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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μέτρα συνδυασμού της οικογενειακής ζωής 
και της περιόδου σπουδών για τις νέες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2006/2276(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του
20001, ιδίως δε τα άρθρα του 9 και 14, σχετικά με το δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας 
και με το δικαίωμα στην εκπαίδευση,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης στις 21
και 22 Ιουνίου 1993, της Λισαβόνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, της Στοκχόλμης στις 
23 και 24 Μαρτίου 2001, της Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαρτίου 2002, των Βρυξελλών 
στις 20 και 21 Μαρτίου 2003, των Βρυξελλών στις 25 και 26 Μαρτίου 2004, των 
Βρυξελλών στις 22 και 23 Μαρτίου 2005 και στις 23 και 24 Μαρτίου 2006 σχετικά με τη 
στρατηγική της Λισαβόνας για την απασχόληση και την ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση των ευρωπαίων υπουργών Παιδείας στις 19 Ιουνίου
1999 στη Μπολόνια,

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 22 και 23 Μαρτίου 2005,

– έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου
2007 σχετικά με τις υπηρεσίες παιδικής μέριμνας,

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2005 σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές για τη νεολαία, με τον τίτλο "Αντιμετώπιση των θεμάτων που 
απασχολούν τους νέους στην Ευρώπη - εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη 
Νεολαία και προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά" (COM(2005)0206), η οποία 
προβλέπει την ανάγκη να εξασφαλισθεί για τους νέους μια ποιοτική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και ένας καλύτερος συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2003 με τον τίτλο
"Αποδοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: επιτακτική ανάγκη για την 
Ευρώπη" (COM(2002)0779),

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2003 με τον τίτλο
"Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της γνώσης" (COM(2003)0058),

  
1 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σελ 1.
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– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2005 με τον τίτλο
"Κινητοποίηση του πνευματικού δυναμικού της Ευρώπης: ενδυνάμωση των 
πανεπιστημίων ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης συμβολή τους στη στρατηγική της 
Λισσαβώνας" (COM(2005)0152),

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2005 με τον τίτλο
"Απαγόρευση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες για όλους - Στρατηγική-πλαίσιο" 
(COM(2005)0224),

– έχοντας υπόψη την Απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την 
απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη — Progress1,

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2006, με τον τίτλο
"Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010)" 
(COM(2006)0092),

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2005 με τον τίτλο
"Πράσινη Βίβλος «Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές, μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ 
γενεών»" (COM(2005)0094),

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2006 με τον τίτλο
"Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης, μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία" 
(COM(2006)0571),

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2006 με τον τίτλο
"Πρώτο στάδιο της διαβούλευσης των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά με τον 
συνδυασμό επαγγελματικής, προσωπικής και επαγγελματικής ζωής" (SEC(2006)1245),

– έχοντας υπόψη τη Σύσταση του Συμβουλίου 92/241/ΕΟΚ της 31ης Μαρτίου 1992
σχετικά με τη φύλαξη των παιδιών2, η οποία προβλέπει ότι αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να 
τίθενται στη διάθεση των γονέων που παρακολουθούν μαθήματα εκπαίδευσης ή 
επαγγελματικής κατάρτισης για να βρουν εργασία,

– έχοντας υπόψη το Ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τον συνδυασμό της
επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής3, το Ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου
2005 σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας4, το 
Ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με το μέλλον της Στρατηγικής της 
Λισαβόνας από την προοπτική του φύλου5, το Ψήφισμά του της 1ης Φεβρουαρίου 2007 
σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος των νεαρών γυναικών και κοριτσιών στον τομέα της 
εκπαίδευσης6,

