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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής της Λισαβόνας σε σχέση με τη διάσταση του 
φύλου
(2004/2219(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας της 23ης 
και 24ης Μαρτίου 2000, της Στοκχόλμης της 23ης και 24ης Μαρτίου 2001, της 
Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002, των Βρυξελλών της 20ής και 21ης 
Μαρτίου 2003 και των Βρυξελλών της 25ης και 26ης Μαρτίου 2004,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 141 της Συνθήκης ΕΕ,

– έχοντας υπόψη την κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-
2005) (COM(2000)0335), τα προγράμματα εργασίας της Επιτροπής για τα έτη 2001, 
2002, 2003, 2004 και 2005 (COM(2001)0179, COM(2001)0773, COM(2003)0098) και 
τις ετήσιες εκθέσεις για την ισότητα των φύλων για τα έτη 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 
και 2005 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098 και COM(2004)0115, 
COM(2005)0044),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
2005 «Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση – Νέο ξεκίνημα 
για τη στρατηγική της Λισαβόνας» (COM(2005)0024),

– έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 2003 η ομάδα υψηλού 
επιπέδου υπό την προεδρία του κ. Wim Kok1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τον συνδυασμό της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2003 σχετικά με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο4,

– έχοντας υπόψη τους διαρθρωτικούς δείκτες,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 

  
1 «Θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας - η αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη», έκθεση της 
ειδικής ομάδας για την απασχόληση υπό την προεδρία του κ. Wim Kok, Νοέμβριος 2003
2 ΕΕ 102 E της 28.04.2004, σελ. 492.
3 ΕΕ 97 E της 22.04.2004, σελ. 566.
4 ΕΕ 61 E της 10.03.2004, σελ. 384.
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Φύλων (A6-0000/2005),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας ενέκρινε στρατηγικούς 
στόχους για να καταστεί η Ευρώπη η πιο δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία της 
γνώσης στον κόσμο, ικανή να επιτύχει αειφόρο οικονομική ανάπτυξη· ότι οι στόχοι της 
πλήρους απασχόλησης, της ποιότητας της απασχόλησης και της ενίσχυσης της 
κοινωνικής συνοχής αφορούν και τις γυναίκες,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση της «στρατηγικής της Λισαβόνας» 
εστιάζει εκ νέου τους στόχους στην ανάπτυξη και στην απασχόληση και προβλέπει μια 
νέα μορφή διακυβέρνησης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Λισαβόνας θέσπισε κοινούς δείκτες και 
στόχους, οι οποίοι χρειάζονται τακτική αξιολόγηση, προκειμένου να καταγράφονται
καλύτερα οι πρόοδοι που σημειώνονται και οι προκλήσεις που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας έθεσε ως στόχο την 
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών στο 60% έως το 2010· ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης προσέθεσε ως ενδιάμεσο στόχο για το τέλος του 
2005 την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών στο 57% και θέσπισε έναν 
επιπρόσθετο στόχο αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των ηλικιωμένων εργαζομένων, 
ανδρών και γυναικών, στο 55%,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών σημείωσε άνοδο και 
έφτασε το 2003 στο 55,1% στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση· ότι η αύξησή του έχει 
έκτοτε επιβραδυνθεί· ότι το ποσοστό απασχόλησης των ηλικιωμένων γυναικών παραμένει 
εξαιρετικά χαμηλό,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και η δημογραφική 
πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν τη βέλτιστη αξιοποίηση του 
γυναικείου εργατικού δυναμικού,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται πολυάριθμες ανισότητες μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αμοιβές, την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη διευρυμένη Ευρώπη, η διαφορά των αμοιβών ανέρχεται στο
15%· ότι η μείωση της διαφοράς αυτής είναι ένας τρόπος να καταστεί πιο ελκυστική η 
εργασία για τις γυναίκες, γεγονός που θα συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησής τους και στην πλήρη αξιοποίηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότερες γυναίκες σπουδάζουν· ότι αποκτούν όλο 
και περισσότερο τίτλους, εκπαίδευση και κατάρτιση,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
των γυναικών και των ανδρών και τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται στην αγορά 
εργασίας, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης,
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ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας αναγνώρισε τη 
σημασία της βελτίωσης της ισότητας των ευκαιριών σε όλους τους τομείς, ώστε να 
καθίσταται δυνατός ο συνδυασμός του οικογενειακού και του επαγγελματικού βίου· ότι 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης θέσπισε ποσοτικούς στόχους, προς επίτευξη 
έως το 2010, για τη δημιουργία υπηρεσιών υποδοχής για τουλάχιστον το 90% των 
παιδιών ηλικίας μεταξύ τριών ετών και της ηλικίας ένταξης στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση και για τουλάχιστον το 33% των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών, 
τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία επαρκών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων στα 
κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τη δημιουργία υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και 
εξαρτώμενων ατόμων δυσχεραίνει την αξιολόγηση της εφαρμογής των εν λόγω μέτρων,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση του χρόνου εργασίας συμβάλλει στη βελτίωση της 
ποιότητας της απασχόλησης των γυναικών· ότι προάγει το συνδυασμό του 
επαγγελματικού, του οικογενειακού και του ιδιωτικού βίου· ότι οι άνδρες δεν κάνουν 
επαρκή χρήση νέων και ευέλικτων μορφών απασχόλησης, όπως η τηλεργασία ή η 
μερική απασχόληση,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που λαμβάνονται υπέρ των γυναικών έχουν 
επιπτώσεις στους άνδρες· ότι οι άνδρες μπορούν να συμβάλουν θετικά στην 
καταπολέμηση των οικογενειακών στερεοτύπων,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως σήμερα, η συνεργασία για την επίτευξη των στόχων της 
Λισαβόνας λαμβάνει χώρα ουσιαστικά στο επίπεδο των εθνικών κυβερνήσεων· ότι, 
προκειμένου να ληφθεί πραγματικά υπόψη η διάσταση του φύλου, πρέπει να 
καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών, οι 
κοινωνικοί εταίροι, οι επιχειρήσεις και οι διοικητικές αρχές,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του ρόλου της αρμόδιας Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας,

