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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010
(2006/2132(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών 2006-2010» (COM(2006)0092)1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/51/ΕΚ  του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2000, 
για τη θέσπιση προγράμματος κοινής δράσης σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για 
την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2001-2005)2 και το δικό του ψήφισμα επί του 
ιδίου θέματος3,

– έχοντας υπόψη τα νομικά μέσα των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και κυρίως των δικαιωμάτων των γυναικών, ιδίως δε τη Σύμβαση για την 
Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών καθώς και τα άλλα μέσα 
του ΟΗΕ όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών, όπως είναι η διακήρυξη και το 
πρόγραμμα δράσης της Βιέννης, που εγκρίθηκαν στην παγκόσμια διάσκεψη για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
48/104 για την εξάλειψη της βίας εις βάρος των γυναικών της 20ής Δεκεμβρίου 1993, 
58/147 για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών της 19ης 
Φεβρουαρίου 2004, 57/179 για την εξάλειψη των εγκλημάτων τιμής που διαπράττονται 
κατά των γυναικών της 30ής Ιανουαρίου 2003, 52/86 σχετικά με τα μέτρα πρόληψης του 
εγκλήματος και ποινικής δικονομίας με στόχο την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, 
της 2ας Φεβρουαρίου 1998,

– έχοντας υπόψη την Πλατφόρμα δράσης που υιοθετήθηκε κατά την Τέταρτη Παγκόσμια 
Διάσκεψη για την Γυναίκα που διοργανώθηκε στο Πεκίνο, στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, και 
το δικό του ψήφισμα, της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην 
Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου4,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του Μαρτίου του 2005 της 49ης συνόδου της 
Επιτροπής για την κατάσταση των γυναικών, της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Μαΐου του 2003 της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Ισότητα Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών, της Επιτροπής, για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στους εθνικούς προϋπολογισμούς,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της 
  

1 Δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ L 17 της 19.1.2001, σελ. 22. 
3 ΕΕ C 223 της 08.08.2001, σελ. 153. 
4 ΕΕ C 59 της 23.2.2001, σελ. 258.



PE 378.533v01-00 4/14 PR\629296EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, της Στοκχόλμης της 23ης και 24ης Μαρτίου 
2001, της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαΐου 2002, των Βρυξελλών της 20ής και 21ης
Μαρτίου 2003 και των Βρυξελλών της 25ης και 26ης Μαρτίου 2004,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/600/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2005 για τις 
κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με το μέλλον της 
στρατηγικής της Λισαβόνας όσον αφορά τη διάσταση του φύλου2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τον συνδυασμό της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας4,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων 2005-2015 που υιοθέτησε η 
Κοινοπολιτεία,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(A6-0000/2006),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη της Βιέννης που εγκρίθηκε στις 25 Ιουνίου 1993 
από την Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
επαναβεβαιώνει ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών 
αποτελούν αναφαίρετο, αναπόσπαστο και αδιαίρετο τμήμα των παγκόσμιων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων» και ότι η ισότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών είναι θεμελιώδης 
αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών συνιστά την πιο διαδεδομένη 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς γεωγραφικό, οικονομικό ή κοινωνικό 
όριο και ότι παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές 
επίπεδο, ο αριθμός των γυναικών θυμάτων βίας είναι λίαν ανησυχητικός5, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος της φτώχειας πλήττει σε μεγαλύτερο αριθμό τις 