  
1 JO L 315, 15.11.2006, p 1.
2 JO L 123, 8.5.1992, p 16.
3 JO C 102 E, 28.4.2004, p 492.
4 JO C 320, 15.12.2005, p 164. 
5 JO C 287 E, 24.11.2006, p 323.
6 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0021.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A6-0000/2007),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η οικογένεια αποτελούν τομείς που υπάγονται 
στην εθνική αρμοδιότητα και ευθύνη,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για όλους και 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός προσώπου και τη συμμετοχή του στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε μια ποιοτική μάθηση
αποτελούν ουσιώδη στοιχεία, προκειμένου οι νέοι, άνδρες και γυναίκες, να είναι σε θέση
να προσφέρουν τις ικανότητες που χρειάζεται η Ευρώπη, τόσο σε ό,τι αφορά την τόνωση 
της απασχόλησης και την ανάπτυξης, όσο και στον τομέα της αλληλεγγύης μεταξύ των 
γενεών και της ανανέωσης του πληθυσμού,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας καλύτερος συνδυασμός επαγγελματικής και σπουδαστικής
ζωής σε όλα τα επίπεδα θα καθιστούσε δυνατή μια καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού
των νέων, και ειδικότερα των νέων γυναικών, και θα συνέβαλλε έτσι στην "κοινωνία της 
γνώσης", στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, στην κοινωνική συνοχή και στην 
ανανέωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας, στόχοι που αναφέρονται στην αναθεωρημένη 
Στρατηγική της Λισαβόνας,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να
προωθεί κοινωνίες υποδοχής για τα παιδιά και τους νέους και ότι, στο πλαίσιο αυτό, η
πραγματοποίηση των οικογενειακών επιθυμιών δεν θα πρέπει να προσκρούει στις 
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές ή να αποτελεί τροχοπέδη στη συνέχιση ή την 
επανέναρξή τους,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράταση της διάρκειας των σπουδών1, η έλλειψη κινήτρων
για τη δημιουργία αυτόνομης οικογενειακής εστίας, η καθυστερημένη χειραφέτηση, 
καθώς και η δυσκολότερη πρόσβαση στον ενεργό βίο ενδέχεται να ωθήσουν τους νέους 
στο να αναβάλουν την απόφασή τους να δημιουργήσουν οικογένεια,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευκαιρίες που προσφέρει η δια βίου μάθηση και η μεγαλύτερη 
διάρκεια των σπουδών οδηγούν σε αύξηση της μέσης ηλικίας των ανδρών και γυναικών 
που βρίσκονται σε περίοδο σπουδών και μάθησης2,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής επιδρά στις σχέσεις μεταξύ των
γενεών και στις οικογενειακές σχέσεις, αυξάνοντας τον αριθμό όσων βρίσκονται σε 
κατάσταση εξάρτησης,

  
1 Francesco C.Billari, Dimiter Philipov, Education and the Transition to Motherhood: a comparative analysis of 
Western Europe, European Demographic Research Papers 2005.
2 Έκθεση EUROSTUDENT 2005 "Social and Economic Conditions of student life in Europe", lη μέση ηλικία
των φοιτητών είναι τα 28 έτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα 25,3 έτη στην Αυστρία, τα 24,6 έτη στη Φινλανδία, τα
24,2 έτη στις Κάτω Χώρες και τα 24,1 έτη στην Ιρλανδία.
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Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 
συνδυασμό επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής αναγνωρίζει ότι οι 
πολιτικές συνδυασμού πρέπει επίσης να αφορούν τις νέες και τους νέους που βρίσκονται 
ακόμη στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υλικές δυσκολίες καθιστούν συχνά δύσκολη την έναρξη και τη 
συνέχιση των σπουδών και ότι οι δυσκολίες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες για τις νέες και 
τους νέους που, παράλληλα με τις σπουδές τους, έχουν οικογενειακές και, ενδεχομένως, 
επαγγελματικές ευθύνες1,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
επιδρούν στις ατομικές επιλογές σχετικά με την απόκτηση παιδιών ή μη, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να δημιουργούν ένα κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που να είναι ευνοϊκό 
για τους νέους γονείς,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στατιστικές δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν όσα παιδιά 
επιθυμούν2,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, οι οποίες είναι αυτές που ως επί το πλείστον 
ασχολούνται με τα εξαρτώμενα πρόσωπα3, κινδυνεύουν περισσότερο από τους άνδρες να 
μην αρχίσουν, να εγκαταλείψουν ή να μην ξαναρχίσουν ποτέ τις σπουδές τους, κάτι που 
οδηγεί αναπόφευκτα σε μία de facto διάκριση όσον αφορά την πρόσβαση και συνέχιση 
των σπουδών καθ' όλη του διάρκεια του βίου, καθώς και σε ανισότητες μεταξύ ανδρών 
και γυναικών στην επαγγελματική ζωή,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες χώρες, η άσκηση εργασίας κατά τη διάρκεια 
των σπουδών αποτελεί είτε παράγοντα μη επιλεξιμότητας για κοινωνική ενίσχυση είτε 
παράγοντα μείωσης του ποσού της χορηγούμενης ενίσχυσης, και ότι το καθεστώς του 
φοιτητή, ιδίως σε περιπτώσεις που υπάρχουν εξαρτώμενα πρόσωπα, καθιστά εξαιρετικά 
περίπλοκη τη χορήγηση τραπεζικών δανείων ή πιστώσεων,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές ευθύνες συνεπάγονται ειδικές ανάγκες σε
ορισμένους τομείς, ιδίως δε σε ό,τι αφορά τη στέγη, τις υπηρεσίες φύλαξης και την 
ευελιξία στην παρακολούθηση των μαθημάτων,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταχείριση των φοιτητών και φοιτητριών με οικογενειακές
ευθύνες διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και με το ίδρυμα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής
εκπαίδευσης - στοιχείο ικανό να εμποδίσει την κινητικότητά τους και, κατά συνέπεια, την 
πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιθυμιών τους - και ότι οι 
ανάγκες τους δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον ίδιο τρόπο στα εκπαιδευτικά συστήματα 
και στα κριτήρια χορήγησης φοιτητικών ενισχύσεων,

