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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ 

Έλενα ΝΤΑΛΙ 

Ορισθείσα επίτροπο Ισότητας 

 

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία 

Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού γενικού 

συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα έχετε την ευθύνη; Τι είναι αυτό που 

σας παρακινεί; Πώς θα συνεισφέρετε στην προώθηση του στρατηγικού προγράμματος 

της Επιτροπής; Πώς θα εφαρμόσετε την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και θα 

συμπεριλάβετε την προοπτική του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής του 

χαρτοφυλακίου σας;  

Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας 

δραστηριότητες δεν θέτουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της 

Επιτροπής;  

Άρχισα να ασχολούμαι με την πολιτική όταν ήμουν φοιτήτρια, γεμάτη ιδεαλισμό, πριν από 

40 χρόνια, και το κίνητρό μου ήταν η δικαιοσύνη και η ισότητα, η επιθυμία να επανορθώσω 

τις αδικίες και να χτίσω έναν καλύτερο κόσμο για όλες και όλους. Σ’ αυτήν τη μακρά 

διαδρομή, είδα και άκουσα πολλούς ανθρώπους που βρίσκονταν στο περιθώριο λόγω 

προκατάληψης, στερεοτύπων ή νόμων που επέβαλαν διακρίσεις σε βάρος τους. Έκανα ό,τι 

περνούσε από το χέρι μου και αξιοποίησα όσο μπορούσα καλύτερα τις γνώσεις μου και τις 

ικανότητές μου για να αντιμετωπίσω τις καταστάσεις αυτές. 

Πιστεύω ότι τα ακαδημαϊκά προσόντα μου και οι επαγγελματικές μου εμπειρίες θα μου 

επιτρέψουν να συμβάλω στο ευρωπαϊκό γενικό συμφέρον. Έχω διδακτορικό τίτλο στην 

κοινωνιολογία και έχω διδάξει πολλά χρόνια αυτό το αντικείμενο. Ως υπουργός Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων και Ισότητας, συμμετείχα τακτικά στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και 

Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, το οποίο έχει την ευθύνη 

να εξασφαλίζει μια λύση ενιαία σε επίπεδο ΕΕ για σημαντικότατα θέματα ευρωπαϊκού 

συμφέροντος. Στο άμεσο μέλλον θέλω να εργαστώ μαζί με την πρόεδρο, τους/τις 

αντιπροέδρους και τους/τις συναδέλφους επιτρόπους, ώστε να ευοδωθούν οι προσπάθειές 

μας για την υλοποίηση του κοινού προγράμματός μας. Θα συνεργαστώ επίσης με την 

πρόεδρο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι δεσμεύσεις που αφορούν θέματα ισότητας στις 

πολιτικές κατευθύνσεις θα υλοποιηθούν αποτελεσματικά. 

Ως γυναίκα πολιτικός προσπάθησα και εδραιώθηκα μέσα σ’ ένα κλίμα που δυσχέραινε την 

επιτυχία των γυναικών, διότι ήθελα να είμαι σε θέση να περάσω τις απαραίτητες αλλαγές. 

Αυτή ήταν η κινητήρια δύναμη όταν μπήκα στο Κοινοβούλιο το 1996 και πήρα τη θέση της 

κοινοβουλευτικής υφυπουργού για τα δικαιώματα των γυναικών στο γραφείο του 
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πρωθυπουργού· στα χρόνια που ακολούθησαν από τη θέση της σκιώδους υπουργού· και στη 

θητεία μου ως υπουργού Κοινωνικού Διαλόγου, Υποθέσεων των Καταναλωτών και 

Πολιτικών Ελευθεριών και ως υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Ισότητας.  

Χαίρομαι που συναντώ ανθρώπους των οποίων η ζωή βελτιώθηκε χάρη στα μέτρα ισότητας 

που εφαρμόστηκαν στη χώρα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη χαρά τόσο πολλών ανθρώπων 

μετά τη θέσπιση σημαντικότατων νομοθετημάτων, χάρη στα οποία κατοχυρώθηκαν νέα 

δικαιώματα και διευρύνθηκε η αρχή της ισότητας. Ταυτόχρονα, πρέπει να συνεχίσουμε να 

υποστηρίζουμε τους πλέον ευάλωτους στην κοινωνία, οι οποίοι περιθωριοποιούνται λόγω 

πολλαπλών διακρίσεων ή παγιδεύονται σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας· για τον 

λόγο αυτό είμαι αποφασισμένη να νομοθετήσω στο πεδίο της ισότητας, να προωθήσω την 

κύρωση των πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αυξήσω την προστασία για τα 

πλέον ευάλωτα μέλη των κοινωνιών μας.  