1. επιβεβαιώνει την ανάγκη λήψης επειγόντων μέτρων υπέρ της απασχόλησης, της 
ποιότητας της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης των γυναικών, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας·

2. εκφράζει την ανησυχία του για τη διατήρηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαφορά των αμοιβών, τον διαχωρισμό στην αγορά εργασίας 
και την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση·

3. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση της 
απασχόλησης των γυναικών, η αύξηση της οποίας πρέπει να συνεχιστεί·
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4. συνιστά τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ της πολιτικής ενσωμάτωσης της ισότητας των 
φύλων και της στρατηγικής της Λισαβόνας για τη συστηματική συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της επίτευξης των φιλόδοξων στόχων της Λισαβόνας, 
ιδίως στο πλαίσιο των «γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών» και «των 
κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση»·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, έως σήμερα, η συνεργασία για την επίτευξη των 
στόχων της Λισαβόνας λαμβάνει χώρα ουσιαστικά στο επίπεδο των κυβερνήσεων και 
τονίζει ότι πρέπει να κληθούν να συμμετάσχουν οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, οι επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι και το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών·

6. υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
κυρίως της αρμόδιάς του Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων στην αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισαβόνας σε σχέση με τη διάσταση του 
φύλου·

7. παρακολουθεί την πορεία επίτευξης του ενδιάμεσου στόχου για αύξηση της απασχόλησης 
των γυναικών στο 57% έως το τέλος του 2005 και ζητεί τη διενέργεια σχετικής 
αξιολόγησης από την Επιτροπή βάσει των επικείμενων στατιστικών στοιχείων, με 
παράλληλη προώθηση μιας προσέγγισης που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό των τομέων 
δραστηριότητας που έχουν συμβάλει περισσότερο στην αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών·

8. τονίζει μετ’ επιτάσεως ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντάξουν ως ύψιστη προτεραιότητα 
στο πολιτικό τους πρόγραμμα τη μείωση της διαφοράς των αμοιβών γυναικών και 
ανδρών·