  
1 Έκθεση Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe: το 91%  όλων των
φοιτητών στις Κάτω Χώρες εργάζεται, το 69% στην Ιρλανδία, το 67% στην Αυστρία, το 66% στη Γερμανία, το 
65% στη Φινλανδία.
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2005 με τίτλο "Πράσινη Βίβλος «Μπροστά στις δημογραφικές 
αλλαγές, μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ γενεών»" (COM(2005)0094).
3 Έκθεση Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe: 13,8% φοιτητριών με ένα 
παιδί στη Λετονία έναντι 5,3% των φοιτητών, 12,1% έναντι 10.4% στην Ιρλανδία, 11,5% έναντι 10,1% στην 
Αυστρία.
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1. υπενθυμίζει ότι οι συστάσεις που ακολουθούν αφορούν τους νέους, και ειδικότερα τις 
νέες γυναίκες, που βρίσκονται σε περίοδο σπουδών ή μάθησης και που επιθυμούν να 
αναλάβουν οικογενειακές ευθύνες·

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Πράσινης Βίβλου για τη δημογραφία, 
το ευρωπαϊκό δημογραφικό έλλειμμα οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην επιβραδυνόμενη 
ολοκλήρωση των διαφόρων σταδίων της ζωής (σπουδές, εργασία, οικογένεια)·

3. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή, στην προαναφερθείσα Ανακοίνωσή της σχετικά με 
το συνδυασμό επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής αναγνωρίζει ότι οι 
πολιτικές συνδυασμού θα πρέπει επίσης να αφορούν τους νέους που είναι ακόμη στο 
σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκφράζει όμως τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν 
διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις προς το σκοπό αυτό·

4. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της δέσμευσής τους για μια πιο
φιλική κοινωνία για τα παιδιά και τους νέους, να προωθήσουν πολιτικές που να ευνοούν
τον συνδυασμό φοιτητικής και οικογενειακής ζωής, προκειμένου οι νέοι, άνδρες και
γυναίκες, να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όσα παιδιά επιθυμούν, συμβάλλοντας 
παράλληλα όσο το δυνατόν καλύτερα στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα·

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν καλύτερα την κατάσταση των νέων, ιδίως 
των νέων γυναικών, που έχουν οικογενειακές ευθύνες και βρίσκονται σε περίοδο 
σπουδών ή μάθησης, και πιο συγκεκριμένα θέτοντας στη διάθεσή τους ειδικές κοινωνικές 
ενισχύσεις οι οποίες να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους και ανεξάρτητες από την 
άσκηση ή μη μιας επαγγελματικής δραστηριότητας παράλληλα με τις σπουδές·

6. προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι "φοιτητικές ασφαλίσεις" να 
επεκταθούν και στα πρόσωπα που εξαρτώνται από το φοιτητή ή τη φοιτήτρια·

7. καλεί τα κράτη μέλη και τα πιστωτικά ιδρύματα να απλοποιήσουν και να διευκολύνουν
τη χορήγηση δανείων με προνομιακούς όρους στους νέους, άνδρες και γυναίκες, που 
συνδυάζουν τις οικογενειακές τους ευθύνες με μια περίοδο σπουδών ή μάθησης·

8. προτρέπει τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 
τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης να λάβουν τα αναγκαία μέτρα 
ώστε οι φοιτητές-γονείς να μπορούν να έχουν στέγη προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους 
και επαρκείς και κατάλληλες υπηρεσίες φύλαξης, υπό τις ίδιες συνθήκες επιλεξιμότητας 
με τις ισχύουσες για τους εργαζόμενους γονείς· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν τα κοινοτικά ταμεία, και ιδίως το ΕΚΤ, σε 
αυτόν τον τομέα·

