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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου και την αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών
(2008/2118(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις εργασίες του Gary Becker, βραβευμένου το 1992 με το βραβείο
Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών, συγκεκριμένα για τις ικανότητες του ανθρώπου1,

– έχοντας υπόψη την παγκόσμια έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη του 1995 με θέμα τη
μελέτη της «Επανάστασης της ισότητας μεταξύ των φύλων»2 του Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την ανακοίνωση
της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια Ευρώπη για όλες τις ηλικίες: Προώθηση της 
ευημερίας και της αλληλεγγύης των γενεών»3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με τίτλο «Η απάντηση της Ευρώπης στην παγκόσμια γήρανση - Προώθηση 
της οικονομικής και κοινωνικής προόδου σε έναν κόσμο που γερνά. Μια συνεισφορά της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη 2η παγκόσμια συνέλευση για τη γήρανση»
(COM(2002)0143),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τον συνδυασμό της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής4,

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία που εγκρίθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο συνήλθε στις 22 και 23 Μαρτίου 2005 στις Βρυξέλλες,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Μπροστά στις 
δημογραφικές αλλαγές, μια νέα αλληλεγγύη μεταξύ γενεών» (COM(2005)0094),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τις δημογραφικές 
προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών5,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το δημογραφικό μέλλον της 
Ευρώπης, μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία» (COM(2006)0571),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο 
για μέτρα συνδυασμού της οικογενειακής ζωής και των σπουδών για τις νέες γυναίκες 

                                               
1 Becker, Gary: The Economic Approach to Human Behavior, The University of Chicago Press, Σικάγο 1976.
2 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1995/chapters· ιδίως κεφάλαιο 4.
3  ΕΕ C 232 της 17.8.2001, σελ. 381.
4 ΕΕ C 102 E της 28.4.2004, σελ. 492.
5  ΕΕ C 292 E της 1.12.2006, σελ. 131.



PE414.150v01-00 4/13 PR\746240EL.doc

EL

στην Ευρωπαϊκή Ένωση1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών»
(COM(2007)0244),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών»2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 για την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 20073,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Το
δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης: στατιστικά στοιχεία και αριθμοί» (SEC(2007)0638),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με το δημογραφικό 
μέλλον της Ευρώπης4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών - 20085,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A6-0000/2008),

Βασικές διαπιστώσεις βάσει της καθημερινότητας

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Λισαβόνας αποσκοπεί στην ένταξη του 60% 
των ικανών προς εργασία γυναικών στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
προσπάθειες σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση στοχεύουν στην προώθηση ενός 
καλύτερου ποσοστού γεννήσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις του
μέλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι δυο δημόσιες πολιτικές έχουν ως στόχο τον
ίδιο γυναικείο πληθυσμό βάσης, δηλαδή τις γυναίκες ηλικίας 18 με 49 ετών, οι οποίες 
θεωρούνται τόσο εργαζόμενες όσο και μητέρες που δίνουν ζωή και φέρνουν στον κόσμο 
παιδιά αλλά και που επίσης συντηρούν ηλικιωμένους· διαπιστώνοντας ότι είναι πλέον 
σκόπιμο να χαράσσονται οι διάφορες πολιτικές όχι μόνο ανάλογα με την επαγγελματική 
απόδοση των εργαζομένων αλλά και ανάλογα με τον κοινωνικό τους ρόλο ως ανθρώπων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις γύρω από τις οποίες
αρθρώνεται η επιλογή μεταξύ της επίσημης απασχόλησης και της ανεπίσημης μη

                                               
1 ΕΕ C 146 E της 12.6.2008, σελ.112.
2 ΕΕ C 120 της 16.5.2008, σελ. 66.
3 ΕΕ C 219 E της 28.8.2008, σελ. 324.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2008)0066.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA-PROV(2008)0399.
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εμπορικής εργασίας δεν παράγουν τα ίδια αποτελέσματα όσον αφορά τις συνέπειές τους, 
και ότι οι πολύπλευρες αλλά λανθάνουσες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και των
ανδρών που θα επιθυμούσαν να επιλέξουν να συμμετάσχουν στην ανεπίσημη μη 
εμπορευματική εργασία σημαίνει πλέον στην πράξη ότι οφείλουν να επιλέξουν μεταξύ 
δυο κλάδων μιας εναλλακτικής λύσης οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμοι σε 
οικονομικό επίπεδο,

Γ. υπενθυμίζοντας ότι η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου αφορά, καταρχάς και
κατά κύριο λόγο, όχι μόνο τις γυναίκες/μητέρες αλλά και τους άνδρες/πατέρες· 
διαπιστώνοντας ότι κάθε πολιτική δράση σε αυτόν τον τομέα δεν μπορεί πλέον να 
επικεντρώνεται αποκλειστικά στη γυναίκα, και ότι οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές 
θα πρέπει εφεξής να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες των 
ανδρών/πατέρων σε αυτόν τον τομέα,