  
1 ΕΕ L 205 της 6.8.2005, σελ. 21.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0029.
3 ΕΕ C 102E της 28.4.2004, σελ. 492.
4 ΕΕ C 97E της 22.4.2004, σελ. 566.
5 Σύμφωνα με στοιχεία του Ταμείου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τη Γυναίκα (UNIFEM), τουλάχιστον 
μία γυναίκα στις τρεις υπέστη κάποια μορφή βίας στη διάρκεια της ζωής της.
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γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εργάζονται1, λόγω των συνεχών διακρίσεων 
και των ανισοτήτων στην κατάρτιση, στις υπηρεσίες προς τα άτομα, στην πρόσβαση 
στην απασχόληση, στις οικογενειακές ευθύνες, στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καθώς 
και στη νομική προστασία σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, κυρίως για τις γυναίκες
που είναι οικονομικά ανεξάρτητες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των πολιτισμικών και κοινωνικών αξιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, δηλαδή η αξιοπρέπεια του ατόμου, η 
ελευθερία, η ισότητα, ο διάλογος και η συμμετοχή, συνιστά την κληρονομιά όλων των 
πολιτών και κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η αφομοίωση αυτών των αξιών είναι 
προτεραιότητα για την Ένωση και λόγος χειραφέτησης και ενσωμάτωσης, κυρίως για τις 
γυναίκες που έχουν περιέλθει σε κατάσταση απομόνωσης λόγω γλωσσικών, 
πολιτισμικών ή θρησκευτικών εμποδίων,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποδοτική διαχείριση των πολιτικών 
ισότητας των ευκαιριών και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνώσεις και οι εμπειρίες επί του 
θέματος σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο επιτρέπουν την εφαρμογή της ήδη 
από τώρα στον προϋπολογισμό και στα κοινοτικά προγράμματα, κατά τη φάση της 
επεξεργασίας, της υλοποίησης και της αξιολόγησής τους2,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3, παράγραφος 2 και τα άρθρα 13 και 152 της 
Συνθήκης ΕΚ καθορίζουν τον ρόλο της Κοινότητας στην πραγμάτωση της ισότητας των 
φύλων στις πολιτικές προστασίας της ανθρώπινης υγείας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγμάτωση των στόχων της Λισαβόνας που αφορούν την 
απασχόληση των γυναικών απαιτεί περαιτέρω δράσεις στο πλαίσιο της ανοιχτής μεθόδου 
συντονισμού, δράσεις που βασίζονται στις καλές πρακτικές που υφίστανται σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο και λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την αλληλεξάρτηση μεταξύ των 
πολιτικών κατάρτισης και πρόσβασης στην απασχόληση, των πολιτικών συνδυασμού, 
των υπηρεσιών και της προώθησης της συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές συνδυασμού της οικογενειακής και της
επαγγελματικής ζωής πρέπει να απευθύνονται τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες
και ότι απαιτούν, συνεπώς, μια συνολική προσέγγιση, που να λαμβάνει υπόψη τις 
διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και να θεωρεί τις νέες γενιές ως πλεονέκτημα για την 
κοινωνία στο σύνολό της, 

  
1 Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι στο 85% των περιπτώσεων μονογονεϊκών οικογενειών, αρχηγός 
της οικογένειας είναι γυναίκα.
2 Πβ. μεταξύ άλλων, εργασίες του ΟΟΣΑ, του Ταμείου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τη Γυναίκα 
(UNIFEM), της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Γραμματείας της Κοινοπολιτείας για την ισότητα των ευκαιριών, 
καθώς και τις μελέτες και τα προγράμματα που υλοποιούνται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Συμβούλιο 
Υπουργών των Βορείων Χωρών ή ακόμη το υπουργείο απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων των Κάτω 
Χωρών.
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Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 52% του ευρωπαϊκού 
πληθυσμού, αλλά ότι αυτή η αναλογία δεν αντικατοπτρίζεται στους χώρους εξουσίας 
ούτε στο επίπεδο της πρόσβασης ούτε στο επίπεδο της συμμετοχής· ότι η 
αντιπροσωπευτικότητα της κοινωνίας στο σύνολό της είναι ένα στοιχείο που ενισχύει τη 
διακυβέρνηση και την καταλληλότητα των πολιτικών σε σχέση με τις προσδοκίες του 
πληθυσμού, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι υφίσταται ένα φάσμα λύσεων σε εθνικό 
επίπεδο (νόμοι, συμφωνίες ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες) για να συγκεκριμενοποιηθεί η 
εκπροσώπηση των γυναικών στους χώρους λήψης αποφάσεων,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το στρατηγικό πλαίσιο «e2010» (ευρωπαϊκή κοινωνία της 
πληροφορίας 2010) που προτάθηκε με την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM
(2005)0229) στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής χάρη στη 
συμμετοχή όλων στην κοινωνία της πληροφορίας,