9. προτρέπει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης να δημιουργήσουν 
υπηρεσίες φύλαξης εντός των εγκαταστάσεών τους και καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
τέτοιου είδους πρωτοβουλίες·

10. καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, να προτείνουν μια πιο ευέλικτη οργάνωση των σπουδών, για παράδειγμα με 
την αύξηση της προσφοράς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των δυνατοτήτων σπουδών 
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με μειωμένο ωράριο·  

11. προτρέπει τα κράτη μέλη και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης 
να χρησιμοποιούν περισσότερο τις ευέλικτες τεχνικές μάθησης που απορρέουν από τις 
νέες τεχνολογίες και να τις θέσουν στη διάθεση όλων των νέων σε περίοδο σπουδών ή 
μάθησης, και ιδίως των νέων ανδρών και γυναικών που έχουν οικογενειακές ευθύνες·

12. καλεί τα κράτη μέλη και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης να 
λάβουν ιδιαιτέρως υπόψη τις ανάγκες των εγκύων φοιτητριών και όσων είναι μητέρες 
νεαρών παιδιών, ώστε να τις ενθαρρύνουν να συνεχίσουν ή να ξαναρχίσουν τις σπουδές 
τους·

13. καλεί τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης να ευαισθητοποιήσουν το 
διδακτικό και επαγγελματικό προσωπικό τους στις ιδιαίτερες ανάγκες των συγκεκριμένων 
φοιτητών και φοιτητριών και, αν χρειάζεται, να θέσουν σε λειτουργία υπηρεσίες στήριξης 
και παροχής συμβουλών προς αυτούς, προκειμένου να τους διευκολύνουν να ξεκινήσουν, 
να συνεχίσουν ή να ξαναρχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια ή επαγγελματική 
εκπαίδευση·

14. καλεί τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης να λαμβάνουν υπόψη την 
οικονομική κατάσταση των νέων, ανδρών και γυναικών, που έχουν οικογενειακές ευθύνες 
κατά τον υπολογισμό των διδάκτρων, και τα προτρέπει να τους παρέχουν την κατάλληλη 
βοήθεια·

15. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο της δια βίου
κατάρτισης, να προβλέψουν, μεταξύ άλλων, δυνατότητες χορήγησης γονικών αδειών, 
καθώς και μια μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους όρους εργασίας, ιδίως με τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών·

16. υπενθυμίζει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη συντήρηση των εξαρτημένων 
ατόμων δημιουργεί μια διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στο εκπαιδευτικό και στο 
επαγγελματικό επίπεδο· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να δώσουν αξία στην οικογενειακή 
ζωή και να προωθήσουν το ρόλο των πατεράδων και έναν καλύτερο καταμερισμό των 
ευθυνών στην οικογενειακή ζωή, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια των σπουδών, ως 
πλήρους συνιστώσας της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών·

17. συνιστά στα κράτη μέλη, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στο πλαίσιο της Ανοικτής
Μεθόδου Συντονισμού και των συνεδριάσεων των υπουργών Παιδείας, να προβούν στην
ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών σε ό,τι αφορά τη στήριξη φοιτητών και φοιτητριών 
που έχουν οικογενειακές ευθύνες, και να λάβουν υπόψη τις καινοτόμους διατάξεις που 
έχουν θεσπίσει στο θέμα αυτό ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες·

18. συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη αντιστοίχως, κατά την υλοποίηση των
κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης, να λαμβάνουν
υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των φοιτητών και φοιτητριών που έχουν οικογενειακές 
ευθύνες, και εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν, 
στα προγράμματα αυτά, εγκάρσιες δράσεις που να ευνοούν το συνδυασμό της φοιτητικές 
και της οικογενειακής ζωής·
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19. καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν, συναρτήσει της εθνικής τους κατάστασης, εάν μια
μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους που να ευνοεί την ευελιξία και μια
καλύτερη διαχείριση του χρόνου σπουδών, θα είχε ως αποτέλεσμα να επισπεύσει τη 
χειραφέτηση των νέων και την είσοδό τους στον ενεργό βίο και την πραγματοποίηση των 
οικογενειακών τους επιθυμιών·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας το
2000, η Ευρώπη θα πρέπει μέχρι το 2010 να έχει καταστεί η πιο ανταγωνιστική και δυναμική
οικονομία της γνώσης παγκοσμίως, ικανή για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη συνοδευόμενη 
από ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.
Η στρατηγική αυτή σχεδιάστηκε ώστε να δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να ανακτήσει τις
συνθήκες πλήρους απασχόλησης και να ενισχύσει τη συνοχή έως το 2010. Το Συμβούλιο
θεώρησε επίσης ότι ο γενικός στόχος των μέτρων αυτών ήταν να αυξηθεί το συνολικό 
ποσοστό απασχόλησης της ΕΕ στο 70% και το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στο 
60% και πλέον έως το 20101.