Δ. υπενθυμίζοντας ότι η έννοια της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών δεν περιορίζεται μόνο
στην απόκτηση παιδιών, αλλά αφορά εξίσου τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των 
εξαρτώμενων προσώπων, καθώς και την προώθηση των ανθρώπινων ικανοτήτων των 
πολιτών, ιδίως των μελλοντικών γενεών,

Ε. διαπιστώνοντας την ύπαρξη, στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, μιας «γενιάς σάντουιτς» ηλικίας
40 έως 60 ετών, που συχνά διακρίνεται από τη συσσώρευση του ρόλου του γονέα με την
ιδιότητα του τέκνου που συντηρεί ηλικιωμένα και εξαρτώμενα πρόσωπα και την ιδιότητα 
του εργαζομένου που έχει ενταχθεί στην αγορά της απασχόλησης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες του Gary Becker, βραβευμένου με το βραβείο Νόμπελ
Οικονομικών Επιστημών το 1992, που αναδεικνύουν, μέσω οικονομικών και
μαθηματικών προτύπων, την οικονομική αξία της οικιακής παραγωγής των γυναικών, 
ιδίως όσον αφορά την οικιακή εργασία, την εκπαίδευση των τέκνων, τη φροντίδα
εξαρτώμενων προσώπων ασχέτως ηλικίας ή κατάστασης της εξάρτησής τους, ή ακόμη
και τη δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όρους νομισματικής αξίας, η ανεπίσημη μη εμπορευματική
εργασία που πραγματοποιούν οι γυναίκες/μητέρες εκτός της αγοράς, αποτελεί
περισσότερο ζήτημα δικαιοσύνης και ότι οι οικονομικές επιστήμες αποδίδουν σήμερα
ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη δημιουργία εθνικού πλούτου από την οικιακή 
οικονομία,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο να μνημονευθεί η προαναφερθείσα έκθεση του
1995 του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNPD) η οποία
διαπιστώνει ότι, αν λαμβάνονταν περισσότερο υπόψη οι ανθρώπινες δραστηριότητες
στον τομέα της ανεπίσημης μη εμπορευματικής εργασίας με θέμα την αλληλεγγύη
μεταξύ των γενεών με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνονται υπόψη οι εμπορικές συναλλαγές
που αξιολογούνται ανάλογα με τους ισχύοντες μισθούς, θα καταλήγαμε σε τεράστιες
νομισματικές αξιολογήσεις για την εργασία που επιτελείται από τις γυναίκες/μητέρες και 
τους άνδρες/πατέρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι αν οι 
εθνικές στατιστικές απεικόνιζαν πλήρως την άδηλη συνεισφορά των γυναικών/μητέρων 
και των ανδρών/πατέρων, οι αρμόδιες για τη λήψη αποφάσεων αρχές δεν θα μπορούσαν 
πλέον να τις αγνοούν στις σχετικές αποφάσεις τους, ιδίως στις πολιτικές συμφιλίωσης 
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της οικογενειακής ζωής και της «τυποποιημένης» επαγγελματικής ζωής,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύπλευρες αλλά λανθάνουσες διακρίσεις εις βάρος των
γυναικών/μητέρων σε αυτόν τον τομέα, που οφείλονται πρωτίστως στο ότι οφείλουν να 
επιλέξουν μεταξύ δύο κλάδων μιας εναλλακτικής λύσης (επίσημη ή ανεπίσημη 
απασχόληση) οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμοι σε οικονομικό επίπεδο,

Ι. υπενθυμίζοντας ότι οι πολύπλευρες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών/μητέρων και των
ανδρών/πατέρων όσον αφορά την επίσημη αναγνώριση της ανεπίσημης εργασίας τους
συνδέονται με ένα σύνολο νομικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων που
προχωρούν πολύ πέρα από τη μοναδική αρχή της «ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας» 
και ότι βασίζονται κυρίως στο γεγονός ότι οι γυναίκες/μητέρες ή οι άνδρες/πατέρες είναι
υποχρεωμένοι να πρέπει να επιλέξουν μια τυποποιημένη εργασία, μόνο και μόνο επειδή 
δεν αναγνωρίζεται η οικιακή εργασία, αν και η τυποποιημένη εργασία είναι εκτεθειμένη 
σε διαφορές αμοιβής και διαταράσσει την ισορροπία μεταξύ της υλοποίησης του 
οικογενειακού προγραμματισμού και των επαγγελματικών φιλοδοξιών,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα εθνικών λογαριασμών (SCN) των κρατών μελών
δεν αναγνωρίζουν την αξία της ανεπίσημης μη εμπορευματικής εργασίας στις ποικίλες
μορφές της, αν και αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με τα μαθηματικά πρότυπα, το ένα τρίτο
του εθνικού πλούτου που εκφράζεται από το ΑΕγχΠ,