9. επαναλαμβάνει ότι η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο 
της στρατηγικής της Λισαβόνας· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
για την αναγνώριση και την πιστοποίηση όλων των μορφών μάθησης·

10. επαναλαμβάνει ότι η οργάνωση του χρόνου εργασίας επιτρέπει τη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και συμβάλλει στο συνδυασμό του 
επαγγελματικού, του οικογενειακού και του ιδιωτικού βίου και στην επίτευξη των στόχων 
της Λισαβόνας·

11. εκφράζει, σχετικώς, την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ των 
ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά με την τηλεργασία και ενθαρρύνει την 
προώθησή της·

12. υπογραμμίζει ότι η οργάνωση του χρόνου εργασίας πρέπει να αποτελεί καρπό της 
ελεύθερης επιλογής των γυναικών και όχι αποτέλεσμα επιβολής· υπενθυμίζει ότι η 
επιβολή της μερικής απασχόλησης μπορεί να αποδειχτεί πηγή κοινωνικού αποκλεισμού 
και φτώχειας·

13. ζητεί μετ’ επιτάσεως από τα κράτη μέλη να εντάξουν στα εθνικά σχέδια δράσης τους 
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μέτρα που προβλέπουν τη δημιουργία ποιοτικών και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών 
φροντίδας παιδιών και λοιπών εξαρτώμενων ατόμων· τονίζει ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να 
επιτρέπουν στις γυναίκες να επιστρέφουν και να παραμένουν στην αγορά εργασίας· 
υπογραμμίζει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στον τομέα αυτό, κυρίως σε ό,τι αφορά 
την ανάπτυξη βρεφονηπιακών σταθμών εντός των επιχειρήσεων·

14. καλεί ιδίως τα κράτη μέλη να συλλέγουν, κατά τρόπο συστηματικό, στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τη δημιουργία υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και λοιπών εξαρτώμενων 
ατόμων·

15. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση σε σχέση με την απασχόληση των 
ηλικιωμένων γυναικών, το ποσοστό ανεργίας των οποίων παραμένει υψηλό, και ζητεί από 
τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την κατάσταση αυτή στα εθνικά σχέδια δράσης τους·

16. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με το μελλοντικό ευρωπαϊκό ινστιτούτο για 
την ισότητα των φύλων, κυρίως σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών και τη 
διερεύνηση νέων λύσεων για την αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά των γυναικών·

17. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα υπέρ των ανδρών, όπως η 
προώθηση κατάλληλων συστημάτων γονικών αδειών και η οργάνωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών στον οικογενειακό 
βίο·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι άνδρες δεν χρησιμοποιούν επαρκώς την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας και τις νέες μορφές εργασίας που επιτρέπουν το 
συνδυασμό του επαγγελματικού, του οικογενειακού και του ιδιωτικού βίου·

19. τάσσεται υπέρ της έναρξης μιας διαδικασίας ετήσιας παρακολούθησης, υπό την αιγίδα 
της αρμόδιας Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και σε 
συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, που θα έχει στόχο να καταγράφει τις προόδους που 
σημειώνονται και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας της 23ης και 24ης 
Μαρτίου 2000 τέθηκαν νέοι στόχοι για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής προόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί η πιο 
δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στον κόσμο, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής.

Η στρατηγική της Λισαβόνας έθεσε φιλόδοξους στόχους που αφορούν το σύνολο της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας και φυσικά τις γυναίκες, όπως η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, 
η χάραξη μιας στρατηγικής για την ενεργό γήρανση και η οικοδόμηση μιας κοινωνίας της 
έρευνας και της πληροφορίας, της παιδείας και της διά βίου μάθησης.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών που μεσολάβησαν από την έναρξη της 
στρατηγικής της Λισαβόνας, η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη μειώθηκε σημαντικά και 
κατέστησε δύσκολη την επίτευξη των στόχων που είχαν εγκριθεί. Μια σειρά μελετών, όπως η 
έκθεση της ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου, της οποίας προήδρευσε ο κ. Wim Kok, 
ανέδειξαν την επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων απαραίτητων για τον εξορθολογισμό και την 
απλούστευση της διαδικασίας.