Κατά τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Στοκχόλμης2 και της Βαρκελώνης3, οι αρχηγοί κρατών
και κυβερνήσεων αναγνώρισαν ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας θα
εξαρτηθεί από τους πολίτες της, και ιδίως από τις νέες γενεές και το επίπεδο κατάρτισής τους. 
Προς το σκοπό αυτό, όλοι οι νέοι, άνδρες και γυναίκες, πρέπει να μπορούν να απολαύουν
μιας ποιοτικής εκπαίδευσης και μάθησης, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις 
της αγοράς, καθώς και μιας διαρκούς ενημέρωσης των γνώσεών τους ούτως ώστε να μπορούν 
να εισέρχονται να προοδεύουν διαρκώς στον κόσμο της εργασίας.

Το επίπεδο σπουδών αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την ανάπτυξη και για την ικανότητα 
καινοτομίας μιας κοινωνίας. Πράγματι, μια εκτίμηση του ΟΟΣΑ θεωρεί ότι η προσθήκη ενός
επιπλέον έτους στο μέσο επίπεδο σπουδών αυξάνει το ποσοστό ανάπτυξης κατά περίπου 5% 
άμεσα και κατά 2,5% επιπλέον σε μακροπρόθεσμη βάση4.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση παράγουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, αναπτύσσοντας 
τις προσωπικές και κοινωνικές ικανότητες, παράλληλα με τις επαγγελματικές δεξιότητες. Η
επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί, κατά συνέπεια, βασικό μέσο για την ενίσχυση 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Πράγματι, μια μελέτη του ΟΟΣΑ δείχνει ότι σε ορισμένες
χώρες όπου το μέσο επίπεδο σπουδών είναι πιο αυξημένο, εκεί υπάρχουν και οι μικρότερες 
ανισότητες μεταξύ ατόμων5.

Το επίπεδο σπουδών έχει επίσης αναμφισβήτητη επίπτωση στην απασχόληση, δεδομένου ότι 
όσο πιο αυξημένα είναι τα επίπεδα σπουδών, τόσο πιο χαμηλά είναι τα ποσοστά ανεργίας6, 
κάτι που μειώνει, κατά συσχετισμό, το αντίστοιχο κοινωνικό κόστος. Είναι επίσης σαφές ότι
το ποσοστό απασχόλησης αυξάνεται ανάλογα με το επίπεδο σπουδών. Αν λάβουμε υπόψη το
σύνολο του πληθυσμού ηλικίας από 25 έως 64 ετών, το ποσοστό απασχόλησης πτυχιούχων
ήταν το 2001 84%, ήτοι 15 μονάδες υψηλότερο από το μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων

  
1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, Μάρτιος 2000.
2 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης, 23-24 Μαρτίου 2001.
3 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, 15-16 Μαρτίου 2002.
4 De la Fuente και Ciccone, Human capital in a global and knowledge-based economy (‘Το ανθρώπινο κεφάλαιο 
σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση), τελική έκθεση για τη ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μάιος 2002.
5 Διεθνές Πρόγραμμα για την Παρακολούθηση των Κεκτημένων των Μαθητών, ΟΟΣΑ, 2002.
6 Τέλος, το ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων ανωτάτης εκπαίδευσης ήταν το 2001 3,9%, δηλαδή τρεις φορές 
μικρότερο από αυτό των ατόμων με χαμηλά επίπεδα προσόντων.
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όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, και σχεδόν 30 μονάδες υψηλότερο από αυτό των ατόμων 
που είχαν φτάσει στο επίπεδο της χαμηλότερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης1.

Αν και, από τα όσα προαναφέρθηκαν, απορρέει ότι είναι σημαντική η επένδυση στο
ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελούν οι νέοι, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να
συμβάλουν πλήρως στην οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας, δεν πρέπει ωστόσο να παραλείψουμε το δυναμικό που αποτελεί η νέα αυτή 
γενιά για τη δημογραφική ανανέωση των κοινωνιών μας. 