1. σημειώνει τη βούληση της Επιτροπής να συνεχίσει τη στρατηγική σε θέματα ισότητας 
των ευκαιριών σε πολυετή προοπτική·

2. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης των πολιτικών και 
των προγραμμάτων στήριξης της ισότητας των φύλων, ζητεί κυρίως μια ενδελεχή 
αξιολόγηση της κοινοτικής στρατηγικής-πλαίσιο για την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών 2000-2005 (COM (2000)0335), καθώς και μια ανάλυση ως προς την εφαρμογή 
των οδηγιών σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών, ιδίως των οδηγιών 86/378/ΕΚ1, 
86/613/ΕΚ2, 89/391/ΕΚ3, 92/85/ΕΚ4, 2002/73/ΕΚ5 και 2003/41/ΕΚ6, προκειμένου να 
θεσπίσει για τον παρόντα χάρτη πορείας έναν συνεκτικό κύκλο προγραμματισμού, 
εφαρμογής, ελέγχου και αξιολόγησης· θεωρεί εν προκειμένω ότι η ταχεία δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων είναι απαραίτητη για τη συνεχή 
εποπτεία της προόδου του χάρτη πορείας·

  
1 Οδηγία 86/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.
2 Οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργικής, καθώς και για την προστασία της μητρότητας.
3 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. 
4 Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 
γαλουχουσών εργαζομένων.
5 Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις 
συνθήκες εργασίας.
6 Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών.
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3. ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την πολιτική ισότητας των φύλων όχι μόνον ως 
προσέγγιση προτεραιότητας για την ΕΕ, αλλά επίσης και κυρίως ως θεμελιώδη απαίτηση 
για το σεβασμό των δικαιωμάτων του ατόμου· αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να 
μεταφραστεί σε προσπάθεια συντονισμού και ενίσχυσης των εθνικών μέτρων νομικής 
προστασίας των γυναικών και των παιδιών, ιδίως: 

- σε περίπτωση υποδούλωσης, βίας, ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων της
γυναίκας, αναγκαστικών γάμων, πολυγαμίας ή πράξεων που αποστερούν την 
ταυτότητα, όπως η επιβολή της μπούρκα, του τσαντόρ ή καλύμματος του προσώπου), 
με στόχο τη μηδενική ανοχή·

- σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, για παράδειγμα, με την άμεση αφαίρεση από 
τον μισθό του ποσού της μηνιαίας διατροφής που καθορίζει ο δικαστής· 

4. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την έγκριση ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη των 
Δικαιωμάτων της Γυναίκας, που να περιλαμβάνει τις αρχές που αφορούν τα δικαιώματα 
και την ισότητα των ευκαιριών, όπως αυτά απορρέουν από τις διεθνείς δεσμεύσεις των 
κρατών μελών, από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και από τη νομοθεσία των κρατών 
μελών και να επισημαίνει τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς αναφοράς σε εθνικό, 
κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, όπου οι γυναίκες υπήκοοι ή κάτοικοι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δύνανται να προσφεύγουν σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους· 

5. ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν το έπραξαν ακόμη, να επικυρώσουν χωρίς περαιτέρω 
χρονοτριβή το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά 
του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος, σε σχέση με την εμπορία ανθρώπων 
(«Πρωτόκολλο του Παλέρμο»)·

6. θεωρεί ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών είναι θεμελιώδης απαίτηση, 
ισοβαρής με τα άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
ένταξης των υποψηφίων χωρών· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να ελέγξει και να 
κοινοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τα δεδομένα που αφορούν 
τις πράξεις διάκρισης και βίας, θύματα των οποίων πέφτουν οι γυναίκες σε αυτές τις 
χώρες και να ενθαρρύνουν ενεργά τη συμμετοχή των υπό ένταξη χωρών στα κοινοτικά 
προγράμματα PROGRESS και DAPHNE·

7. ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη χειραφέτηση και 
την ένταξη των μεταναστριών, κυρίως στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος-πλαίσιο 
για την ένταξη των υπηκόων των τρίτων χωρών, υποστηρικτικές δράσεις για την 
εκμάθηση της γλώσσας, των δικαιωμάτων και των καθηκόντων που απορρέουν από τις 
αρχές και από την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα υποδοχής (όπως η απαγόρευση της 
πολυγαμίας στο πλαίσιο της επανένωσης των οικογενειών) και των θεμελιωδών αξιών 
της Ένωσης· αυτά τα προαπαιτούμενα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για την απόκτηση 
της ιθαγένειας ενός κράτους μέλους·

8. ζητεί από την Επιτροπή να εκκινήσει τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα σχετικά με την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στα κοινοτικά προγράμματα, κυρίως στα διαρθρωτικά ταμεία, το έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο για τις κοινοτικές δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης 
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και επίδειξης (2007-2013), το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης στον τομέα της υγείας και 
της προστασίας των καταναλωτών (2007-2013) και το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008)· αυτά τα πιλοτικά προγράμματα πρέπει να 
εξετάσουν τον αντίκτυπο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης στην ισότητα των 
φύλων (εγκάρσια προσέγγιση), την αποτελεσματικότητα των ποσοστώσεων ή 
συγκεκριμένων προκαθορισμένων θέσεων για τις γυναίκες ή ακόμα να είναι
προγράμματα που προτείνουν γυναίκες και να προβούν σε μια ανάλυση των δυσχερειών 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα 
(συγκεκριμένη προσέγγιση)·

9. ζητεί από τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν ή να ενισχύσουν στα εθνικά τους σχέδια 
δράσης για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, μέτρα που στοχεύουν στην 
ενθάρρυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας με ισότιμους όρους και 
της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στην επισήμανση και την προώθηση νέων 
ευκαιριών απασχόλησης κυρίως στον υγειονομικό και κοινωνικό τομέα και στον τομέα 
των υπηρεσιών προς τα άτομα και την οικογένεια, όπου το εργατικό δυναμικό 
αποτελείται κατά βάση από γυναίκες, υπογραμμίζοντας την κοινωνική αξία αυτών των 
εργασιών και προβλέποντας ένα κανονιστικό πλαίσιο που να επιτρέπει τη διασφάλιση 
της ποιότητας των υπηρεσιών και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων·

10. ζητεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν μια εθνική υπεύθυνη για την ισότητα των φύλων 
στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής της Λισαβόνας («Κυρία Λισαβόνα»), 
επιφορτισμένη με τη συμμετοχή στην κατάρτιση και την αναθεώρηση των διαφόρων 
εθνικών σχεδίων και με τον έλεγχο της εφαρμογής τους προκειμένου να ενθαρρύνει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και στους στόχους που θέτουν 
αυτά τα σχέδια·

11. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει κατά προτεραιότητα την οδηγία 75/117/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ 
εργαζομένων ανδρών και γυναικών1, σε ό,τι αφορά κυρίως τα στοιχεία που συνδέονται 
με τις επιθεωρήσεις εργασίας και τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής σε περίπτωση 
διακρίσεων·

12. ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους, να εκκινήσουν μια αναθεώρηση των πολιτικών συνδυασμού οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής·

- διασφαλίζοντας ότι οι δαπάνες της μητρότητας δεν καλύπτονται από την επιχείρηση 
αλλά από την κοινότητα, προκειμένου να εξαλειφθούν συμπεριφορές δυσμενών 
διακρίσεων εντός της επιχείρησης και προκειμένου να υποστηριχθεί η δημογραφική 
ανάκαμψη·