Αναγνώριση της εργασίας που επιτελείται εκτός της τυποποιημένης αγοράς απασχόλησης

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άτομο που αφιερώνει τον χρόνο και τις ικανότητές του στην 
απόκτηση παιδιών ή τη μέριμνα ενός ηλικιωμένου θα πρέπει να αναγνωρίζεται από την
κοινωνία και ότι αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί αποδίδοντας σε αυτόν κατάλληλα 
δικαιώματα, ιδίως στον τομέα της ασφαλιστικής κάλυψης και της συνταξιοδότησης,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκπαιδευτικός ρόλος των γυναικών/μητέρων και των
ανδρών/πατέρων απέναντι στις μελλοντικές γενιές, καθώς και στους ηλικιωμένους και τα
εξαρτώμενα πρόσωπα, είναι ουσιαστικής σημασίας για την πρόοδο του κοινού καλού και 
πρέπει να αναγνωριστεί ως τέτοιος από τις διαθεματικές πολιτικές, ακόμη και για τις 
γυναίκες και τους άνδρες που επιλέγουν ελεύθερα να αφιερωθούν πλήρως ή μερικώς σε 
αυτόν τον ρόλο,

Ο ιδιαίτερος ρόλος των «νέων συνταξιούχων»

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα ηλικίας πενήντα ετών και άνω πάσχουν από έλλειψη
αναγνώρισης των επαγγελματικών ικανοτήτων τους, γεγονός που εκφράζεται κυρίως από
υψηλότερο ποσοστό ανεργίας αυτού του πληθυσμού,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι «νέοι συνταξιούχοι» πολύ συχνά είναι, παρά τη θέση
τους εκτός της τυποποιημένης αγοράς εργασίας, φορείς σοφίας, ικανοτήτων και γνώσεων
που είναι απαραίτητες για την πρόοδο της κοινωνίας και ότι είναι πλέον σκόπιμο να
μεριμνήσουμε ώστε να αξιοποιηθούν προς όφελος του κοινού καλού με τη βοήθεια 
ειδικών πολιτικών που θα έχουν ως στόχο τη συγκεκριμένη ομάδα,
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Ιδιαίτερη μέριμνα έναντι των ανδρών/πατέρων

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι άνδρες/πατέρες στην
επίτευξη μιας πραγματικής ισότητας η οποία θα σέβεται τις διαφορές και τη
συμπληρωματικότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών,

Δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την ελεύθερη επιλογή και οι οποίες οδηγούν στην
ισορροπία μεταξύ του οικογενειακού προγραμματισμού και των επαγγελματικών 
φιλοδοξιών

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες περιφέρειες της Ευρώπης οι ρυθμίσεις των
ωραρίων εργασίας δεν φαίνεται να προσφέρουν χείρα βοηθείας σε όσους έχουν παιδιά
και ότι οι εργαζόμενοι με παιδιά έχουν λιγότερες ελπίδες να απασχολούνται σε θέσεις με 
ρυθμίσεις ελαστικών ωραρίων εργασίας σε σύγκριση με όσους δεν έχουν παιδιά1,

ΙΗ. εκτιμώντας ότι είναι προτιμότερο να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε οι
γυναίκες/μητέρες και οι άνδρες/πατέρες να μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα, υπό ίσους 
όρους, τον τρόπο φύλαξης των παιδιών τους και ότι τα κρατικά κονδύλια που διατίθενται
για τη φύλαξη των μικρών παιδιών θα πρέπει επομένως να προσανατολιστούν εκ νέου 
προς μια κατανομή ενιαία και απλή και να διατίθενται σε κάθε νοικοκυριό ανάλογα με 
τον αριθμό των παιδιών, και τα νοικοκυριά να μπορούν να τα χρησιμοποιούν κατά το 
δοκούν: να πληρώνουν, για παράδειγμα, για μια θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό, να 
προσφέρουν αμοιβή για κατ’ οίκον φύλαξη ή παιδοκόμο, να αμείψουν τον ένα από τους 
δυο γονείς που θα έπαυε να εργάζεται,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακοί προγραμματισμοί και οι επαγγελματικές
φιλοδοξίες μπορούν να ολοκληρωθούν με αρμονικό τρόπο μόνο αν οι ενδιαφερόμενοι
είναι, στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, πραγματικά ελεύθεροι να επιλέγουν χωρίς 
αυτό να τους θέτει σε μειονεκτική θέση και αν διατίθενται οι απαραίτητες υποδομές,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλοχεύει, ιδιαίτερα για τις γυναίκες/μητέρες, ο κίνδυνος
αναγκαστικής μερικής απασχόλησης, επιλογή που συχνά τους επιβάλλεται λόγω 
έλλειψης οικονομικά προσιτών δομών φύλαξης παιδιών,

