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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2007
(2007/2065(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, παράγραφος 2 και 141 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών - 2007 
(CΟΜ(2007)0049),

– έχοντας υπόψη την κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-
2005) (CΟΜ(2000)0335) και τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για το 2000, 2001, 2002, 
2004, 2005 και 2006 (CΟΜ(2001)0179, CΟΜ(2002)0258, CΟΜ(2003)0098, 
CΟΜ(2004)0115, CΟΜ(2005)0044 και CΟΜ(2006)0071,

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ισότητα των φύλων, που εγκρίθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο 2006,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που εγκρίθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2005 από τους 
υπουργούς των κρατών μελών της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για πολιτικές που αφορούν την 
ισότητα των φύλων,

– έχοντας υπόψη τον οδικό χάρτη για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 
(CΟΜ(2006)0092),

– έχοντας υπόψη το πλαίσιο δράσεων σχετικά με την ισότητα των φύλων, που εγκρίθηκε 
από τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους στις 22 Μαρτίου 2005,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης1,

– 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 Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής 
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(A6-0000/2007),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν προσφάτως ανανεώσει τη 
δέσμευσή τους για την ισότητα των φύλων, συγκεκριμένα με τον προαναφερθέντα οδικό 
χάρτη για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την 
ισότητα των φύλων,

  
1 ΕΕ C 364, της 18.12.2000, σελ. 1.
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής διάσταση ως προς το φύλο στη δημογραφική 
πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ότι οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων 
αποτελούν θεμελιώδες μέσο για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συμφιλιώνοντας την επαγγελματική, οικογενειακή και ιδιωτική 
ζωή των γυναικών και των ανδρών έχει βασική σημασία να προωθηθεί η είσοδος, η 
επάνοδος και η παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός στην εκπαίδευση και η εμμονή φυλετικών 
στερεοτύπων στην επιλογή τομέων μελέτης παραμένει ευρύτατος και έχει αρνητικά 
επακόλουθα για τη συγκριτική θέση των γυναικών σε ορισμένους τομείς της αγοράς 
εργασίας, ιδιαίτερα εκείνους που έχουν σχέση με την υψηλή τεχνολογία,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου της Άνοιξης του 2006, το 
Συμβούλιο, ακόμα μια φορά, αναγνώρισε ότι οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων 
αποτελούν θεμελιώδη μέσα για την οικονομική ανάπτυξη,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής υπογραμμίζει τη θετική τάση του 
ρυθμού απασχόλησης των γυναικών, εφόσον, μετά το 2000, έξι από τα οκτώ εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στην ΕΕ, έχουν καταληφθεί από γυναίκες, αλλά 
υποστηρίζει, συγχρόνως, ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στους ρυθμούς 
απασχόλησης διαφόρων ομάδων ηλικιών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη από την προηγούμενη έκθεση σε 
ό,τι αφορά το χάσμα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών (το οποίο ανέρχεται σε 15% 
κατά μέσο όρο στην ΕΕ), γεγονός που καταδεικνύει με σαφήνεια ότι δεν υπάρχει 
πραγματική πρόοδος σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών για 
εργασία ίσης αξίας, η οποία καθιερώθηκε πριν από τριάντα έτη από την οδηγία του 
Συμβουλίου 75/117/ΕΟΚ της 10ης Φεβρουαρίου 1975 για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των 
αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών1,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 μια επισκόπηση του ευρωβαρομέτρου κατέδειξε ότι οι 
κύριοι παράγοντες που αποτρέπουν τον πατέρα από το να αναλάβει περισσότερες 
οικιακές και οικογενειακές δραστηριότητες, δεν έχουν μόνο οικονομικό χαρακτήρα αλλά 
υπαγορεύονται και από το φόβο των αρνητικών συνεπειών για την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά απασχόλησης γυναικών με νεαρά παιδιά είναι, κατά 
μέσο όρο, χαμηλότερα από εκείνα των γυναικών χωρίς παιδιά ενώ τα δεδομένα για τους 
άνδρες δείχνουν την αντίστροφη κατάσταση,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει πολιτικές συμφιλίωσης 
τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες έχουν υψηλότερους ρυθμούς γεννήσεων, 
υψηλότερο ποσοστό των γυναικών στην αγορά εργασίας και υψηλότερα ποσοστά 
απασχόλησης,

  
1 ΕΕ L 45, της 19.2.1975, σελ. 19.



PR\662767EL.doc 5/7 PE 388.386v01-00

EL

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο για τον 
καθορισμό των δράσεων σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό, τομεακό και εταιρικό επίπεδο, και ότι οι επιτυχείς πολιτικές συμφιλίωσης 
απαιτούν σύμπραξη μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων και δημόσιων αρχών,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλύτερες πρακτικές δείχνουν ότι οι ενέργειες συμφιλίωσης 
στο μικροοικονομικό επίπεδο προκαλούν χαμηλότερο βαθμό ανακύκλωσης προσωπικού 
και λιγότερες απουσίες από την εργασία, υψηλότερη δέσμευση και παραγωγικότητα και 
προσέλκυση αποδοτικού και δραστήριου προσωπικού,

1. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να εντατικοποιήσει τις ενέργειές της για την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

2. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η έκθεση της Επιτροπής επικεντρώνεται σε θέματα 
απασχόλησης όπως το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων, η συμφιλίωση και η οδηγία για 
την ίση μεταχείριση, εφόσον η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών αποτελεί μια από 
τις προτεραιότητες του οδικού χάρτη για ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