Πράγματι, όπως αναφέρεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο της για τη
Δημογραφία2 και από το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνό του για τη Νεολαία3, ήλθε
πλέον η ώρα να δημιουργηθούν κοινωνίες φιλικές για τα παιδιά και τους νέους, μέσω της 
βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ποιότητας της απασχόλησης, καθώς και με 
τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την κοινωνική τους ενσωμάτωση και την 
πραγματοποίηση των οικογενειακών επιθυμιών τους.

Όλες οι στατιστικές δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι, και ιδίως οι πιο μορφωμένοι, δεν έχουν όσα 
παιδιά επιθυμούν. Η πραγματοποίηση των επιθυμιών για δημιουργία οικογένειας επηρεάζεται
από κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που έχουν ως συνέπεια την επιβραδυνόμενη
ολοκλήρωση των διαφόρων σταδίων της ζωής: η παράταση της διάρκειας των σπουδών, η 
καθυστερημένη χειραφέτηση, οι περίοδοι επαγγελματικής προσαρμογής, καθώς και μια πιο 
δύσκολη πρόσβαση στον ενεργό βίο, αποτελούν παράγοντες που οδηγούν στην αναβολή της 
απόφασης των νέων να δημιουργήσουν οικογένεια.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από διάφορες πρόσφατες μελέτες4 για τη γονιμότητα στην Ευρώπη, 
οι γεννήσεις που έρχονται αργότερα δεν είναι ικανές να αντισταθμίσουν τις γεννήσεις που δεν 
πραγματοποιήθηκαν σε νεαρότερη ηλικία. Επιπλέον, οι μελέτες αυτές καταδεικνύουν ότι η
απόφαση για τη δημιουργία οικογένειας σε μεγαλύτερη ηλικία συνεπάγεται επίσης δαπάνες 
για τα συστήματα δημόσιας υγείας, καθώς οι ιατρικοί κίνδυνοι για τη μητέρα και για το παιδί 
είναι μεγαλύτεροι. Τέλος, βιολογικοί παράγοντες σχετικοί με την ηλικία της γυναίκας μπορεί 
να εμποδίσουν τους ανθρώπους να κάνουν όσα παιδιά θα επιθυμούσαν.

Αν και δεν αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών να επιδρούν στις επιλογές των ατόμων για 
το αν θα κάνουν ή όχι παιδιά, εντούτοις τα κράτη θα πρέπει να δημιουργήσουν όλες τις 
συνθήκες που θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους να κάνουν όσα παιδιά επιθυμούν.
Ένα από τα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού θα ήταν να δημιουργηθεί ένα
ευνοϊκό κοινωνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο, που να επιτρέπει στους νέους
Ευρωπαίους να πραγματοποιούν τις επιθυμίες τους για οικογένεια σε πιο πρώιμο στάδιο 
της ζωής τους, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει αρνητικά τις ευκαιρίες τους για 

  
1 idem.
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2005 με τίτλο "Πράσινη Βίβλος «Μπροστά στις δημογραφικές 
αλλαγές, μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ γενεών»" (COM(2005)0094).
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2005 σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη νεολαία, με τον 
τίτλο "Αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τους νέους στην Ευρώπη - εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Συμφώνου για τη Νεολαία και προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά" (COM(2005) 206.
4 Lutz, Skirbekk " How would tempo policies: work exploring the effect of school reforms on period fertility in 
Europe"· Billari, Philipov "education and the transition to motherhood: a comparative analysis of western 
Europe"
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κατάρτιση ή σταδιοδρομία. 

Στην πρόσφατη Ανακοίνωσή της σχετικά με το συνδυασμό ιδιωτικής, οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής1, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να αναγνωρίζει το βάσιμο μιας
τέτοιας προοπτικής, δεδομένου ότι στο κεφάλαιο που αφορά την οργάνωση της εργασίας
αναφέρει ότι οι δημόσιες πολιτικές συνδυασμού πρέπει επίσης να αφορούν τις νέες και 
τους νέους που βρίσκονται ακόμη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πέραν μιας καλύτερης αξιοποίησης του δυναμικού των νέων, η ανάγκη να διευκολυνθεί ο
συνδυασμός της οικογενειακής ζωής με την περίοδο των σπουδών ενισχύεται ακόμη από το 
γεγονός ότι η παράταση της διάρκειας των σπουδών και οι δυνατότητες που προσφέρει η δια 
βίου μάθηση συμβάλλουν στην αύξηση της μέσης ηλικίας των φοιτητών. Έτσι, σύμφωνα με
τις στατιστικές της έκθεσης EUROSTUDENT του 20052, η μέση ηλικία των φοιτητών είναι
τα 28 έτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα 25,3 έτη στην Αυστρία, τα 24,6 έτη στη Φινλανδία, τα 
24,2 έτη στις Κάτω Χώρες και τα 24,1 έτη στην Ιρλανδία.

