πρέπει να μας κάνει να λησμονούμε ότι η βάση 
των διαφορών στηρίζεται στις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών. Ένα ολοφάνερο 
αποδεικτικό στοιχείο είναι η έλλειψη άμεσου συσχετισμού μεταξύ της αύξησης των επιπέδων 
εκπαίδευσης και του ποσοστού απασχόλησης των νέων γυναικών. Είναι, συνεπώς, 
απαραίτητο να αξιολογηθούν τα νέα μέτρα που προτάθηκαν ανάλογα με αυτή τη θεμελιώδη 
διαπίστωση.

Θα ήταν χρήσιμο, στο πλαίσιο της νέας μεθόδου διακυβέρνησης, να προβλεφθεί ένα 
κεφάλαιο αφιερωμένο στη διάσταση του φύλου και στον αντίκτυπο των μέτρων που 
προτάθηκαν για την ισότητα των φύλων, ειδικότερα στο πλαίσιο της προσέγγισης που 

  
1 C6-0111/2005 - 2005/0057 (CNS), συγκεκριμένα οι τροπολογίες 4, 9-13 και 20-22.
2 Πρβλ. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Συντάκτρια 
γνωμοδότησης: κ. Astrid Lulling).
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βασίζεται στον κύκλο ζωής σε σχέση με την εργασία. Η διαρκής αξιολόγηση αυτού του 
αντίκτυπου θα επέτρεπε στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να διορθώσουν τα μέτρα που 
εγκρίθηκαν.
Οι γενικοί προσανατολισμοί οικονομικής πολιτικής θα έπρεπε επίσης να επικεντρωθούν 
περισσότερο στη συγκεκριμένη κατάσταση των γυναικών και να προτείνουν μέτρα προς αυτή 
την κατεύθυνση. Παρότι ορισμένα μέτρα μπορεί να ενδιαφέρουν άμεσα τις γυναίκες, δεν 
υφίσταται συστηματική προσέγγιση βασισμένη στη διάσταση των φύλων (ΜΜΕ, φορολογικά 
μέτρα), γεγονός που περιορίζει εκ των πραγμάτων τις δυνητικές συνέπειες αυτών των μέτρων 
τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην απασχόληση.