Να καταστεί φανερή η άδηλη δημιουργία εθνικού πλούτου

1. καλεί τις στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών να σχεδιάσουν τα κατάλληλα μέτρα
για την ένταξη στους κόλπους των συστημάτων εθνικών λογαριασμών (SCN) την αξία, 
ανά φύλο, της άδηλης εργασίας στον τομέα της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, και τη 
συνεισφορά της στο εθνικό ΑΕγχΠ·

2. καλεί τη Eurostat να σχεδιάσει τα κατάλληλα μέτρα για την ανάδειξη της αξίας της
άδηλης εργασίας στον τομέα της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και τη συνεισφορά της
στο ΑΕγχΠ της Ένωσης, καθώς και να συνεργαστεί προς τούτο στενά με την Παγκόσμια
Τράπεζα, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας (BIT)·

                                               
1 Eurostat, Η ζωή των ανδρών και των γυναικών στην Ευρώπη, 2008, σελ. 89.
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3. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την επικύρωση των
προσόντων που αποκτήθηκαν κατά την άσκηση καθηκόντων εκπαίδευσης, παροχής 
υπηρεσιών στα εξαρτώμενα πρόσωπα και οικιακής διαχείρισης έτσι ώστε αυτά τα 
προσόντα να μπορούν να συνυπολογιστούν όταν έλθει η ώρα της επανένταξης στην 
αγορά της απασχόλησης·

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα με σκοπό την αναγνώριση της ανεπίσημης άδηλης 
εργασίας στον τομέα της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, που επιτελούν οι
γυναίκες/μητέρες και οι άνδρες/πατέρες, στο νομικό, κοινωνικό και οικονομικό πεδίο
(ιδιαίτερα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, της επαγγελματικής κατάστασης, των 
εισοδημάτων και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών)·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να ξεκινήσει εργασίες με
σκοπό τον καθορισμό των κριτηρίων και των προδιαγραφών που θα επιτρέπουν τη
λογιστική απεικόνιση και την αξιολόγηση των ποικίλων πτυχών της ανεπίσημης μη
εμπορευματικής εργασίας των γυναικών και των ανδρών, έχοντας ως βάση μια 
ομοιογενή μέθοδο αξιολόγησης και αποτίμησης αυτής της εργασίας, καθώς και την 
οικονομική και κοινωνική χρησιμότητα αυτής της δραστηριότητας μακροπρόθεσμα και 
τη συνεισφορά της στο ΑΕγχΠ·

6. καλεί τους εμπειρογνώμονες στις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες καθώς και στον
τομέα του δικαίου, αλλά και στους τομείς της φιλοσοφίας, της ανθρωπολογίας, των 
νευροεπιστημών, των επιστημών της ανάπτυξης των παιδιών και της
γηριατρικής/γεροντολογίας, να εκπονήσουν έναν σαφέστερο ορισμό των ποικίλων
ονομασιών ώστε να διευκολύνουν την κατανόησή τους και να περιορίσουν τις πιθανές
καταχρήσεις, και προτείνει την έναρξη ενός διαθεματικού ερευνητικού προγράμματος σε
ευρωπαϊκή κλίμακα με σκοπό τη μελέτη των μορφών, της έντασης και των εσωτερικών 
κινήτρων της συμμετοχής στην ανεπίσημη μη εμπορευματική εργασία η οποία ακόμη δεν 
αναγνωρίζεται επίσημα, στη δημιουργία δικτύων μεταξύ των γενεών καθώς και στην 
παροχή χρηματοδότησης για αυτόν τον σκοπό·

Προώθηση της ισορροπίας μεταξύ του οικογενειακού προγραμματισμού και των 
επαγγελματικών φιλοδοξιών

7. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να προωθήσουν τα λειτουργικά προγράμματα
που ξεκίνησε η Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Οικογένειες· 
ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την ανάπτυξη εργαλείων για να 
συστηματικοποιηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η έρευνα στον εν λόγω 
τομέα·

8. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να μπορούν οι
γυναίκες/μητέρες και οι άνδρες/πατέρες να επιλέγουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο 
επιθυμούν να συμφιλιώσουν την εργασία με την οικογένεια·

9. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν κατά προτεραιότητα τα καθεστώτα που διέπουν τις
άδειες (γονική άδεια, άδεια μητρότητας, άδεια αλληλεγγύης) που ισχύουν για εκείνους 
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που επιθυμούν να διακόψουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους προς όφελος ενός 
παιδιού ή της μέριμνας εξαρτώμενου προσώπου·

