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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις στατιστικές των πηγών του ΟΟΣΑ, ο πληθυσμός 
των χωρών του ΟΟΣΑ γηράσκει, και, ενώ σήμερα σε κάθε 100 εργαζόμενους 
αντιστοιχούν 38 συνταξιούχοι, ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να ανέλθει έως και στους 70 
συνταξιούχους για κάθε 100 εργαζόμενους, εάν η πολιτική για την απασχόληση 
παραμείνει ως έχει,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Ταμείου για τη Δημογραφία για το 2005 αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, ότι οι προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας σε ολόκληρο τον κόσμο 
δεν θα είναι επιτυχείς εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την καταπολέμηση των άνισων 
συνθηκών λόγω φύλου, των διακρίσεων απέναντι στις γυναίκες και τα κορίτσια και τη 
βίας κατά αυτών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις χώρες της ΕΕ, αυξάνεται το ποσοστό των ατόμων που 
κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, όπως συμβαίνει και με το ποσοστό των ομάδων 
κινδύνου, για τις οποίες οι συνθήκες αναφορικά με την κοινωνική ένταξη είναι γενικά 
χειρότερες από εκείνες που ισχύουν για άλλες πληθυσμιακές ομάδες,

1. συστήνει να προστεθεί στις επτά προτεραιότητες της κοινωνικής πολιτικής η 
προτεραιότητα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των φυλετικών , αυξάνοντας έτσι τον 
αριθμό των προτεραιοτήτων της κοινωνικής πολιτικής από επτά σε οκτώ·

2. προτείνει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αξιολόγηση των πληροφοριών και των 
στατιστικών που θα ληφθούν από το νεοϊδρυθέν Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων·

3. συμφωνεί να δοθεί έμφαση στην εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, αλλά, ταυτόχρονα, 
τονίζει ότι η κατάσταση των παιδιών συνδέεται άμεσα με το θέμα των ίσων ευκαιριών, το 
οποίο επιδρά στην περαιτέρω εξέλιξη της οικογένειας ως θεσμού·

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με τις πηγές της Eurostat, το ένα τρίτο των γεννήσεων στην ΕΕ 
πραγματοποιείται τώρα εκτός του θεσμού του γάμου, και αυτό το ποσοστό αυξάνεται 
κάθε χρόνο. Η τάση αυτή μαρτυρεί την ανάγκη εξεύρεσης αποτελεσματικών μηχανισμών 
για την προώθηση της σωστής λειτουργίας της οικογένειας ως θεσμού, μεταξύ άλλων 
μέσω της επικέντρωσης σε πιθανές επιλογές ως προς τη μελλοντική της εξέλιξη·

5. τονίζει ότι το όλο και μεγαλύτερο προσδόκιμο όριο της ανθρώπινης ζωής μπορεί απλά να 
σημαίνει μια μακρύτερη περίοδο γηρατειών, εάν δεν γίνουν θετικές αλλαγές στον τρόπο 
ζωής, τους ρυθμούς εργασίας, την υγειονομική περίθαλψη, τη διατροφή και την 
εκπαίδευση. Αυτές οι αλλαγές πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όσο το δυνατόν υψηλότερο 
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ποσοστό του πληθυσμού και σε όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές ομάδες·

6. συστήνει ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα δεν θα πρέπει απλά να αποτελούνται από μια 
ευρεία κλίμακα μορφών κοινωνικής και συμπληρωματικής ασφάλισης (είτε αυτή ορίζεται 
από τον νόμο, είτε είναι ιδιωτική), αλλά θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις 
μεγάλες αποκλίσεις στην αποδεκτή ηλικία συνταξιοδότησης βάσει του φύλου, του 
επαγγέλματος και, στην περίπτωση των γυναικών, του αριθμού των παιδιών·

7. τονίζει ότι η ενεργός κοινωνική πολιτική και η διατήρηση του κράτους πρόνοιας είναι 
μεταξύ των πυλώνων και των θεμελιωδών αρχών της ΕΕ. Ταυτόχρονα, ωστόσο, αυτές οι 
αρχές είναι δαπανηρές και η χρηματοδότησή τους θέτει την ΕΕ σε μειονεκτική θέση στο 
πλαίσιο ενός σύγχρονου, παγκοσμιοποιημένου κόσμου, ιδιαίτερα όσον αφορά τον 
οικονομικό ανταγωνισμό με άλλες μείζονες οικονομίες του κόσμου. Παρόλα αυτά, η ΕΕ 
πρέπει να παραμείνει σταθερή σε αυτές τις αρχές·

8. προτείνει την εμβάθυνση σε θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τους μετανάστες που προέρχονται από πολιτισμικά διαφορετικές περιοχές του κόσμου, 
των οποίων οι πολιτισμικές αξίες και παραδόσεις από ορισμένες απόψεις μπορεί να μην 
ανταποκρίνονται στις συμπεριφορές που είναι αποδεκτές στις χώρες της ΕΕ. Οι διαφορές 
αυτές μπορεί να εγείρουν προστριβές και παρεξηγήσεις, καθιστώντας δυσκολότερη την 
ενσωμάτωση αυτών των ομάδων ανθρώπων, κάτι που, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε 
από τα σημερινά γεγονότα στην Ευρώπη, ισχύει κυρίως για τη νεότερη γενιά.