Σέβομαι απεριόριστα τις θεμελιώδεις αξίες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρώπη: την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την 

ισότητα και το κράτος δικαίου. Δεν θα αναζητήσω ούτε θα δεχθώ οδηγίες απ’ οπουδήποτε. 

Σκοπός μου είναι να λάβω υπόψη μου όλα τα συμφέροντα που διακυβεύονται, ανεξάρτητα 

από εθνική, περιφερειακή, επαγγελματική ή ατομική προέλευση. Θα εργαστώ για την πλήρη 

υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων που έθεσε η εκλεγείσα πρόεδρός μας. 

Όταν ήμουν υπουργός, συνεργάστηκα στενά με τους/τις βουλευτές, την κοινωνία των 

πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους και τα θιγόμενα πρόσωπα για τη λήψη νομοθετικών και 

πολιτικών μέτρων που ενισχύουν την ισότητα για όλες και όλους χωρίς εξαίρεση. Θα έχω ως 

πυξίδα την εμπειρία μου αυτή και θα προσαρμόσω την προσέγγισή μου στις απαιτήσεις των 

εργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου, θα έχω την τιμή να μου αναθέσουν το 

χαρτοφυλάκιο της ισότητας. Έχουμε την υποχρέωση να ενσωματώσουμε τη διάσταση του 

φύλου στις πολιτικές μας και να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων στην ΕΕ και σε όλες 

τις δράσεις της Επιτροπής —και η υποχρέωση αυτή απορρέει από το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ. Η 

Συνθήκη δίνει ισχυρή εντολή και αναδεικνύει μια πολιτική δέσμευση την οποία θα 

αξιοποιήσω στο έπακρο ως επίτροπος για θέματα ισότητας φύλων.  

Η εκλεγείσα πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν έχει θέσει την ισότητα των φύλων στις 

προτεραιότητές της και δεσμεύτηκε να δώσει το παράδειγμα σχηματίζοντας ένα Σώμα 

επιτρόπων με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων. Μου ανέθεσε τη χάραξη και την 

παρουσίαση της επόμενης στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, γεγονός που μου 

δίνει την ευκαιρία να αναπτύξω περισσότερο την έννοια και την εφαρμογή της ενσωμάτωσης 

της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της ΕΕ. Η ενισχυμένη ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου στη χάραξη πολιτικής έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη χρήση των πόρων, καθιστά 

την πολιτική αποδοτικότερη, στηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη και διαμορφώνει δικαιότερες 

κοινωνίες. Με βάση αυτά, αν εγκριθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου, θα συνεργαστώ στενά 

με τους/τις συναδέλφους μου για να επεκταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου και να υπάρξουν απτά αποτελέσματα. 

Θα εργαστώ εποικοδομητικά μαζί με την πρόεδρο και τους/τις συναδέλφους επιτρόπους. Θα 

συνεχίσω τον διάλογο με τους/τις βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα 

αφουγκραστώ την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους και θα διεξάγω 

δημόσιες διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου.  

Επιπλέον, θα ξεκινήσω έναν διάλογο με τα κράτη μέλη ώστε να υπάρξει καλύτερος 
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συντονισμός των εργασιών που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο 

κράτους μέλους.  

Δεσμεύομαι ότι θα τηρήσω στο ακέραιο, αμέσως μετά τον διορισμό μου, τις υποχρεώσεις 

ανεξαρτησίας, διαφάνειας, αμεροληψίας και διαθεσιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 17 

παράγραφος 3 της ΣΕΕ και στο άρθρο 245 της ΣΛΕΕ καθώς και την υποχρέωση τήρησης του 

επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο 339 της ΣΛΕΕ.  

Δεσμεύομαι να αποφύγω κάθε θέση ή κατάσταση που θα έθετε σε αμφισβήτηση την 

ανεξαρτησία, την αμεροληψία και τη διαθεσιμότητά μου για την Επιτροπή και να ενημερώνω 

την πρόεδρο της Επιτροπής για οποιαδήποτε κατάσταση θα συνεπαγόταν σύγκρουση 

συμφερόντων κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων μου. 