10. εμμένει στο ότι όλοι όσοι επιθυμούν να διακόψουν ή να περιορίσουν την επίσημη
δραστηριότητά τους για να απασχοληθούν στον τομέα της αλληλεγγύης μεταξύ των 
γενεών θα πρέπει να μπορούν να απολαύουν ενός ευέλικτου ωραρίου εργασίας· 
απευθύνει προς τούτο έκκληση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για περισσότερο
προορατική συνεργασία, και τις δημόσιες αρχές για μεγαλύτερη χρηματοοικονομική 
ευελιξία στις δημοσιονομικές τους προβλέψεις για κρατικές ενισχύσεις·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να μπορούν, όλοι όσοι αναστέλλουν
προσωρινά την επαγγελματική δραστηριότητά τους για να αφιερωθούν στην απόκτηση
παιδιών ή στην περίθαλψη ηλικιωμένων ή εξαρτώμενων προσώπων, να
(επαν)εντάσσονται στην αγορά απασχόλησης και να διατηρούν το δικαίωμα στην 
επανένταξη στην προηγούμενη θέση τους και στην επαγγελματική ανέλιξή τους·

12. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια φορολογική πολιτική που να λαμβάνει υπόψη
τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του νοικοκυριού, και συγκεκριμένα τις δαπάνες 
φύλαξης των παιδιών και της μέριμνας των ηλικιωμένων και εξαρτώμενων προσώπων, 
με βάση ένα φορολογικό σύστημα ή ένα σύστημα φορολογικών ελαφρύνσεων·

0

0        0

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην
Επιτροπή και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και
στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών, στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας, 
στον ΟΟΣΑ και στο Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNPD).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(1) Η έννοια «εργασία» δεν έχει οριστεί ικανοποιητικά στο πλαίσιο της στρατηγικής της
Λισαβόνας και στοχεύει αποκλειστικά στην επίσημη απασχόληση. Ως εκ τούτου δεν
αναγνωρίζεται ένα σημαντικό μέρος της κοινωνικής και οικονομικής προστιθέμενης 
αξίας στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι πολλές και διάφορες ερμηνείες της έννοιας της εργασίας πρέπει να προσαρμοστούν στις 
νέες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση. Το εάν μια δραστηριότητα 
μπορεί να θεωρηθεί «επίσημη απασχόληση» εξαρτάται από τις κοινωνικές συνθήκες στο 
πλαίσιο των οποίων εκτελείται.

Η έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασχολείται με τη δίκαιη 
κοινωνική και οικονομική αναγνώριση δραστηριοτήτων που εκτελούνται τόσο από γυναίκες 
όσο και από άνδρες και δεν θεωρούνται «επίσημη απασχόληση».

Η εισηγήτρια συνηγορεί υπέρ της αναγνώρισης, παράλληλα με την παραδοσιακή επίσημη 
απασχόληση, και των πολυάριθμων μορφών μη αμειβόμενης εργασίας που εκτελούνται από 
γυναίκες και άνδρες κυρίως στον τομέα του εθελοντισμού, της οικιακής εργασίας και της 
εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας και της συμπερίληψής τους στα συστήματα εθνικών
λογαριασμών των κρατών μελών

(2) Η αναγνώριση της μη αμειβόμενης απασχόλησης είναι ζήτημα δικαιοσύνης

«Όποιος μεγαλώνει γουρούνια, είναι παραγωγικό μέλος της κοινωνίας, όποιος όμως 
μεγαλώνει ανθρώπους, δεν είναι», επεσήμανε πριν από 150 χρόνια ο γερμανός 
οικονομολόγος Friedrich List. Ακόμα και σήμερα, στις αρχές του 21ου αιώνα, όσα κάνουν οι
γυναίκες και οι άνδρες ως μη αμειβόμενη εργασία στο πλαίσιο της ανατροφής των παιδιών, 
της φροντίδας των ηλικιωμένων στο σπίτι, της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και των 1-
euro-job δεν θεωρείται εργασία από την άποψη της οικονομίας.

Η διάκριση δημιουργείται όταν οι γυναίκες και οι άνδρες που επιλέγουν ελεύθερα την 
προσωπική τους εξέλιξη και επενδύουν με αυτόν τον τρόπο στη διαμόρφωση των 
ανθρώπινων ικανοτήτων των μελλοντικών γενεών, τη φροντίδα ατόμων που την έχουν 
ανάγκη (ανεξάρτητα από την ηλικία τους και τον βαθμό στον οποίο χρειάζονται φροντίδα) ή 
και την υποστήριξη δικτύων αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών1. Αυτή η δραστηριοποίηση δεν
εμφανίζεται σε καμία από τις στατιστικές των εθνικών λογαριασμών, μολονότι είναι
εμφανής. Δεν λαμβάνεται υπόψη στις στατιστικές που περιγράφουν τον παράγοντα 
«εργασία». Όμως, εάν δεν περιληφθεί η ανεπίσημη εργασία των γυναικών σε κάποια 
στατιστική, δεν πρόκειται να αναγνωριστεί, ακόμα και αν όλοι οι παρατηρητές συμφωνούν 
ότι υφίσταται πραγματικά στην καθημερινή ζωή.