Έτσι, σε αρκετές χώρες, υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι έχουν αναλάβει οικογενειακές ευθύνες 
παράλληλα με τις σπουδές τους ή επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους για τη 
δημιουργία οικογένειας κάνοντας παιδιά πριν από το τέλος των σπουδών τους. Έτσι, στη
Σουηδία, το 41% των γυναικών κάνουν το πρώτο τους παιδί πριν από το τέλος των σπουδών 
τους, το 31% στη Φινλανδία και το 30% στη Νορβηγία.
Άλλωστε, το μερίδιο των φοιτητών-γονέων είναι σημαντικό σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, 
όπως η Ιρλανδία που αριθμεί 11,3% φοιτητών που έχουν παιδιά, 10,8% η Αυστρία, 10,7% η 
Λετονία, 8% η Φινλανδία.

Δυστυχώς, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση ορισμένες σκανδιναβικές
χώρες που διαθέτουν μια δέσμη κοινωνικών και οικονομικών μέτρων ευνοϊκών για τους
φοιτητές-γονείς, οι φοιτητές που έχουν οικογενειακές ευθύνες έχουν να αντιμετωπίσουν 
σημαντικές δυσκολίες τόσο σε πανεπιστημιακό επίπεδο όσο και στην καθημερινή τους 
ζωή. Πράγματι, οι φοιτητές αυτοί έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, και συγκεκριμένα σε ό,τι 
αφορά τη στέγαση, τις υπηρεσίες φύλαξης, την ευελιξία στο ρυθμό των σπουδών κ.λπ. 
Ωστόσο, συνήθως οι ανάγκες αυτές καθόλου ή ελάχιστα λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο 
των εκπαιδευτικών και κοινωνικών συστημάτων, όπως αποδεικνύει άλλωστε η απουσία 
στατιστικών και στοιχείων για τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών αυτών.

Η μη συνεκτίμηση της ιδιαίτερης κατάστασης των φοιτητών που έχουν οικογενειακές
υποχρεώσεις ενδέχεται επίσης να αποτελεί το αίτιο διακρίσεων ως προς την πρόσβαση 
στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων και στη δια βίου μάθηση. Πράγματι, οι πολύ
διαφορετικές μεταχειρίσεις που παρατηρούνται στα διάφορα κράτη μέλη αποτελούν ένα 
επιπλέον εμπόδιο στην επιδίωξη των εκπαιδευτικών και κατ' επέκταση επαγγελματικών 
στόχων, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας.

Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες διότι αυτές είναι που αναλαμβάνουν ως επί το πλείστον 

  
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2006 με τον τίτλο "Πρώτο στάδιο της διαβούλευσης με τους
ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με το συνδυασμό επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής" 
(SEC(2006) 1245).
2 Έκθεση EUROSTUDENT 2005 "Social and Economic Conditions of student life in Europe".
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τις οικογενειακές ευθύνες, και κατά τη διάρκεια των σπουδών. Έτσι, πάντα σύμφωνα με την
έκθεση EUROSTUDENT, το 13,8% των φοιτητριών έχει ένα παιδί στη Λετονία έναντι του 
5,3% των φοιτητών, 12,1% των φοιτητριών με ένα παιδί έναντ 10,4% των φοιτητών στην 
Ιρλανδία, 11,5% έναντι 10,1% στην Αυστρία.

Συνεπώς, ελλείψει της κατάλληλης στήριξης, οι νέες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από
τους άνδρες να μη συνεχίσουν τις σπουδές τους, να τις εγκαταλείψουν κατά τη διάρκειά τους 
ή να μην τις ξαναρχίσουν ποτέ, κάτι που αναπόφευκτα οδηγεί σε ανισότητες μεταξύ ανδρών 
και γυναικών στο επίπεδο της επαγγελματικής ζωής και σε απώλεια του δυναμικού τους.

Θέση της εισηγήτριας:

Η εισηγήτρια επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή, στην πρόσφατη ανακοίνωσή της σχετικά
με το συνδυασμό επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, αναγνωρίζει μεν ότι οι
πολιτικές συνδυασμού θα πρέπει επίσης να αφορούν τις νέες και τους νέους που βρίσκονται 
ακόμη στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκφράζει όμως τη λύπη της διότι η Επιτροπή 
δεν διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις στο θέμα αυτό.