Στηρίζω απόλυτα τη δέσμευσή μας για διαφάνεια που ορίζεται στις πολιτικές κατευθύνσεις 

που παρουσίασε η εκλεγείσα πρόεδρος. Δεσμεύομαι ότι θα δημοσιοποιώ όλες τις επαφές και 

τις συναντήσεις που θα πραγματοποιώ με επαγγελματικές οργανώσεις και 

αυταπασχολούμενα άτομα για κάθε θέμα που αφορά τη χάραξη πολιτικών της ΕΕ και την 

υλοποίησή τους σύμφωνα με τους κανόνες της Επιτροπής. 

 

2. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Πώς θα εκτιμούσατε τον ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των επιτρόπων; Από ποια 

άποψη θα θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνη και υπόλογη απέναντι στο Κοινοβούλιο για 

τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;  

Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένη να αναλάβετε σε σχέση με τη 

διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 

επακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για νομοθετικές 

πρωτοβουλίες; Σε σχέση με σχεδιασμένες πρωτοβουλίες ή συνεχιζόμενες διαδικασίες, 

είστε διατεθειμένη να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και έγγραφα σε ίση βάση 

με το Συμβούλιο; 

Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου για την ισότητα, θα αναλάβω πλήρως την 

πολιτική ευθύνη για τις δραστηριότητες στον τομέα της ισότητας, όπως αυτές καθορίζονται 

στις πολιτικές κατευθύνσεις και στην επιστολή ανάθεσης των καθηκόντων μου. Το καθήκον 

μου τα προσεχή πέντε χρόνια θα είναι να ενισχύσω τη δέσμευση της Ευρώπης για τη 

συμπερίληψη όλων και για ισότητα σε κάθε μορφή, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλετική ή 

εθνοτική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, τη θρησκεία 

ή τις πεποιθήσεις. Επιπροσθέτως του ρόλου μου για την ενσωμάτωση της προοπτικής του 

φύλου, θα αγωνιστώ ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης, προσπαθώντας, συγκεκριμένα, να 

βρω τρόπους για να προχωρήσει η προτεινόμενη οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων και, 

αν είναι ανάγκη, προτείνοντας νέα νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Θα είμαι υπεύθυνη για 

την εφαρμογή από την ΕΕ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία. Θα συνεργαστώ με τα κράτη μέλη για να σημειωθεί πρόοδος στην 

εφαρμογή της οδηγίας για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και να εξασφαλιστεί ότι 

εφαρμόζεται πλήρως η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. 

Άλλα σημαντικά θέματα θα είναι ο αγώνας ενάντια στη βία κατά των γυναικών και στη βία 

με βάση το φύλο, η ενδυνάμωση γυναικών και κοριτσιών, αλλά παράλληλα και η 

διασφάλιση της συνοχής εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής στον τομέα αυτόν. 
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Δίνω μεγάλη σημασία στην αρχή της συλλογικότητας και θα συνεργαστώ πλήρως με τα άλλα 

μέλη του Σώματος των επιτρόπων. Θα επιδιώξω την ενεργό συμμετοχή των συναδέλφων 

επιτρόπων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών πρωτοβουλιών, δεδομένου ότι η 

διάσταση της ισότητας θα είναι ενσωματωμένη στην εργασία όλων μας.  

Θεμελιώδη σημασία έχει για μένα η ευθύνη απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καθώς 

έχω παρουσία στο Κοινοβούλιο πάνω από 20 χρόνια, εκτιμώ βαθύτατα τη σημασία του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου για κάθε πολιτική διεργασία. Οι βουλευτές εκπροσωπούν τον λαό 

και η δουλειά μας είναι να βελτιώνουμε τις συνθήκες διαβίωσης του λαού. Θα συνεργαστώ 

με το Κοινοβούλιο και τις σχετικές επιτροπές σε όλα τα στάδια τόσο της διαδικασίας 

χάραξης πολιτικής όσο και του πολιτικού διαλόγου. 

Η αποτελεσματική διοργανική συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του 

συστήματος της ΕΕ και για την αποδοτικότητα και τη νομιμοποίηση του συστήματος λήψης 

αποφάσεων της ΕΕ. Βασίζεται σε κατευθυντήριες αρχές τις οποίες δεσμεύομαι πλήρως να 

τηρήσω. Αυτές οι αρχές περιλαμβάνουν τη διαφάνεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την 

αποδοτικότητα και την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών. Οι πολιτικές κατευθύνσεις της 

εκλεγείσας προέδρου και οι επιστολές ανάθεσης καθηκόντων αντικατοπτρίζουν πλήρως τις 

αρχές αυτές και τονίζουν την πρόθεσή μας να ενισχύσουμε τις ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως 