Προβληματισμένη για τις επιπτώσεις της στρατηγικής της Λισαβόνας στην ισότητα των 
φυλών, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου εκπόνησε την παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με το μέλλον της 
στρατηγικής της Λισαβόνας σε σχέση με τη διάσταση του φύλου.

Στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκε μια δημόσια ακρόαση με 
θέμα «Ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας σε σχέση με τη διάσταση του 
φύλου», στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες από τα διάφορα κράτη μέλη, δημόσιες 
αρχές, οργανώσεις και κοινωνικοί εταίροι. Οι εμπειρογνώμονες τόνισαν ότι οι στόχοι της 
Λισαβόνας σε σχέση με τη διάσταση του φύλου απέχουν πολύ από το να γίνουν 
πραγματικότητα. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στο σύνολό τους ότι η διάσταση του φύλου 
θα πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη στις πολιτικές τόσο στο κοινοτικό όσο και στο 
εθνικό επίπεδο. Πρέπει να ληφθούν ειδικά καινοτόμα μέτρα για την προαγωγή της 
απασχόλησης των γυναικών και τη μείωση των συνεχιζόμενων ανισοτήτων με τους άνδρες. 

Η εισηγήτρια έλαβε υπόψη τις απόψεις των διαφόρων εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν
στη δημόσια ακρόαση. 
Η παρούσα έκθεση στηρίζεται σε μια έρευνα των επιπτώσεων της στρατηγικής της 
Λισαβόνας στην ισότητα των φύλων. Δίνεται έμφαση στις ανισότητες που εξακολουθούν να 
υφίσταται σε βασικούς τομείς, όπως η απασχόληση, η διαφορά των αμοιβών, η εκπαίδευση 
και η διά βίου μάθηση. Αξιολογούνται επίσης τα διάφορα μέτρα που επιτρέπουν το 
συνδυασμό του επαγγελματικού, του οικογενειακού και του ιδιωτικού βίου.

Ø Εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες μεταξύ των φύλων, οι οποίες εμποδίζουν 
την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας
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Ø απασχόληση
Οι ποσοτικοί στόχοι σε σχέση με την απασχόληση που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας αποβλέπουν στην αύξηση του ποσοστού των 
εργασιακά ενεργών γυναικών σε επίπεδο άνω του 60% έως το 2010, στο πλαίσιο ενός 
συνολικού ποσοστού απασχόλησης ανερχόμενου στο 70%. Η σύνοδος κορυφής της 
Στοκχόλμης όρισε επίσης ενδιάμεσους στόχους προς επίτευξη έως τον Ιανουάριο του 2005 
για αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών στο 57% και συμπεριέλαβε στη 
στρατηγική της Λισαβόνας έναν νέο στόχο αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των 
ηλικιωμένων, ανδρών και γυναικών, στο 55% έως το 2010.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, από το 1999 έως το 2003, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 
αυξήθηκε κατά 3,2%, αγγίζοντας το 56,1% στην ΕΕ των δεκαπέντε1. Το 2003, το ποσοστό 
απασχόλησης των γυναικών στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε στο 55,1%, λόγω 
της υψηλότερης ανεργίας στα νέα κράτη μέλη.

Εκτός από τις νέες γυναίκες ηλικίας 15 έως 24 ετών, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 
συνεχίζει να αυξάνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ακόμα και στην ομάδα των 
ηλικιωμένων γυναικών. Ωστόσο, το 2003 το ποσοστό απασχόλησης των ηλικιωμένων 
γυναικών ήταν 30,7%, γεγονός που σημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη διαφορά 
όσον αφορά την απασχόληση των ηλικιωμένων γυναικών και των ηλικιωμένων ανδρών 
(19,6%)2.

Για το λόγο αυτό, και παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί, πρέπει να συνεχιστούν οι 
προσπάθειες για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και να 
παρακολουθείται η πορεία επίτευξης του ενδιάμεσου στόχου που έχει τεθεί για το τέλος του 
2005.