  
1 ΕΕ L 45 της 19.2.1975, σελ. 19.
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- βελτιώνοντας την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες φύλαξης και αρωγής στα άτομα 
που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν (παιδιά, άτομα με αναπηρία και 
ηλικιωμένοι) και την ευελιξία αυτών των υπηρεσιών καθορίζοντας έναν ελάχιστο 
αριθμό δομών που να είναι ανοιχτές και τις νύχτες προκειμένου να ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις εργασίας και ζωής του ζευγαριού·

- καθιστώντας υποχρεωτική μια πρώτη μορφή άδειας πατρότητας 30 ημερών στο 
πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης της οδηγίας 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης 
Ιουνίου 1996, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη από 
την UNICE, τη CEEP και τη CES1; 

13. ζητεί από την Επιτροπή, με βάση τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων και με βάση την πρόοδο που καταγράφεται στη βάση δεδομένων 
σχετικά με τη λήψη αποφάσεων2, να εξακριβώσουν την ύπαρξη καλών πρακτικών σε 
διεθνές, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, επιτρέποντας στις γυναίκες να συμμετέχουν στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και κατόπιν να προωθούν τη διάδοση και την υιοθέτηση 
αυτών των αποφάσεων·

14. εκτιμά ότι η διάδοση, χάρη στα μέσα ενημέρωσης, θετικών παραδειγμάτων σχετικά με 
τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία και τη συμμετοχή των ανδρών στην πραγμάτωση 
της ισότητας των φύλων και στον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
συνιστά αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση των στερεοτύπων· για τον λόγο 
αυτόν, ζητεί από την Επιτροπή να προετοιμάσει πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων, στο 
πλαίσιο του προγράμματος Media 2007, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μέσων 
ενημέρωσης στα στερεότυπα τα οποία αναπαράγουν και την προαγωγή της ισότητας των 
ευκαιριών·

15. ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει ανά τακτά διαστήματα την αρμόδια επιτροπή (ή 
τις αρμόδιες επιτροπές) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παρακολούθηση 
της προόδου του χάρτη πορείας·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, 
καθώς και στα εκτελεστικά και εκλεγμένα όργανα, που είναι αρμόδια για θέματα 
ισότητας των ευκαιριών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

  
1 ΕΕ L 145 της 19.6.1996, σελ. 4.
2 Πρόγραμμα της ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Επιτροπής, που συγκεντρώνει και αναλύει 
τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (πολιτικοί θεσμοί, δημόσιες διοικήσεις, 
κοινωνικοί εταίροι και κύριες μη κυβερνητικές οργανώσεις). 
Διεύθυνση url: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Ο ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

Ο χάρτης πορείας 2006-2010 για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, που πρότεινε η 
Επιτροπή1, επισημαίνει έξι κατά προτεραιότητα τομείς δράσης, που υποδιαιρούνται σε μια 
σειρά καίριων δράσεων και περιλαμβάνει δύο παραρτήματα σε σχέση, αφενός, με τους 
δείκτες που πρέπει να αναπτυχθούν με στόχο τον έλεγχο της πραγματοποιούμενης προόδου 
και, αφετέρου, με τις υπηρεσίες και τις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι 
αρμόδιες για θέματα ισότητας των φύλων.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε μια αξιολόγηση του αντίκτυπου του χάρτη πορείας2, όπου 
περιγράφεται η τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη στα θέματα ισότητας των φύλων, σε 
σύγκριση με τους τομείς προτεραιότητας που επισημαίνονται εκεί.

Το έγγραφο της Επιτροπής προβλέπει τη βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω της ενίσχυσης 
των εσωτερικών δομών της Επιτροπής και της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για 
την Ισότητα των Φύλων, προκειμένου να ενθαρρύνει την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές.

1. Τομείς προτεραιότητας : 

1. Πραγμάτωση ισότιμης οικονομικής ανεξαρτησίας για τις γυναίκες και τους άνδρες·

α) Επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας 
β) Τόνωση της επιχειρηματικότητας των γυναικών 
γ) Ισότητα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την κοινωνική προστασία και την 

καταπολέμηση της φτώχειας 
δ) Αναγνώριση της διάστασης του φύλου στον τομέα της υγείας
ε) Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων, κυρίως σε βάρος των 

μεταναστριών και των εθνικών μειονοτήτων.