επιτρόπου, θα εργαστώ έχοντας αυτόν τον στόχο και, κατά το έργο μου, θα σεβαστώ στο 

ακέραιο τις διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου του 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής καθώς και τη διοργανική συμφωνία του 2016 

για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Θα διαχειριστώ την αλληλεπίδραση των εργασιών 

μου με αυτές του Κοινοβουλίου με τρόπο διαφανή και εποικοδομητικό, ώστε να 

διαμορφωθεί σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

Σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθύνσεις της εκλεγείσας προέδρου, θα είμαι όσο το δυνατόν 

διαθέσιμη ώστε να συμμετέχω στις σχετικές συνόδους ολομέλειας, τις συνεδριάσεις 

επιτροπών και τις τριμερείς συνεδριάσεις. Θα εξασφαλίσω ότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 

εμπλέκονται σε κάθε σημαντική εξέλιξη του έργου που έχω υπό την ευθύνη μου.  

Η αλληλεπίδραση με το Κοινοβούλιο θα γίνεται στη βάση των αρχών της καλής πίστης, της 

εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, της αμφίδρομης ροής πληροφοριών και της αμοιβαίας 

συνδρομής. Ειδικότερα, θα φροντίσω να υπάρχει τακτική ροή πληροφοριών με τα προεδρεία 

των επιτροπών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL), Δικαιωμάτων των 

Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM), Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), καθώς και άλλων σχετικών κοινοβουλευτικών επιτροπών, 

και θα ακολουθήσω πολιτική ανοιχτής, αμφίδρομης επικοινωνίας με τους/τις βουλευτές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα διασφαλίσω επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ενημερώνεται τακτικά, ιδίως πριν από σημαντικά γεγονότα και σε νευραλγικά στάδια των 

διεθνών διαπραγματεύσεων σε τομείς της αρμοδιότητάς μου. Παρακολουθώντας τις θέσεις 

του Κοινοβουλίου, θα μεριμνήσω επίσης ώστε οι ερωτήσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή που αφορούν θέματα της αρμοδιότητάς μου να απαντώνται 

γρήγορα και με σαφήνεια.  

Στις πολιτικές κατευθύνσεις της εκλεγείσας προέδρου τονίζεται ότι, για να αποκατασταθεί η 

εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ένωση, τα όργανά μας θα πρέπει να έχουν μια ανοιχτή και 

άμεμπτη στάση σε θέματα διαφάνειας. Η ενίσχυση της διοργανικής συνεργασίας με την 

προώθηση της νομιμοποίησης και της υποχρέωσης λογοδοσίας θα δώσει ώθηση στην 

αποδοτικότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση της ΕΕ. Κατά συνέπεια, δεσμεύομαι πλήρως να 
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εφαρμόσω τις ποικίλες διατάξεις για τη διαφάνεια και τη ροή πληροφοριών που περιέχονται 

στη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής καθώς και στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.  

Η εκλεγείσα πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει το δικαίωμα πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεσμεύτηκε ότι η Επιτροπή της θα ανταποκρίνεται με 

νομοθετική πράξη στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίνονται με την 

πλειοψηφία των μελών του κι αυτό θα το πράττει με πλήρη σεβασμό προς τις αρχές της 

αναλογικότητας, της επικουρικότητας και της βελτίωσης του νομοθετικού έργου. 

Προσυπογράφω κι εγώ αυτόν τον στόχο.  

Γνωρίζω πολύ καλά ότι η παροχή πληροφοριών και εγγράφων είναι ουσιαστική πτυχή για 

την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. 

Για τον λόγο αυτό, δεσμεύομαι πλήρως να εφαρμόσω τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας-

πλαισίου μεταξύ των δύο οργάνων καθώς και της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση 

του νομοθετικού έργου.  

 

Ερωτήσεις από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

3. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εξέδωσε 

στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, προκαλώντας μεγάλη δυσαρέσκεια στο 

Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και, ιδιαιτέρως, αυτή την επιτροπή. Μπορείτε να 

δεσμευτείτε στην έκδοση, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός των πρώτων 

100 ημερών, μιας ολοκληρωμένης και δεσμευτικής στρατηγικής της ΕΕ για την 

ισότητα των φύλων, υπό μορφή ανακοίνωσης της Επιτροπής για τα επόμενα έτη; 

Ποιους τομείς προτεραιότητας σχεδιάζετε να συμπεριλάβετε σε αυτήν; Πώς 

οραματίζεστε τον τρόπο συνεργασίας με την επιτροπή FEMM κατά την εκπόνηση και 

την εφαρμογή της κατά τη διάρκεια της επόμενης θητείας; 

Αν εγκριθεί ο διορισμός μου ως επιτρόπου, δεσμεύομαι να εκπονήσω το συντομότερο 

δυνατόν την ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, η οποία 

προβλέπεται στις πολιτικές κατευθύνσεις, και θα συζητήσω με την εκλεγείσα πρόεδρο κ. φον 

ντερ Λάιεν για το ακριβές χρονοδιάγραμμα της έγκρισής της από την Επιτροπή.  