Ø η διαφορά των αμοιβών γυναικών και ανδρών

Η ίση μεταχείριση αποτελεί βασική αρχή του κοινοτικού δικαίου· θεσπίστηκε από τη 
συνθήκη της Ρώμης του 1957 και ενισχύθηκε από την κοινοτική οδηγία του 1976, η οποία 
τροποποιήθηκε το 2002.3
Οι διαφορές των αμοιβών γυναικών και ανδρών εξακολουθούν να υφίστανται, γεγονός που 
εμποδίζει την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας. Το 2003, στην ΕΕ των 15 η διαφορά 
άγγιζε κατά μέσο όρο το 16%, ενώ στην Ευρώπη των 25 υπολογίζεται στο 15%, λόγω των 
μικρότερων διαφορών των αμοιβών στα νέα κράτη μέλη4. 

  
1 ΕΕΔ της Eurostat, 2003
2 ΕΕΔ της Eurostat, 2003
3 Κοινοτική οδηγία της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 που τροποποιεί την οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί 
της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε 
απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 5/10/2002
4 Διαρθρωτικοί δείκτες, πηγή Eurostat
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Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, η μείωση της διαφοράς των 
αμοιβών αποτελεί πάγιο αίτημα προς τα κράτη μέλη. Το διάστημα 1999-2001, η διαφορά 
αμοιβών ανδρών και γυναικών μειώθηκε ελαφρώς στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, 
την Κύπρο, την Εσθονία, την Ιταλία, τη Λεττονία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τις Κάτω 
Χώρες, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, 
ενώ αυξήθηκε στη Γερμανία, την Πορτογαλία και στη Σουηδία.

Είναι σημαντικό να τονιστεί εκ νέου ότι η μείωση της διαφοράς των αμοιβών μεταξύ 
γυναικών και ανδρών είναι ένας τρόπος να καταστεί πιο ελκυστική η εργασία για τις 
γυναίκες, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησής τους. Ο 
εισηγητής πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα έπρεπε να εντάξουν, ως ύψιστη 
προτεραιότητα, στο πολιτικό πρόγραμμά τους τη μείωση της διαφοράς των αμοιβών ανδρών 
και γυναικών.

Ø πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση

Με την επανεκκίνηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, αναθερμάνθηκε και ο ευρωπαϊκός 
διάλογος σχετικά με την εκπαίδευση και την πρόσβαση στη διά βίου μάθηση.

Όλο και περισσότερες γυναίκες σπουδάζουν· το 2003, το ποσοστό των γυναικών στο σύνολο 
των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε στο 58%, λόγω του υψηλού μορφωτικού 
επιπέδου στα νέα κράτη μέλη1. Το ποσοστό των γυναικών στο σύνολο των κατόχων 
διδακτορικών τίτλων ανέρχεται σήμερα στο 41%.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διά βίου μάθηση, την οποία η στρατηγική της 
Λισαβόνας συγκαταλέγει μεταξύ των στρατηγικών προκλήσεων που καλείται να 
αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οριζόμενη από τα κοινοτικά κείμενα ως κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα που αναλαμβάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, με σκοπό τη βελτίωση των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων, και των ικανοτήτων, η διά βίου μάθηση εντάχθηκε στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, το βασικό μέσο εφαρμογής της στρατηγικής της 
Λισαβόνας.
Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 20052 υπογραμμίζεται ότι για 
την ευρωπαϊκή αριστεία στον τομέα της οικονομίας της γνώσης απαιτείται ένα εργατικό 
δυναμικό με καλή μόρφωση και υψηλή κατάρτιση.
Η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση αποτελεί 
ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο οφείλει να επαναλάβει σχετικώς τη θέση του.

Ø Για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας απαιτούνται αποτελεσματικά μέτρα 
υπέρ των γυναικών, αλλά και των ανδρών 

  
1 Eurostat, UOE, 2003
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της 
Λισαβόνας, 9/03/2005, παράγραφος 23.
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Ø οι υπηρεσίες φροντίδας παιδιών 

Ανάμεσα στους ποσοτικούς στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας προς επίτευξη έως το 
2010 συγκαταλέγεται και η σύσταση από τα κράτη μέλη υπηρεσιών ικανών να δέχονται 
τουλάχιστον το 90% των παιδιών ηλικίας από 3 ετών έως την ηλικία ένταξης στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση και τουλάχιστον το 33% των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών, 
επιτρέποντας έτσι στις γυναίκες να συνδυάζουν τον οικογενειακό και τον επαγγελματικό βίο.