Στο πλαίσιο των δημογραφικών προκλήσεων και της δέσμευσης των κρατών να
δημιουργήσουν κοινωνίες πιο φιλικές για τα παιδιά και τους νέους, η εισηγήτρια έχει ως 
στόχο να αναδείξει την ανάγκη να εγκριθούν δημόσιες πολιτικές που να παρέχουν 
μεγαλύτερη στήριξη στους νέους, ούτως ώστε αυτοί να μπορούν να αναλαμβάνουν και 
να πραγματοποιούν παράλληλα τα εκπαιδευτικά και οικογενειακά τους σχέδια, χωρίς να 
χρειάζεται να δίνουν μεγαλύτερο βάρος στο ένα από τα σχέδια αυτά εις βάρος του άλλου. 

Προς το σκοπό αυτό, η εισηγήτρια προτείνει όπως οι προσδοκίες και οι ανάγκες των νέων, 
ανδρών και γυναικών, οι οποίοι παράλληλα με τις σπουδές ή την κατάρτισή τους 
αναλαμβάνουν και οικογενειακές ευθύνες, λαμβάνονται περισσότερο υπόψη τόσο στο 
επίπεδο των εκπαιδευτικών συστημάτων όσο και σε επίπεδο κοινωνικών συστημάτων.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται προς το σκοπό αυτό, η εισηγήτρια συνιστά όπως τα
κράτη μέλη θέσουν στη διάθεση των νέων αυτών ειδικές κοινωνικές ενισχύσεις οι οποίες
θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, και των οποίων η χορήγηση δεν θα τίθεται 
υπό αμφισβήτηση ή το ποσό δεν θα μειώνεται εξαιτίας της άσκησης μιας επαγγελματικής 
δραστηριότητας παράλληλα με τις σπουδές.

Επιπλέον, δεδομένων των υλικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νέοι αυτοί, η εισηγήτρια
προτείνει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης να λαμβάνουν υπόψη τις 
οικονομικές δυσκολίες των νέων αυτών κατά τον υπολογισμό των διδάκτρων και τα 
πιστωτικά ιδρύματα να διευκολύνουν τη χορήγηση δανείων ή πιστώσεων προς αυτούς. 

Η εισηγήτρια καλεί επίσης τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, να αυξήσουν
αφενός, την προσφορά φθηνής στέγης προσαρμοσμένης στις ανάγκες των φοιτητών (που 
ζουν με το σύντροφό τους ή είναι μόνοι γονείς) που έχουν εξαρτώμενα τέκνα και, αφετέρου, 
να παρέχουν επαρκείς και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες φύλαξης παιδιών.
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Επιπλέον, για να διευκολυνθεί ο συνδυασμός της περιόδου σπουδών με την επαγγελματική
ζωή, η εισηγήτρια προτρέπει τα κράτη μέλη και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής
εκπαίδευσης να προτείνουν μια πιο ευέλικτη οργάνωση του ρυθμού των σπουδών (π.χ. με
μειωμένο ωράριο), να χρησιμοποιούν περισσότερο τις μαθησιακές τεχνικές οι οποίες
απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες και να τις θέσουν στη διάθεση όλων των φοιτητών, 
και ιδίως εκείνων που έχουν οικογενειακές ευθύνες.

Τέλος, η εισηγήτρια καλεί τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης να
ευαισθητοποιήσουν το διδακτικό και επαγγελματικό προσωπικό τους στις ιδιαίτερες
ανάγκες των φοιτητών αυτών και. αν χρειάζεται, να δημιουργήσουν υπηρεσίες στήριξης
και παροχής συμβουλών προς αυτούς προκειμένου να τους διευκολύνουν να ξεκινήσουν, 
να συνεχίσουν ή να ξαναρχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια ή επαγγελματική 
εκπαίδευση.

Αν και οι πολιτικές για την οικογένεια και την εκπαίδευση αποτελούν εθνική αρμοδιότητα, η
εισηγήτρια συνιστά, στο πλαίσιο της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού, μια ανταλλαγή 
καλών πρακτικών όσον αφορά τη στήριξη των φοιτητών και φοιτητριών που έχουν 
οικογενειακές ευθύνες, καθώς και τη συνεκτίμηση των καινοτόμων διατάξεων που έχουν 
καθιερωθεί σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.
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