2. Ενθάρρυνση της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής δραστηριότητας και της 
οικογενειακής ζωής

α) Ευελιξία στα ωράρια εργασίας για τις γυναίκες και τους άνδρες 
β) Αύξηση των υπηρεσιών περίθαλψης
γ) Καλύτερες πολιτικές συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για 

τις γυναίκες και τους άνδρες 

3. Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών στη λήψη αποφάσεων επί 

  
1 COM (2006) 92.
2 SEC (2006) 275.
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ισότιμης βάσης·

α) Συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική 
β) Οι γυναίκες στη λήψη των οικονομικών αποφάσεων
γ) Οι γυναίκες στις επιστήμες και την τεχνολογία

4. Εξάλειψη της βίας που συνδέεται με το φύλο και της εμπορίας ανθρώπων 

α) Εξάλειψη της βίας που συνδέεται με το φύλο 
β) Εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 

5. Εξάλειψη των κοινωνικών στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο

α) Εξάλειψη των στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την κουλτούρα 

β) Εξάλειψη των στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο στην αγορά εργασίας
γ) Εξάλειψη των στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο στα μέσα ενημέρωσης.

6. Προώθηση της ισότητας των φύλων εκτός της ΕΕ

α) Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις υπό ένταξη χώρες, τις υποψήφιες χώρες 
και τις εν δυνάμει υποψήφιες χώρες1

β) Προώθηση της ισότητας των φύλων στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), 
στις εξωτερικές πολιτικές και στις αναπτυξιακές πολιτικές

2. Μελέτη αντίκτυπου

Η μελέτη αντίκτυπου που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ρητά την αδυναμία 
της εκ των προτέρων πραγματοποίησης μιας αξιολόγησης των επιπτώσεων των 
προτεινόμενων δράσεων και περιορίζεται, επομένως, στη συγκέντρωση σε ένα ενιαίο κείμενο 
της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη σύνταξη του χάρτη πορείας.

Β. Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Η κοινοτική στρατηγική για θέματα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών για την 
περίοδο 2001-2005 καθορίζει επίσης τους τομείς προτεραιότητας και τις καίριες δράσεις. Το 
Συμβούλιο, μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο, ενέκρινε ένα πρόγραμμα 
χρηματοδοτικής στήριξης της στρατηγικής.

  
1 Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου. Πβ. 
επίσης COM(2005)0561.
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1. Στόχοι προτεραιότητας: 

- Προώθηση της ισότητας στην οικονομική ζωή 

- Προώθηση της ισότητας στη συμμετοχή και την εκπροσώπηση 
- Προώθηση της ισότητας στην πρόσβαση και στην πλήρη απολαβή των κοινωνικών 

δικαιωμάτων για τις γυναίκες και τους άνδρες 
- Προώθηση της ισότητας στον δημόσιο βίο 

- Προώθηση της εξέλιξης των ρόλων και της υπέρβασης των στερεοτύπων.

2. Αξιολόγηση:

Η Επιτροπή πραγματοποίησε μια ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος στήριξης της 
στρατηγικής-πλαίσιο1, η οποία χρησιμοποιήθηκε επίσης στη μελέτη αντίκτυπου του χάρτη 
πορείας. Αυτή η αξιολόγηση περιορίζεται στην απαρίθμηση των δραστηριοτήτων που 
τέθηκαν σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2004 στο πλαίσιο του προγράμματος. 

Η ανάλυση στην οποία βασίζεται η μελέτη αντίκτυπου (η οποία πραγματοποιήθηκε από 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες2 της Επιτροπής) παρουσιάζει εξάλλου μια σειρά συστάσεων: 
βελτίωση της σαφήνειας και της καταλληλότητας του προγράμματος της στρατηγικής-
πλαίσιο, βελτίωση των συνεργιών μεταξύ των διαφόρων προτεραιοτήτων, βελτίωση της 
διάδοσης των θετικών αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών.