                                               
1 ARN, Christoph, Hausarbeitsethik: Strukturelle Probleme und Handlungsmöglichkeiten rund um die Haus-
und Familienarbeit in sozialethischer Perspektive, Verlag Ruegger, Chur/Zürich, 2000; KREBS, Angelika, 
Arbeit und Liebe. Die philosophischen Grundlagen sozialer Gerechtigkeit, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2002;
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Η εισαγωγή της παγκόσμιας έκθεσης του 1995 για την ανάπτυξη του ανθρώπου με θέμα «Η
επανάσταση της ισότητας μεταξύ των φύλων»1 αρχίζει με την εξής διαπίστωση: «Η έκφραση 
της εργασίας που προσφέρουν οι γυναίκες εκτός αγοράς σε χρήμα είναι κάτι παραπάνω από 
ζήτημα δικαιοσύνης (...). Εάν, αντίθετα, η ανθρώπινη δραστηριότητα θεωρηθεί συναλλαγή 
που καθορίζεται από την αγορά και αξιολογείται σε συνάρτηση με τους ισχύοντες μισθούς 
και ημερομίσθια, προκύπτουν τεράστιου ύψους χρηματικές εκτιμήσεις».2

(3) Η οικονομική προσέγγιση του νομπελίστα Gary Becker

Η παραγωγή εντός των νοικοκυριών είναι σημαντικό μέρος της οικονομικής απόδοσης όλων 
των χωρών. Ωστόσο η οικιακή εργασία δεν αναγνωρίζεται κατά τον υπολογισμό των αγαθών 
και υπηρεσιών που αποτελούν το ΑΕγχΠ. Αυτό οδηγεί σε υποτίμηση των γυναικών, εφόσον 
αυτές είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος της οικιακής παραγωγής. Οι οικογένειες και 
άλλα νοικοκυριά είναι ουσιαστικά μικρές επιχειρήσεις που παράγουν ακόμα και στις πιο 
προοδευμένες χώρες πολλά πολύτιμα αγαθά και υπηρεσίες. Εκεί ανατρέφονται τα παιδιά, 
προετοιμάζονται τα γεύματα και προσφέρεται θαλπωρή, φροντίδα στα άρρωστα μέλη, 
περιποίηση και γενικά βοήθεια στους ηλικιωμένους, και εκτελούνται πολλές άλλες χρήσιμες 
εργασίες. Οι γυναίκες θυσιάζουν παραπάνω από το 70% του συνολικού τους χρόνου για τις 
δραστηριότητες αυτές – ακόμα και σε χώρες όπου επικρατεί ισότητα όπως η Σουηδία. ... 
Μερικές φεμινίστριες εκπροσωπούν με πειστικό τρόπο την άποψη ότι εάν 
συμπεριλαμβανόταν στο ΑΕγχΠ η οικιακή εργασία, αυτό θα τόνωνε τη «συνείδηση» των 
γυναικών, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. ... Άλλες φεμινίστριες όμως δεν θέλουν 
να υπολογίζεται σαφώς η παραγωγή των γυναικών γιατί αυτό θα ερχόταν σε σύγκρουση με 
τον στόχο τους να φύγουν οι γυναίκες από την κουζίνα και να εργαστούν. ... Είναι καιρός να 
αναγνωριστεί πως η οικιακή εργασία συγκαταλέγεται στα αγαθά και τις υπηρεσίες του 
ΑΕγχΠ. Από τη μεγάλη διάρκεια της καθημερινής εργασίας του νοικοκυριού μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι η παραγωγή στο πλαίσιο του νοικοκυριού αποτελεί σημαντικό ποσοστό 
της συνολικής παραγωγής μιας χώρας. Τελικά η εργασία αυτή εκφράζεται στους 
υπολογισμούς του ΑΕγχΠ όταν μια οικογένεια προσλαμβάνει κάποιον που προσέχει τα 
παιδιά, καθαρίζει το σπίτι και μαγειρεύει. Αυτό δεν συμβαίνει όταν αυτές τις εργασίες τις 
εκτελεί ένας από τους γονείς. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι ποσοτικοποίησης και μέτρησης της
οικιακής παραγωγής. ... Επομένως, η αξία της οικιακής εργασίας μπορεί να υπολογιστεί μέσω 
των δαπανών που θα προέκυπταν αν αγόραζε κανείς στην αγορά υπηρεσίες σε 
αντικατάσταση της εργασίας που προσφέρουν οι γονείς. ... Η συμπερίληψη της οικιακής 
εργασίας στον υπολογισμό του ΑΕγχΠ θα αύξανε την αυτοεκτίμηση των γυναικών και των 
ανδρών που μένουν στο σπίτι για να φροντίσουν τα παιδιά και τους ηλικιωμένους και να 
εκτελέσουν άλλες οικιακές εργασίες. Ακόμα, θα προσέφερε μια ακριβέστερη εικόνα του 
ΑΕγχΠ και της οικονομικής ανάπτυξης και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο 
διαφοροποιημένη ερμηνεία της δημόσιας πολιτικής που επηρεάζει την κατανομή πόρων 
μεταξύ οικιακής και αμειβόμενης εργασίας.3