 

Στα βασικά στοιχεία της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων περιλαμβάνονται η 

αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της βίας με βάση το φύλο, η διαφάνεια στους 

μισθούς και το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, η ισότιμη 

εκπροσώπηση στα συμβούλια των εταιρειών, ο συνδυασμός επαγγελματικής και ιδιωτικής 

ζωής και ο ρόλος και των δύο φύλων στην επίτευξη της ισότητας. Στη δημόσια διαβούλευση 

που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος εντοπίστηκαν άλλοι πιθανοί τομείς όπως η 

κατάρριψη των έμφυλων στερεοτύπων, η αντιμετώπιση της διαδικτυακής βίας με βάση το 

φύλο και η συμπερίληψη της προοπτικής του φύλου στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η 

στρατηγική θα πρέπει να έχει διατομεακή προσέγγιση για να καλύψει γυναίκες και άνδρες σε 

κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων τους. Θα είμαι επίσης ανοιχτή σε ενδεχόμενες νέες 

νομοθετικές προτάσεις, καθώς και σε εύστοχα μέτρα πολιτικής και δράσεις που θα έχουν ως 

στόχο μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά.  

 

Η νέα στρατηγική είναι μια ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της έννοιας της ενσωμάτωσης 

της διάστασης του φύλου και της εφαρμογής της σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία αυτή. Ανυπομονώ να 
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συνεργαστώ στενά με τον αντιπρόεδρο που είναι αρμόδιος για την προστασία του 

ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, με σκοπό να αναδειχθεί η σημασία του θέματος αυτού, και 

βασίζομαι στην υποστήριξη των συναδέλφων επιτρόπων για να γίνει πράξη η ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και τις δράσεις μας. Υπολογίζω επίσης στις εργασίες 

της ειδικής ομάδας για την ισότητα, η οποία θα συσταθεί για την ενσωμάτωση της αρχής της 

ισότητας στις πολιτικές και τις διεργασίες της ΕΕ.  

 

Θέλω η ΕΕ να αποκτήσει μια στρατηγική η οποία να είναι φιλόδοξη, χωρίς αποκλεισμούς, 

ολοκληρωμένη και στοχευμένη στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της ΕΕ. Ανυπομονώ 

να γίνει η πρώτη επαφή με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 

Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα, μετά την πρώτη επαφή, να συνεχιστεί η 

συνεργασία. 

 

Πιστεύω ότι χρειάζεται επίσης να επικοινωνούμε για τα θέματα αυτά, τόσο εντός όσο και 

εκτός ΕΕ. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε την προσέγγιση της ΕΕ σε μια 

ειδική εκδήλωση παράλληλα με τη συνεδρίαση της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη 

θέση των γυναικών, που θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την 25η επέτειο από την ίδρυση της 

πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν να παρευρεθούν και μέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

 

4. Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών υπήρξε ανέκαθεν 

προτεραιότητα της FEMM, καθώς το φαινόμενο αυτό αποτελεί μάστιγα στην Ευρώπη 

και τον κόσμο ολόκληρο. Η ευρεία προσχώρηση της ΕΕ στο σύνολο της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης είναι ύψιστης σημασίας για την επιτροπή. Ποιες συγκεκριμένες 

δράσεις προτίθεστε να αναλάβετε προς επίτευξη της προσχώρησης της ΕΕ και της 

επικύρωσής της από όλα τα κράτη μέλη; Ποιες είναι οι νομοθετικές και μη νομοθετικές 

προτάσεις σας για την αντιμετώπιση ιδίως της βίας στον κυβερνοχώρο και της 

εκδικητικής πορνογραφίας, που είναι μια διαδεδομένη πρακτική, κυρίως κατά των 

γυναικών και των κοριτσιών; Ποια είναι τα συγκεκριμένα σχέδιά σας για τη θέσπιση 

ευρωπαϊκής νομοθετικής πράξης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών; 

Ποια άλλα μέτρα κατά της βίας κατά των γυναικών θα εξετάσετε σύμφωνα με τις 

δεσμεύσεις που ανέλαβε η εκλεγείσα Πρόεδρος στο πρόγραμμά της για την Ευρώπη; 

Σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθύνσεις της εκλεγείσας προέδρου, η προσχώρηση της ΕΕ 

στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα παραμείνει βασική προτεραιότητα της Επιτροπής. 