Οι συστάσεις επισημαίνουν με σαφήνεια ότι προσήκει να βελτιωθεί ο κύκλος 
προγραμματισμού, εφαρμογής και αξιολόγησης εντός της Επιτροπής. Η εισηγήτρια θεωρεί 
στόχο προτεραιότητας αυτήν τη βελτίωση.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Προσέγγιση: ας εκκινήσουμε εκ νέου από τα δικαιώματα!

Η εισηγήτρια προτείνει να εστιάσει «το πνεύμα» του χάρτη πορείας στα θεμελιώδη 
δικαιώματα της γυναίκας προκειμένου να παρακινήσουμε τους ευρωπαίους πολίτες να 
κάνουν κτήμα τους την έννοια της ισότητας των φύλων. Οι κοινοτικές πολιτικές για την 
ισότητα των ευκαιριών δεν είναι μόνον ο καρπός αρμοδιοτήτων που θεσπίστηκαν με τη 
Συνθήκη, είναι πρωτίστως η απάντηση σε μια απαίτηση σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων της γυναίκας. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει να προσδώσει εκ νέου πολιτική 
ώθηση στην Ένωση και στα κράτη μέλη και να καθιερώσει έναν σαφή ορισμό της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, δηλαδή μια ουσιαστική μεθοδολογία σε σχέση με 
τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

  
1 SEC (2004) 147.
2 http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/gender01_en.html
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Με αυτή τη λογική, ο χάρτης πορείας συνιστά ένα μέσο δράσης και πρότασης, που έχει ως 
στόχο την «ουσιαστική» ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η οποία ερείδεται στον 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Το πρώτο βήμα που πρέπει να ολοκληρωθεί προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η αξιολόγηση 
της εφαρμογής των οδηγιών που παρατίθενται στην πρόταση, κάτι που είναι αναγκαίο για τον 
καθορισμό της ακριβούς «φυσιογνωμίας» του φαινομένου των διακρίσεων, του εύρους του, 
των ορίων του, των διαφορετικών λύσεων που επισημαίνουν τα κράτη μέλη και των 
ιδιαιτεροτήτων του.

Η προσοχή στρέφεται κυρίως στις μετανάστριες, που συχνά αντιμετωπίζουν τις σκληρότερες 
μορφές διακρίσεων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δυσχερή την πλήρη ένταξή τους και την 
πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες, όπως είναι η υγεία και η παιδεία. Η εισηγήτρια 
προτείνει συγκέντρωση των προσπαθειών χρησιμοποιώντας, ως μέσο χειραφέτησης, τη 
γνώση. Τη γνώση που ευελπιστούμε ότι θα καταστεί υποχρεωτική απαίτηση, η οποία θα 
επιτρέψει τη διάδοση σε αυτές τις γυναίκες της επίγνωσης –τουλάχιστον– των δικών τους 
αναφαίρετων δικαιωμάτων και της γνώσης της γλώσσας.

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους εθνικούς προϋπολογισμούς 

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους εθνικούς προϋπολογισμούς είναι ο πλέον 
χρήσιμος, αλλά και ο λιγότερο χρησιμοποιούμενος, τρόπος εφαρμογής της ισότητας των 
ευκαιριών στις δημόσιες πολιτικές, το καθοριστικό στοιχείο της υλοποίησης της ισότητας των 
ευκαιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπό το πρίσμα αυτό, ο χάρτης πορείας δεν πρέπει να 
περιοριστεί στον προγραμματισμό μελετών σκοπιμότητας, που άλλωστε πραγματοποίησε ήδη 
η συμβουλευτική επιτροπή για την ισότητα των ευκαιριών, αλλά να εκκινήσει πιλοτικά 
προγράμματα και να προτείνει έναν μοναδικό «διευθυντή ορχήστρας» για τις πρωτοβουλίες 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στους εθνικούς προϋπολογισμούς, διασφαλίζοντας 
έτσι μια ισόρροπη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. 