Από το 2000, όλο και περισσότερα κράτη μέλη θέτουν στόχους σε σχέση με τη 
διαθεσιμότητα των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών, αλλά η στοχοθέτηση δεν καταλήγει πάντα 
σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.1 Εν αναμονή των εναρμονισμένων στατιστικών στοιχείων 
σχετικά με τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, τα οποία θα είναι διαθέσιμα το 2006, η πρόοδος 
μπορεί να αξιολογηθεί μόνο βάσει των εθνικών στατιστικών.

Σε ό,τι αφορά τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, μόνο η Σουηδία, η Δανία και το 
Βέλγιο (εν μέρει) δηλώνουν πως έχουν επιτύχει τον στόχο κάλυψης των υπηρεσιών 
φροντίδας (33%), ενώ μια σειρά χωρών έχουν ποσοστό κάλυψης κάτω του 15%.

Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά ηλικίας άνω των τριών ετών που δεν 
έχουν φτάσει στην ηλικία ένταξης στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι λίγο υψηλότερη και 
αρκετά κράτη μέλη δηλώνουν πως έχουν φτάσει ή πλησιάζουν τον στόχο του 90%.

Πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση του αριθμού των 
υπηρεσιών φροντίδας παιδιών. Είναι εξίσου σημαντικό οι δομές αυτές να μην είναι απλώς 
επαρκείς αριθμητικώς, αλλά και ποιοτικές και οικονομικά προσιτές, και να λειτουργούν με 
ωράρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων.

Ø η προώθηση νέων μορφών εργασίας

Η προώθηση νέων μορφών εργασίας αποτελεί έναν τρόπο αύξησης του ποσοστού και της 
ποιότητας της απασχόλησης γυναικών και ανδρών, επιτρέποντάς τους να συνδυάζουν 
αποτελεσματικά τον επαγγελματικό, τον οικογενειακό και τον ιδιωτικό βίο.

Η συμφωνία για την τηλεργασία που υπεγράφη στις 16 Ιουλίου 2002 από τους ευρωπαίους 
κοινωνικούς εταίρους αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Η τηλεργασία, η οποία συνδυάζει 
τους δύο πόλους της εξ αποστάσεως και της κατ’ οίκον εργασίας, αποτελεί έναν καινοτόμο 
και ευέλικτο τρόπο που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας.
Η τηλεργασία αποδεικνύεται ένα ενδιαφέρον μέσο για τις γυναίκες, υπό την προϋπόθεση,
ωστόσο, ότι η χρήση αυτής της μορφής εργασίας θα αποτελεί καρπό ελεύθερης επιλογής και 
όχι επιβολής.

Ø η οργάνωση του χρόνου εργασίας

  
1 Έως τις 20/01/2005 δεν υπήρχαν ακόμα στοιχεία για την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την 
Πολωνία και τη Σλοβενία.



PE 362.722v01-00 12/13 PR\580815EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Η μερική απασχόληση1 βρίσκεται σε άνοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται σήμερα 
στο 17,1% στην Ένωση των 25. 
Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται ουσιαστικά από τις γυναίκες: το 30,5% των γυναικών στην 
Ένωση εργάζεται σε θέσεις μερικής απασχόλησης, έναντι μόλις του 6,6% των εργαζομένων 
ανδρών. 
Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης είναι μικρότερο στα νέα κράτη μέλη, λόγω της 
ακαμψίας της αγοράς εργασίας και των χαμηλότερων αμοιβών, που καθιστούν τη δυνατότητα 
αυτή λιγότερο προσιτή.

Ωστόσο, η μερική απασχόληση συχνά συνοδεύεται από άτακτα και ανώμαλα ωράρια. 
Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος επιβολής της μερικής απασχόλησης, ιδίως στις γυναίκες, ο οποίος 
μπορεί να επιφέρει τον κοινωνικό αποκλεισμό τους και να τις θέσει μεταξύ των φτωχότερων 
εργαζομένων. 
Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η μερική απασχόληση, η οποία επιτρέπει 
την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας, πρέπει να είναι καρπός πραγματικής επιλογής.