Έχω την εντολή να ολοκληρώσω τη διαδικασία προσχώρησης που βρίσκεται αυτήν τη 

στιγμή σε εξέλιξη και θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιτύχω αυτόν τον στόχο. 

 

Χαιρετίζω την ισχυρή στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προσχώρηση της ΕΕ στη 

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της 

βίας κατά των γυναικών και για την ενδοοικογενειακή βία. Η Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης παρέχει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις προσπάθειες της ΕΕ και 

των κρατών μελών της στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας. Μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα ενεργώντας σ’ ένα κοινό 

ευρωπαϊκό πλαίσιο παρά μεμονωμένα το κάθε κράτος μέλος μόνο του.  

 

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της προσχώρησης, θα συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, τις διαδοχικές προεδρίες του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη ώστε να βρούμε 

τρόπους να βγούμε από το αδιέξοδο. Χρειάζεται επίσης να προσπαθήσουμε να φέρουμε σε 
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επαφή όλα τα κράτη μέλη με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να αποτυπωθεί η 

επείγουσα ανάγκη επιτάχυνσης των ενεργειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά 

των γυναικών και της βίας με βάση το φύλο. Αναμένω τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου, κατόπιν του αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 

Πέρα από τη διοργανική συνεργασία, προτίθεμαι να βρω τρόπους για μεγαλύτερη στήριξη 

των θυμάτων της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Αν η 

προσχώρηση εξακολουθεί να είναι μπλοκαρισμένη στο Συμβούλιο, θα διερευνήσω άλλες 

προτάσεις για ελάχιστα πρότυπα ως προς τον καθορισμό ορισμένων ειδών βίας και για την 

ενίσχυση της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων. Θα παρακολουθήσω επίσης τη 

συνέχεια που θα δοθεί στις πολιτικές κατευθύνσεις ώστε να προστεθεί η βία κατά των 

γυναικών στον κατάλογο των εγκληματικών πράξεων που ορίζονται στη Συνθήκη. 

 

Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να αντιμετωπίσουμε μία ταχύτατα αναδυόμενη μορφή βίας 

με βάση το φύλο: η παράνομη διαδικτυακή βία και η επιζήμια για τις γυναίκες συμπεριφορά 

στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της εκδικητικής πορνογραφίας. Η πρόσβαση στο 

διαδίκτυο γίνεται πλέον αναγκαιότητα για την κοινωνικοοικονομική ευημερία και 

πλατφόρμα για τον κοινωνικό και πολιτικό διάλογο. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη 

διαδικτυακή βία και τις επιζήμιες για τις γυναίκες και τα κορίτσια διαδικτυακές 

συμπεριφορές και να περιορίσουμε έτσι τη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Στο πλαίσιο της 

ευρύτερης πολιτικής της ΕΕ κατά της ρητορικής μίσους και του παράνομου διαδικτυακού 

περιεχομένου, χρειάζεται να εξετάσουμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να 

εξασφαλίσουμε ότι ο ψηφιακός δημόσιος χώρος είναι ασφαλής, απαλλαγμένος από 

εκδηλώσεις βίας και ένας χώρος που παρέχει ενδυνάμωση, και για τις γυναίκες και για τα 

κορίτσια.  

 

Θα αξιοποιήσω τον υφιστάμενο διάλογο της Επιτροπής με τις πλατφόρμες των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις όσον αφορά τους τρόπους με 

τους οποίους μπορεί να βοηθήσει η συνεργασία σε εθελοντική βάση για να επισημαίνεται και 

να κατεβαίνει από το διαδίκτυο το επιβλαβές περιεχόμενο, καθώς και για να εξασφαλίζεται 

ότι λαμβάνονται αποφασιστικά μέτρα κατά του παράνομου περιεχομένου. Πολλές μορφές 

της βίας με βάση το φύλο ήδη έχουν ποινικοποιηθεί ή πάντως απαγορευτεί στα κράτη μέλη. 

Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στα κράτη 

μέλη και για τις διάφορες μορφές διαδικτυακής βίας που αυτές καλύπτουν. Χρειάζεται να 

εξετάσουμε πώς θα διευκρινιστούν τα θέματα αυτά, σεβόμενοι παράλληλα πλήρως τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και ιδίως την ελευθερία λόγου. Αυτή η αυξανόμενη αδικία είναι κάτι 

που με απασχολεί πολύ και θα συνεργαστώ για τον σκοπό αυτό με τις αντιπροέδρους που 

έχουν τα χαρτοφυλάκια «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή» και «Αξίες και 

διαφάνεια» αντίστοιχα. 

 

 

5. Οικονομική χειραφέτηση των γυναικών: Η πρόταση της Επιτροπής για μια οδηγία 

σχετικά με τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια έχει, δυστυχώς, επί του παρόντος 

μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο, παρά την εποικοδομητική πρώτη ανάγνωση στο 

Κοινοβούλιο και μια ισχυρή πολιτική προσπάθεια των τελευταίων ετών. Εν τω μεταξύ, 

τα διάφορα κράτη μέλη άλλαξαν τη θέση τους όσον αφορά την αντίθεσή τους στην εν 

λόγω οδηγία. Ποια είναι τα σχέδιά σας για να ξεπεραστούν τα πολιτικά εμπόδια και να 

επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα μια πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση των γυναικών στη 

διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων; Ποιες συγκεκριμένες δράσεις θα 

αναλάβετε για την απεμπλοκή της κατάστασης στο Συμβούλιο και την εκ νέου 
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προώθηση της οδηγίας με όλα τα διαθέσιμα πολιτικά μέσα; Το μισθολογικό και (κατά 

συνέπεια) συνταξιοδοτικό χάσμα σημειώνουν σε ευρωπαϊκό μέσο όρο ανησυχητικά 

στοιχεία: 16 % όσον αφορά τις μισθολογικές διαφορές και 40 % για το συνταξιοδοτικό 

χάσμα. Πρόκειται για τεράστια εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των φύλων στην 

ΕΕ. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε για την αντιμετώπιση αυτής της 

ανισότητας; Ποια μέτρα προβλέπετε για την εκπλήρωση της δέσμευσης της εκλεγείσας 

Προέδρου να θεσπίσει δεσμευτικά μέτρα για την μισθολογική διαφάνεια κατά τις 

πρώτες 100 ημέρες της νέας Επιτροπής; 

Η ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη οικονομικών αποφάσεων είναι ένα θέμα 

ίσων δικαιωμάτων και δικαιοσύνης. Παράλληλα, η ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων 

στη λήψη αποφάσεων έχει οικονομική σημασία.  

 

Πιστεύω ότι οι συζητήσεις για την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή το 2012 συνέβαλαν σε 

καλύτερη επίγνωση του ζητήματος και η παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 

των επιχειρήσεων βελτιώθηκε σε ορισμένες χώρες. Ωστόσο, ο ρυθμός της αλλαγής 

παραμένει αργός και ενώ έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος τα πρόσφατα χρόνια σε μερικά 

κράτη μέλη, σε άλλα η κατάσταση είναι αμετάβλητη ή ακόμα και επιδεινώνεται.  

 

Η οδηγία αυτή με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Ένα μεγάλο μέρος κρατών μελών υποστηρίζει 

την πρωτοβουλία και μια συμφωνία φαίνεται σαφώς ότι είναι εφικτή. Χαιρετίζω την ισχυρή 

στήριξη της εκλεγείσας προέδρου για την πρόταση αυτή στις πολιτικές κατευθύνσεις της και, 

αν εγκριθεί ο διορισμός μου, θα επιδιώξω να πείσω τα κράτη μέλη να στηρίξουν κι αυτά την 

πρόταση. Θα βασιστώ στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το θέμα έπρεπε να 

έχει κλείσει εδώ και καιρό.  

 

Πιστεύω επίσης ότι η νέα οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 

ζωής θα έχει θετικά αποτελέσματα στην καλύτερη εκπροσώπηση των φύλων στα ηγετικά 

κλιμάκια της οικονομίας. Θα πιέσω μαζί με τα κράτη μέλη για πλήρη και ταχεία εφαρμογή.  