                                               
1 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1995/chapters/french/ ; insbesondere Kapitel 4.
2 http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1995_fr_ensemble.pdf , p. 6 
3 Becker, Gary : Hausarbeit - Das fehlende Stück am ökonomischen Kuchen (veröffentlicht am16.10.1995), in : 
Die Ökonomik des Alltags. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998. (Original: The economics of life. From baseball to 
affirmative action to immigration law, how real-world issues affect our everyday life, New York :McGraw-Hill, 
1997; Einheitssacht. : The economics of life)
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(4) Εκσυγχρονισμός των στατιστικών και προσαρμογή των εθνικών λογαριασμών: 
προσαρμογή της έννοιας της εργασίας στο μέλλον και αναγνώριση του ρόλου της μη
αμειβόμενης εργασίας γυναικών και ανδρών στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών

Όσον αφορά τους εθνικούς λογαριασμούς, είναι απαραίτητος ένας νέος ορισμός της εργασίας 
προκειμένου να λαμβάνεται πλέον υπόψη και η μη αμειβόμενη εργασία. Η εγκυρότητα των 
στατιστικών μπορεί να βελτιωθεί με την καλύτερη κατανόηση της δραστηριότητας των 
γυναικών και της συμπεριφοράς τους στην αγορά εργασίας. Μια κατά το δυνατόν ακριβής 
σύγκριση βάσει ουδέτερων πολιτικά ερωτημάτων που θα είχαν ως αντικείμενο τη στάση των 
γυναικών και των ανδρών ως προς την απασχόληση θα καθιστούσε φανερά τα δυνατά και τα 
αδύναμα σημεία των στατιστικών και θα επεσήμαινε τα στοιχεία που χρήζουν βελτίωσης και 
τον δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί.

Ένα τέτοιο εγχείρημα θα ήταν δικαιολογημένο και για άλλους λόγους. Αφενός οι χρήστες 
των στατιστικών όπως οι ερευνητές της αγοράς και οι πολιτικοί θα είχαν έτσι στη διάθεσή 
τους πολύ πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες, πράγμα καθόλου ασήμαντο αφού οι άνδρες
συνήθως καταλαμβάνουν πολύ διαφορετικές θέσεις από τις γυναίκες και έτσι δεν 
επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο από τις διακυμάνσεις της αγοράς εργασίας. Αφετέρου οι 
χρήστες θα είχαν τη δυνατότητα να καταλάβουν και να αναλύσουν την ιδιαίτερη θέση των 
γυναικών και τους περιορισμούς που χαρακτηρίζουν την κατάστασή τους σε σύγκριση με 
εκείνη των ανδρών. Αυτό θα καθιστούσε δυνατή την επεξεργασία πιο βάσιμων 
επιχειρημάτων υπέρ της ισότητας γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας. Η συνεισφορά 
των γυναικών υποτιμάται και παραχαράσσεται συστηματικά. Αυτό δίνει εσφαλμένη ιδέα για 
την οικονομία και τους ανθρώπινους πόρους μιας χώρας και έτσι συνεχίζεται ο φαύλος 
κύκλος της άνισης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών, που τον επιδεινώνουν περισσότερο οι 
ακατάλληλες πολιτικές και προγράμματα. Επομένως, είναι ουσιαστικής σημασίας να 
επισημανθούν τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις στατιστικές που αφορούν 
τον παράγοντα «εργασία» προκειμένου να διαπιστωθούν όλες οι ομοιότητες και οι διαφορές 
μεταξύ της κατάστασης των ανδρών και των γυναικών στην αγορά εργασίας και να 
αποκτήσουν οι γυναίκες μια πραγματική και χωρίς διακρίσεις επιλογή ανάλογα με την 
εκάστοτε ηλικία και τη φάση της ζωής τους και να καταστεί εφικτή η καλύτερη δυνατή 
ανάπτυξη που θα ωφελήσει γενικά την κοινωνία σε όλα τα επίπεδα.

