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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2008
(2008/2047(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 γυναικών και ανδρών - 2008 («έκθεση 
της Επιτροπής για την ισότητα») (COM(2008)0010),

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα που αναφέρεται στην κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (2001-2005) (COM(2000)0335) και τις ετήσιες 
εκθέσεις της Επιτροπής για το 2000, το 2001, το 2002, το 2004, το 2005, το 2006 και το 
2007 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044, COM(2006)0071 και COM(2007)0049),

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων που εγκρίθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες στις 23 και 24 Μαρτίου 2006,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που εγκρίθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2005 από τους 
αρμόδιους για τις πολιτικές ισότητας των φύλων υπουργούς των κρατών μελών της ΕΕ,

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

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με την κατάσταση των 
γυναικών με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη γυναικεία 
μετανάστευση2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας 
για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-20103,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 για την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 20074,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον ρόλο των 
γυναικών στη βιομηχανία1,

                                               
1 ΕΕ C 74 E της 20.3.2008, σ. 742.
2 ΕΕ C 313E της 20.12.2006, σ. 118.
3 ΕΕ C 301E της 13.12.2007, σ. 56.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0423.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των 
γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ2,

– έχοντας υπόψη τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα Ευκαιριών Γυναικών και 
Ανδρών και τη γνωμοδότησή της για τη διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, που 
εγκρίθηκε στις 22 Μαρτίου 2007,

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 
2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής4, ιδίως το άρθρο 16, 
παράγραφος 1,

– 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 Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα και αρχή της ΕΕ, που έχει αναγνωριστεί από τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στον εν 
λόγω τομέα, εξακολουθούν να υφίστανται πολλές ανισότητες μεταξύ γυναικών και 
ανδρών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί μείζον εμπόδιο για την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και είναι η πλέον διαδεδομένη παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ δεν γνωρίζει γεωγραφικά, οικονομικά ή κοινωνικά 
σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των γυναικών που πέφτουν θύματα βίας είναι 
ανησυχητικός,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων στην απασχόληση δείχνουν ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές ανισότητες μεταξύ 
γυναικών και ανδρών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες στις αμοιβές έχουν παραμείνει σταθερά στο 15% 
από το 2003 και μειώθηκαν κατά μόνο μία μονάδα από το 2000,

                                                                                                                                                  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0019.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0094.
3 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
4 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομεακός και επαγγελματικός διαχωρισμός κατά φύλο δεν 
μειώνεται· αντιθέτως, μάλιστα, σε ορισμένες χώρες αυξάνεται,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
αποτελεί κρίσιμο δείκτη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η παρουσία γυναικών ως διευθυντικών στελεχών σε εταιρείες είναι σταθερή και ο 
αριθμός γυναικών στην πολιτική αυξάνεται μόνο με πολύ αργούς ρυθμούς,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν σε σχέση με τις 
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές που είναι διαθέσιμες για τις γυναίκες 
συμβάλλουν στη διατήρηση των ανισοτήτων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της Λισαβόνας για τη δημιουργία ανάπτυξης και την 
προώθηση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς μπορούν να επιτευχθούν μόνον αν 
αξιοποιηθεί πλήρως το σημαντικό δυναμικό των γυναικών στην αγορά εργασίας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες προκλήσεις και δυσκολίες επηρεάζουν τις γυναίκες 
περισσότερο από τους άνδρες, κυρίως η ποιότητα της απασχόλησης, η μερική και 
προσωρινή απασχόληση, η κατάσταση των συζύγων που βοηθούν σε γεωργικές 
δραστηριότητες, καθώς και ο υψηλότερος κίνδυνος φτώχειας,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες για ορισμένες ομάδες γυναικών, που συχνά 
αντιμετωπίζουν αρκετές συνδυασμένες δυσκολίες και κινδύνους, καθώς και διττή 
διάκριση – συγκεκριμένα γυναίκες με αναπηρία, γυναίκες με εξαρτώμενα μέλη, 
ηλικιωμένες γυναίκες, μέλη μειονοτήτων και μετανάστριες – παρουσιάζουν σημάδια 
επιδείνωσης,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής 
παραμένει ανεπίλυτο ζήτημα τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον 
καθορισμό δράσεων για την ισότητα των φύλων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, 
τομεακό και εταιρικό επίπεδο,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα άδειας πατρότητας δίνει τη δυνατότητα στους 
πατέρες να μοιραστούν τις ευθύνες και συνεπώς προωθεί την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες για τη μέριμνα παιδιών, ηλικιωμένων 
και άλλων εξαρτώμενων μελών είναι ουσιώδης για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών 
και των ανδρών στην αγορά εργασίας,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί των διαρθρωτικών ταμείων ορίζουν ότι τα κράτη 
μέλη και η Επιτροπή οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών και η ενσωμάτωση της προοπτικής του φύλου προωθούνται κατά τη διάρκεια των 
διαφόρων σταδίων υλοποίησης των Ταμείων,
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1. επιδοκιμάζει την έκθεση της Επιτροπής και επαναλαμβάνει τη διττή φύση της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε επίπεδο ΕΕ, αφενός διασφαλίζοντας την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς πολιτικής, και αφετέρου με 
στοχοθετημένα μέτρα για τον περιορισμό των διακρίσεων κατά των γυναικών, 
περιλαμβανομένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, 
διαλόγων με τους πολίτες και πρωτοβουλιών για συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

2. τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών ώστε να επιτευχθεί η 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
προβούν σε συντονισμένη δράση στον εν λόγω τομέα· προτρέπει την Επιτροπή να 
εξετάσει πιθανότητες για νέα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των 
γυναικών·

3. θεωρεί συνολικά ότι η συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε 
τοπικό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο είναι ανεπαρκής· καλεί συνεπώς την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τα πολιτικά κόμματα να εξετάσουν θετικές δράσεις για τη βελτίωση της 
κατάστασης·

4. επισημαίνει τη σχέση μεταξύ της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και της συμμετοχής τους σε ΜΚΟ και δραστηριότητες της 
κοινωνίας των πολιτών· προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν δράσεις που προωθούν την εν λόγω συμμετοχή·

5. ανησυχεί για την έλλειψη προόδου όσον αφορά τις ανισότητες στις αμοιβές των δύο 
φύλων κατά τα τελευταία χρόνια· προτρέπει, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αξιολογήσουν τις στρατηγικές και τις δράσεις σε αυτόν τον τομέα και να 
διαπιστώσουν κατά πόσον τυχόν νέα μέτρα, ή νέες προσεγγίσεις σε σχέση με την 
εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων, ενδέχεται να βελτιώσουν την κατάσταση· τονίζει την 
ανάγκη για εναρμονισμένη δράση, ιδίως στο πλαίσιο του νέου κύκλου της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση, και για κοινές αρχές της 
ευελισφάλειας·

6. ανησυχεί για την αναντιστοιχία που εξακολουθεί αν υφίσταται μεταξύ του επιπέδου 
εκπαίδευσης των γυναικών και των ανδρών αφενός, και την κατάσταση στην αγορά 
εργασίας αφετέρου, όπου οι γυναίκες λαμβάνουν χαμηλότερους μισθούς και έχουν 
σταδιοδρομίες με βραδύτερη εξέλιξη από ό,τι οι άνδρες, ενώ οι επιδόσεις των γυναικών 
στην εκπαίδευση είναι καλύτερες από αυτές των ανδρών· προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διερευνήσουν τους λόγους και να βρουν λύσεις για αυτήν την κατάσταση·

7. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
αντιμετωπίσουν τα στερεότυπα στην εκπαίδευση, την απασχόληση και τα μέσα 
ενημέρωσης και να τονίσουν ιδιαίτερα τον ρόλο των ανδρών στην προώθηση της 
ισότητας·

8. σημειώνει πόσο σημαντικό είναι για τη χειραφέτηση των γυναικών να είναι οι γυναίκες 
εκείνες που έχουν τον έλεγχο των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών τους δικαιωμάτων·
στηρίζει, συνεπώς, μέτρα και δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε 
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υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και για την ενημέρωση των γυναικών 
σε σχέση με τα δικαιώματά τους και τις διαθέσιμες υπηρεσίες·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν περαιτέρω μέτρα για να βελτιώσουν 
την πρόσβαση και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και την ποιότητα 
της απασχόλησης των γυναικών, ιδίως μέσω προγραμμάτων διά βίου μάθησης που έχουν 
σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό· προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία για να το επιτύχει αυτό·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προσοχή στην κατάσταση των συζύγων 
που βοηθούν σε γεωργικές δραστηριότητες, τόσο από την άποψη της ισότητας των φύλων 
όσο και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση 
από τους άνδρες·

11. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τη νομική έννοια της από κοινού ιδιοκτησίας, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αναγνώριση των δικαιωμάτων των γυναικών στον 
γεωργικό τομέα, η κατάλληλη προστασία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και η 
αναγνώριση της εργασίας τους·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στον 
βιομηχανικό κλάδο και να παράσχουν οικονομική στήριξη στις γυναίκες που συστήνουν 
εταιρείες·

13 καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα και ιδιαίτερη προσοχή 
στις περισσότερο ευάλωτες ομάδες γυναικών, ιδίως σε γυναίκες με αναπηρία, γυναίκες με 
εξαρτώμενα μέλη, ηλικιωμένες γυναίκες, μέλη μειονοτήτων και μετανάστριες, και να 
αναπτύξουν μέτρα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους·

14. επικροτεί τη διαβούλευση μεταξύ της Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων με στόχο 
τη βελτίωση των νομοθετικών και των μη νομοθετικών πλαισίων για τον συνδυασμό της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής· αναμένει επίσης με ανυπομονησία μια 
ανάλυση της διαβούλευσης αυτής και τις προτάσεις που θα προκύψουν από αυτήν, ιδίως 
προτάσεις σε σχέση με την άδεια μητρότητας, τη γονική άδεια, την άδεια πατρότητας, την 
άδεια υιοθεσίας και την άδεια για μέριμνα εξαρτώμενου μέλους·

15. καλεί τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση των 
ανισοτήτων μεταξύ των γυναικών και των ανδρών οι οποίες προκαλούνται από 
απασχόληση με επαναλαμβανόμενες διακοπές λόγω άδειας μητρότητας ή άδειας για τη 
μέριμνα εξαρτώμενων μελών, και να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους στις 
σταδιοδρομίες, τους μισθούς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

16. σημειώνει ότι ο συνδυασμός επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής είναι 
ένας από τους βασικούς παράγοντες για την αύξηση της απασχόλησης και καλεί την 
Επιτροπή να συγκεντρώσει και να διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές που επιτρέπουν την 
αποτελεσματική εξισορρόπηση εργασίας-ζωής και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών 
στην οικογενειακή ζωή·
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17. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να βελτιώσουν τη 
διαθεσιμότητα, την ποιότητα και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας 
και των υπηρεσιών μέριμνας για εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τους στόχους της 
Βαρκελώνης, και να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες είναι συμβατές με ωράρια 
πλήρους απασχόλησης γυναικών και ανδρών υπεύθυνων για παιδιά και εξαρτώμενα μέλη·

18. καλεί τους αρμόδιους στις εταιρείες να συμπεριλάβουν ευέλικτα μέτρα οικογενειακής 
πολιτικής στο σχέδιό τους για τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού ώστε να καταστεί 
ευκολότερο για τους υπαλλήλους να επιστρέφουν στην εργασία τους μετά από μια 
διακοπή της σταδιοδρομίας τους·

19. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στο ολοένα και περισσότερο 
γυναικείο πρόσωπο της φτώχειας, όταν γυναίκες, ιδίως ηλικιωμένες γυναίκες και άγαμες 
μητέρες, απειλούνται από τον αποκλεισμό και τη φτώχεια, και τους ζητεί να αναπτύξουν 
μέτρα για να αποτρέψουν αυτήν την τάση·

20. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κατάρτιση και εργαλεία 
εφαρμογής τα οποία θα επιτρέπουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους να εντάξουν την 
προοπτική του φύλου στις αντίστοιχες σφαίρες αρμοδιοτήτων τους, μαζί με την εκτίμηση 
των συγκεκριμένων επιπτώσεων των πολιτικών στις γυναίκες και τους άνδρες·

21. προτρέπει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων εργαλείων, όπως τα εγχειρίδια για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε πολιτικές απασχόλησης που έχει δημιουργήσει 
η Επιτροπή·

22. επιδοκιμάζει την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και 
τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρείχε στο Ινστιτούτο έναν 
φορέα λήψης αποφάσεων· ανησυχεί, ωστόσο, για την καθυστέρηση όσον αφορά τον 
διορισμό του Διευθυντή του Ινστιτούτου και προτρέπει την Επιτροπή να διορθώσει την 
κατάσταση·

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