Στρατηγική της Λισαβόνας και συνδυασμός της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής

Η εξάπλωση της απασχόλησης των γυναικών είναι θεμελιώδης για την επίτευξη των στόχων
της Λισαβόνας. Ωστόσο, για να ενθαρρύνουμε την είσοδο των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και για να μεριμνήσουμε ώστε να παραμείνουν σε αυτήν, προσήκει να εξαλείψουμε 
κάθε μορφής διακρίσεις που εξακολουθούν να υφίστανται, όπως είναι οι μεγάλες 
μισθολογικές διαφορές, η ανισότιμη εφαρμογή των συνταξιοδοτικών καθεστώτων, το χαμηλό 
επίπεδο συμμετοχής των ανδρών στις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Η εισηγήτρια προτείνει, επομένως, την υιοθέτηση μιας συνολικής προσέγγισης που, με 
σημείο εκκίνησης τη στρατηγική της Λισαβόνας, θα λάβει υπόψει όλες τις πτυχές στις οποίες 
μπορούν να υπεισέλθουν οι διακρίσεις, από την κατάρτιση μέχρι τις συντάξεις. Ενέργειες 
όπως η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την ισότητα των αμοιβών, η αναθεώρηση της 
οδηγίας σχετικά με τη γονική άδεια, καθώς και νέοι στόχοι για τις υπηρεσίες φύλαξης και 
αρωγής στα άτομα που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν μπορούν, αφενός, να 
ενθαρρύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση και αφετέρου να επιτρέψουν στις γυναίκες να 
παραμείνουν στην αγορά εργασίας, για παράδειγμα μέσω του συνδυασμού επαγγελματικής 
και οικογενειακής ζωής.
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Για το σκοπό αυτό, η εισηγήτρια προτείνει κάθε κράτος μέλος να προβεί στον ορισμό μιας 
εθνικής αρμόδιας γυναικείας προσωπικότητας για τα θέματα ισότητας των ευκαιριών, μιας 
«Κυρίας Λισαβόνας» που, στο πλαίσιο της εφαρμογής και της αναθεώρησης της στρατηγικής, 
θα μεριμνά για τη διασφάλιση μιας πραγματικής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις 
πολιτικές υλοποίησης και θα φροντίζει ώστε η ισότητα των φύλων να λαμβάνεται πάντοτε 
υπόψη σε πολιτικό επίπεδο.

Συμμετοχή και στερεότυπα

Η πρωτοβουλία της ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Επιτροπής να 
δημιουργήσει μια βάση δεδομένων σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων αποτελεί ένα πρώτο συγκεκριμένο βήμα που στοχεύει στην τόνωση της 
ανάληψης κοινοτικών και εθνικών πρωτοβουλιών που θα κινούνται προς αυτήν την 
κατεύθυνση.

Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ένα λίαν ετερογενές σενάριο με πολύ διαφορετικά ποσοστά 
από το ένα κράτος στο άλλο και από τον ένα κλάδο στον άλλο. Η εισηγήτρια καλεί, συνεπώς, 
την Επιτροπή να υιοθετήσει δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, με στόχο την ενθάρρυνση 
των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών καθώς επίσης και τον 
διάλογο με μη ευρωπαίους συνομιλητές, που έχουν κατορθώσει να βρουν αποτελεσματικές 
λύσεις για να αυξήσουν την παρουσία των γυναικών στους χώρους λήψης αποφάσεων. Η 
Επιτροπή καλείται να πραγματοποιήσει ένα έργο αξιολόγησης, διάδοσης και σύνθεσης 
προκειμένου ο ευρωπαϊκός πληθυσμός να εκπροσωπείται πραγματικά σε όλα τα επίπεδα, σε 
όλες τις χώρες της Ένωσης, εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις (επιχειρήσεις, εκλόγιμες 
θητείες ή εκτελεστικές θέσεις) και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
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