3. επιμένει ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής και μόνιμη διασύνδεση μεταξύ των ετησίων 
εκθέσεων για την ισότητα και των προτεραιοτήτων που καθορίζονται στον οδικό χάρτη, 
προκειμένου να εφαρμόζεται ένας αποδοτικός κύκλος σχεδιασμού, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ των φύλων· ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να επικεντρώσει τις προσπάθειές της προς αυτό τον κύκλο·

4. υπενθυμίζει το αίτημά του στο ψήφισμα της 2ας Φεβρουαρίου 2006 για την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση1, ότι δηλαδή η Επιτροπή θα 
παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το "κοινοτικό κεκτημένο" στον 
τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις πολιτικές, και ιδιαίτερα στις 
πολιτικές για την απασχόληση αλλά και σε ό,τι αφορά την παροχή αγαθών και υπηρεσιών 
και την πρόσβαση σε αυτές· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτη 
για το πώς τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της ισότητας 
και να λάβει κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση μη μεταφοράς ή παράβασης της σχετικής 
νομοθεσίας·

5. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την Επιτροπή στο θέμα της παρακολούθησης της 
εφαρμογής εθνικών μέτρων, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα 
πολιτικών, ιδιαίτερα σε σχέση με θεσπισμένα δικαιώματα και συνταξιοδοτικά συστήματα·

6. καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση ανισοτήτων 
μεταξύ γυναικών και ανδρών που προκαλούνται από διακοπτόμενα μοντέλα 
απασχόλησης και να περιορίσει τα αρνητικά αποτελέσματά τους για τις σταδιοδρομίες, 
τις αμοιβές και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

7. επιδοκιμάζει τη διαδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, που έχει 
εγκαινιάσει η Επιτροπή, προκειμένου να βελτιωθούν τόσο τα νομοθετικά και τα μη 
νομοθετικά πλαίσια συμφιλίωσης μεταξύ της επαγγελματικής, της οικογενειακής και της 
ιδιωτικής ζωής· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εγκαινιάσει τη δεύτερη φάση της σχετικής 

  
1 ΕΕ C 288 Ε, της 25.11.2006, σελ. 73.
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διαβούλευσης χωρίς αναβολή·

8. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει και να διαδώσει τις καλύτερες πρακτικές σε ό,τι αφορά 
πολιτικές για το εργασιακό περιβάλλον, οι οποίες επιτρέπουν μια αποτελεσματική 
ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής·

9. σημειώνει ότι η συμφιλίωση της επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 
αποτελεί σημαντικό θέμα και ένα από τα κομβικά στοιχεία για την αύξηση της 
απασχόλησης και τη μείωση του βάρους της δημογραφικής γήρανσης·

10. διαπιστώνει ότι η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μοναδική θετική επιρροή που καθιστά τις 
γυναίκες σε όλο τον κόσμο ικανές να επωφελούνται από τις δυνατότητές τους·

11.καλεί την Επιτροπή να εστιάσει ειδικά την προσοχή της στα εμπόδια που αποτρέπουν τις
γυναίκες από το να έχουν πρόσβαση σε κορυφαίες θέσεις απασχόλησης, προκειμένου να 
αξιολογηθεί η δομική διάσταση αυτού του φαινομένου·

12. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες, καθώς η περιθωριοποίησή τους ενισχύεται από πολλαπλές 
διακρίσεις που έχουν την πηγή τους τόσο εκτός όσο και εντός των ίδιων των κοινοτήτων 
τους·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν την ανταλλαγή των 
καλύτερων πρακτικών για το θέμα των μη διακρίσεων στην αγορά εργασίας, προκειμένου 
να προωθηθεί η δυναμική ισότητας-αποδοτικότητας σε ό,τι αφορά εθνικές εξειδικεύσεις·

14. προτρέπει τα κράτη μέλη να καταστήσουν αμοιβαίο το κόστος των επιδομάτων γονικής 
αδείας και αδείας μητρότητας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες δεν 
αντιπροσωπεύουν πλέον δαπανηρότερη πηγή εργασίας από τους άνδρες·

15. διαπιστώνει με ανησυχία ότι, παρόλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί, οι γυναίκες, και 
ιδιαίτερα οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι μη έγγαμες μητέρες, εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αποκλεισμού και φτώχειας·

16. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προκειμένου να τερματιστεί η πρακτική της 
ανάθεσης μονίμων καθηκόντων σε εργαζομένους κατά μερική απασχόληση, πρακτική 
που απαντάται κυρίως στο δημόσιο τομέα·

17. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να δώσει νέα ώθηση για την επίτευξη των 
στόχων που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το 2002, για 
την κατάργηση των εμποδίων σε ό,τι αφορά την ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών 
στην αγορά εργασίας και για την καθιέρωση, έως το 2010, παιδικού επιδόματος ύψους 
90% για παιδιά μεταξύ τριών ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και 
επιδόματος ύψους 33% τουλάχιστον για παιδιά κάτω των τριών ετών, κυρίως μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει, όπως προβλέπεται, το 
2008 ανακοίνωση η οποία θα περιλαμβάνει τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε όλα τα 
επίπεδα προκειμένου να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι·

18. ζητεί από την Επιτροπή, σε μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις για το θέμα της ισότητας μεταξύ 
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γυναικών και ανδρών, να συμπεριλαμβάνει γεγονότα και στατιστικά στοιχεία από χώρες 
που έχουν προσφάτως ενταχθεί στην Ένωση, καθώς και από υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες· 

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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