
PA\674367EL.doc PE 391.978v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
2007/2104(INI)

3.7.2007

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με τον απολογισμό της κοινωνικής πραγματικότητας
(2007/2104(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ilda Figueiredo



PE 391.978v01-00 2/3 PA\674367EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\674367EL.doc 3/3 PE 391.978v01-00

EL

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:

1. τονίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι τα κατεξοχήν θύματα των όλο και πιο 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που διατηρούν υψηλά επίπεδα φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, με αποτέλεσμα ποσοστό μεγαλύτερο του 16% του πληθυσμού να 
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας, παρά την ύπαρξη κοινωνικών παροχών· ο 
κίνδυνος αυτός εντείνεται όταν πρόκειται για μετανάστες, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με 
αναπηρία και μέλη μονογονικών οικογενειών·

2. σημειώνει ότι, στα περισσότερα κράτη μέλη, τα παιδιά αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 
υψηλότερο από το μέσο όρο· σε ορισμένα κράτη μέλη, σχεδόν ένα παιδί στα τρία 
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας, φαινόμενο που επιδεινώνεται όταν τα παιδιά 
ζουν σε μονογονικές οικογένειες, οι οποίες αποτελούνται κατά κανόνα από γυναίκες και 
μάλιστα συχνά άνεργες·

3. τονίζει ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, 
με κύρια χαρακτηριστικά την οικονομική κατάσταση των οικογενειών, τις συνθήκες 
στέγασης, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγεία και τη μακρόχρονη φροντίδα· 

4. τονίζει ότι η προτεραιότητα που δίνεται στις νομισματικές πολιτικές, περιλαμβανομένων 
των οκτώ αυξήσεων των επιτοκίων στις οποίες προέβη η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα σε διάστημα μικρότερο του ενάμισι έτους, συνέτειναν στην επιδείνωση των 
κοινωνικών και εδαφικών αδικιών και ανισοτήτων, με αποτέλεσμα τη διατήρηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε πολύ υψηλά επίπεδα και με το 20% 
περίπου, ή και περισσότερο, του πληθυσμού σε διάφορα κράτη μέλη να αντιμετωπίζει 
τον κίνδυνο της φτώχειας, ιδίως δε οι γυναίκες·

5. επιμένει ότι προέχει η διατήρηση δημόσιων υπηρεσιών ποιότητας, ενός ισχυρού 
δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για όλους και υψηλών επιπέδων 
κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης με δικαιώματα, και ότι, για το λόγο αυτό, θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις πολιτικές υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και 
όχι σε αυτές που εξαρτούν τα πάντα από τον ανταγωνισμό·

6. παροτρύνει την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Συμβούλιο και τα 
κράτη μέλη να δώσουν τη μέγιστη δυνατή προτεραιότητα στην κοινωνική ένταξη και τα 
δικαιώματα των γυναικών, τροποποιώντας ανάλογα τις αντίστοιχες πολιτικές τους, 
περιλαμβανομένης της πολιτικής για την κατανομή των εισοδημάτων, και 
εξασφαλίζοντας αξιοπρεπή κατώτατα εισοδήματα.