Ø κατανομή εργασιών και ευθυνών 

Έως σήμερα, τα μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στο 
πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της Λισαβόνας, αφορούν κατά κύριο λόγο τις γυναίκες.
Είναι, όμως, σημαντικό να τονιστεί η συμμετοχή των ανδρών στην κατανομή των
οικογενειακών εργασιών και των ευθυνών.
Και ακόμη πιο σημαντικό είναι να υπάρξει η πολιτική βούληση για να διαμορφωθούν μέτρα 
που θα αφορούν τους άνδρες και θα έχουν θετικές συνέπειες για τις γυναίκες.

Η κατάσταση των γυναικών αποτελεί, μάλιστα, ένα πραγματικό παράδοξο: ενώ το ποσοστό 
απασχόλησής τους αυξάνεται και αποκτούν καλύτερη μόρφωση και περισσότερους τίτλους 
και προσόντα από τους άνδρες, εξακολουθούν να υφίσταται ανισότητες μεταξύ των φύλων.

Στην οικογένεια, οι γυναίκες κάνουν τη λεγόμενη «διπλή βάρδια». Σύμφωνα με τις 
στατιστικές έρευνες σε ζευγάρια με παιδιά ηλικίας κάτω των 7 ετών2, οι άνδρες εκτελούν 
λιγότερο από το 40% του συνόλου των οικιακών εργασιών και μεταξύ του 25% και του 35% 
των εργασιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών.

Τα κράτη μέλη έχουν κληθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα να προωθήσουν με 
αποτελεσματικό τρόπο κατάλληλα συστήματα γονικών αδειών, ώστε οι άνδρες να 
συμμετέχουν περισσότερο στην εκπαίδευση των παιδιών και να επιτρέπεται έτσι στις 
γυναίκες να εντάσσονται ή να επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας.
Παράλληλα με την επιδίωξη των στόχων αυτών, πρέπει να πραγματοποιηθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης των ανδρών, ώστε να συνειδητοποιήσουν πραγματικά και να 
καταπολεμήσουν τα οικογενειακά στερεότυπα. 

Θα μπορούσαν επίσης να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για τους άνδρες, όπως η αύξηση 

  
1 Νοείται ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, κάθε άτομο που 
εργάζεται λιγότερες ώρες από το νόμιμο ή συμβατικό ωράριο.
2 How Europeans spend their time (Πώς περνούν τον χρόνο τους οι Ευρωπαίοι;), Eurostat, 1998-2002
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του ποσοστού μερικής απασχόλησης ή η χρήση νέων μορφών εργασίας, όπως η τηλεργασία. 
Τα μέτρα αυτά όχι μόνο θα βοηθήσουν τους άνδρες να συνδυάσουν τον οικογενειακό και τον 
επαγγελματικό βίο, αλλά θα αυξήσουν το ποσοστό και την ποιότητα της απασχόλησης των 
γυναικών.

Συμπέρασμα

Από την οπτική της διάστασης του φύλου, η αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισαβόνας 
πρέπει να λάβει επίσης υπόψη την πολιτική της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις 
πολιτικές (mainstreaming).

Έχοντας θεσμοθετηθεί από τη συνθήκη του Άμστερνταμ, η πολιτική του mainstreaming θα 
μπορούσε να αποτελέσει ένα μέσο για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, πέρα από τον τέταρτο πυλώνα που αφορά 
συγκεκριμένα την ισότητα των φύλων, πρέπει ενσωματώσουν την πολιτική της ισότητας σε
όλους τους άλλους πυλώνες. 
Η νέα μέθοδος διακυβέρνησης που προτείνει η αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας 
προσφέρει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα διαρκούς διαλόγου σχετικά με την ορθότητα των 
στόχων. 
Από την άποψη αυτή, θα ήταν χρήσιμο να προβλεφθεί ένα κεφάλαιο για την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για την ισότητα των φύλων, με στόχο την προώθηση μιας συστηματικής 
προσέγγισης βασισμένης στη διάσταση του φύλου και την παρακολούθηση της προόδου του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών σε όλους τους τομείς. 