(5) Προώθηση της δικαιοσύνης όσον αφορά τις υπηρεσίες και την ελευθερία επιλογής

Η πολύπλευρη διάκριση στο πλαίσιο της εκτέλεσης μη αμειβόμενης εργασίας δημιουργείται 
εξαιτίας της αντίθεσης μεταξύ της λογικής της αγοράς και της λογικής της ανθρώπινης 
φύσης. Σύμφωνα με την οικονομική λογική της αγοράς κάθε πολίτης σε παραγωγική ηλικία 
πρέπει να ενσωματώνεται στην αγορά εργασίας. Όμως η λογική της ανθρώπινης φύσης μάς 
διδάσκει ότι ένα νεογέννητο απλώς χρειάζεται τη μητέρα και τον πατέρα του για να 
προωθηθεί η ανάπτυξη των ανθρώπινων ικανοτήτων του1. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές δεν είναι 
απόλυτα προσαρμοσμένες σε αυτές τις πρακτικές ανθρώπινες απαιτήσεις. Έτσι, δεν είναι σε 
                                               
1 Verwiesen sei auf die Arbeit von Donald W. Winnicott. Vgl. DAVIS, Madeleine et WALLBRIDGE, David: 
Boundary and Space. An introduction to the work of D.W. Winnicott, Brunner/Mazel (New York) and H. 
Karnac (London), 1981; Französische Übersetzung: Winnicott, Introduction à son oeuvre, Paris: PUF, 1992; 
Eine zeitgenössische Betrachtung: LIMINSKI, Jürgen und LIMINSKI Martine, Abenteuer Familie: Erfolgreich 
erziehen: Liebe und was sonst noch nötig ist, Augsburg: Sankt Ulrich, 2002; LIMINSKI, Jürgen, Die verratene 
Familie. Politik ohne Zukunft, Augsburg: Sankt Ulrich, 2007;
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μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένος ο συνδυασμός της επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και οι δύο αυτοί κόσμοι μαζί με τα χρονικά τους πρότυπα δεν υπόκεινται σε κοινή και 
σφαιρική θεώρηση. Δόθηκε στις γυναίκες και στους άνδρες η δυνατότητα για τυποποιημένη 
εργασία χωρίς να προσαρμοστεί ανάλογα ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι συνέπειες που έχουν οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις που σχετίζονται με την επιλογή 
μεταξύ μιας επίσημης θέσης εργασίας και της μη αμειβόμενης εργασίας δεν έχουν τις ίδιες 
επιπτώσεις. Μόλις οι γυναίκες και οι άνδρες θελήσουν να επιλέξουν μεταξύ μιας επίσημης 
εργασίας που χαρακτηρίζεται γενικά «επαγγελματική σταδιοδρομία» και της μη αμειβόμενης 
εργασίας, δηλαδή μιας εργασίας που ονομάζεται γενικά «προαγωγή των ανθρώπινων 
ικανοτήτων και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών», εμφανίζεται η πολύπλευρη διάκριση, 
που πρέπει να χαρακτηριστεί λανθάνουσα, λαμβάνοντας τη μορφή του εξαναγκασμού να 
προβεί κάποιος σε επιλογή μεταξύ δύο εναλλακτικών λύσεων που από οικονομική σκοπιά δεν 
θεωρούνται σε καμία περίπτωση ισότιμες1.

Επομένως, η κοινωνία πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες θα μπορούν να 
επιλέξουν μεταξύ των δύο δυνατοτήτων που η ύπαρξη της καθεμιάς τους δικαιολογείται από 
ένα όραμα που σπάει τα όρια της αγοράς. Η πρόκληση αυτή ικανοποιεί και το αίτημα να 
εναντιωθεί κανείς στη βολική οικονομική λογική της αγοράς που δεν έχει πια κανένα 
περιορισμό και να προωθήσει αντί αυτού το κοινό καλό και το μέλλον της κοινωνίας που 
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του ανθρώπου ως προσώπου. Οι εθνικοί λογαριασμοί και το 
ΑΕγχΠ των κρατών μελών δεν περιλαμβάνουν δείκτες για την ευτυχία και την ευημερία των 
ανθρώπων στο πλαίσιο των διαφορετικών κοινωνικών τους σχέσεων. Η αύξηση του εθνικού 
εισοδήματος δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά και τη βελτίωση της συλλογικής ευημερίας. Έτσι, 
δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό επιστήμονες του τομέα των κοινωνικών 
και οικονομικών επιστημών άρχισαν να επεξεργάζονται έναν δείκτη που θα αντικατοπτρίζει 
την ευημερία των ανθρώπων σε κάθε χώρα2.

                                               
1 NUSSBAUM, Martha, Women and Human development, The capabilities approach, Cambridge University 
Press, 2000, Französische Übersetzung: Femmes et développement humain: L'approche des capabilités, Paris: 
Des femmes - Antoinette Fouque, 2008.
2 Siehe die jüngsten Arbeiten der Statistiker der Internationalen Arbeitsorganisation und der 
Weltbank. Im Internet findet sich eine verständlich aufbereitete Website, auf der das 
statistische Prinzip erklärt wird:
http://swz.salary.com/momsalarywizard/htmls/mswl_momcenter.html
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