 

Η καταπολέμηση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων είναι 

μα υπόθεση που έχει μείνει μισοτελειωμένη και είμαι αποφασισμένη να επιταχύνω τις 

εργασίες. Πιστεύω ότι η αυξημένη μισθολογική διαφάνεια και η βελτιωμένη νομική 

σαφήνεια είναι τα πρώτα αναγκαία βήματα για τον εντοπισμό μεροληψιών και διακρίσεων με 

βάση το φύλο στις μισθολογικές κλίμακες. Θέλω να δώσω στις εταιρείες τη δυνατότητα να 

αντιμετωπίσουν τις μισθολογικές ανισότητες και στα θύματα των διακρίσεων τη δυνατότητα 

να διεκδικήσουν επανορθωτικά μέτρα. Για τον λόγο αυτό οι πολιτικές κατευθύνσεις 

προβλέπουν ότι, εντός των πρώτων 100 ημερών της θητείας της Επιτροπής, θα πάρουμε 

πρωτοβουλίες για τη λήψη δεσμευτικών μέτρων ως προς τη διαφάνεια των μισθών. Αυτό θα 

είναι το πρώτο σημαντικό στάδιο των εργασιών μας, που θα τροφοδοτήσει τον σχεδιασμό 

ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος των φύλων. 

Αυτό σημαίνει καταπολέμηση των στερεοτύπων που εξακολουθούν να επικρατούν, ενίσχυση 

της θέσης των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, διασφάλιση της εφαρμογής και άσκηση των 

δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 

και ιδιωτικής ζωής (ιδίως από τους πατέρες) και καταπολέμηση του συνταξιοδοτικού 

χάσματος των φύλων λόγω μη αμειβόμενης εργασίας. 

 

Χρειαζόμαστε επίσης αλλαγή σε τομεακό επίπεδο. Η έλλειψη γυναικών σε υψηλόμισθα, 

ανδροκρατούμενα επαγγέλματα είναι μία από τις αιτίες του μισθολογικού χάσματος των 

φύλων. Χρειάζεται να δώσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένους τομείς και 
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επαγγέλματα σε περισσότερες γυναίκες και ιδίως να επιλύσουμε τα ριζικά αίτια αυτής της 

άνισης κατανομής του εργατικού δυναμικού μας. Θέλω να αντιμετωπίσω τα έμφυλα 

στερεότυπα που αποτελούν φραγμούς για τις γυναίκες αλλά και για τους άνδρες, τα οποία 

παρεμποδίζουν και τα δύο φύλα να αξιοποιήσουν ευκαιρίες σε τομείς στους οποίους, 

παραδοσιακά, υπερισχύει το άλλο φύλο. Αυτά τα στερεότυπα είναι και η αιτία άνισης 

κατανομής της μη αμειβόμενης εργασίας στον τομέα της παροχής φροντίδας. Η εφαρμογή 

της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα έχει κομβική 

σημασία από την άποψη αυτή. 

 

Από τη στιγμή που οι ανισότητες λόγω φύλου είναι κοινωνικά κατασκευάσματα, έχω την 

πεποίθηση ότι με την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων στη διάρκεια της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης, της πατρότητας και της μητρότητας, της 

φροντίδας, των μισθών και των συντάξεων, μπορούμε να επιταχύνουμε την πρόοδο στην ΕΕ. 
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Ερωτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

6. Στο τέλος της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια οδηγία σχετικά με 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 

φροντιστές. Ενώ το Κοινοβούλιο ήταν ένθερμος υποστηρικτής της οδηγίας, ορισμένα 

κράτη μέλη δεν την υποστήριξαν. Ως αρμόδια Επίτροπος, πώς βλέπετε τα επόμενα 

βήματα για την πλήρη εφαρμογή του πρώτου αυτού νομοθετικού αποτελέσματος του 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και συμφωνείτε ότι η παρούσα οδηγία 

όχι μόνο θα πρέπει να εφαρμοστεί αλλά και να επεκταθεί ώστε να καλύπτει τόσο την 

άδεια μητρότητας όσο και τα δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων και των θετών 

γονέων;  

Χαίρομαι πολύ για την έκδοση της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

ιδιωτικής ζωής. Είναι ένα σημαντικότατο επίτευγμα στην πορεία για την ισότητα των φύλων 

και ένα σημαντικό βήμα προς μια Ευρώπη όπου τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες θα είναι 

σε θέση να εξισορροπήσουν την επαγγελματική και ιδιωτική ζωή τους. Έτσι θα μπορέσουν 

οι γυναίκες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στην αγορά εργασίας και οι άνδρες θα 

έχουν την ευκαιρία να εκπληρώσουν το μερίδιο που τους αναλογεί από τις ευθύνες 

φροντίδας. 

Θα μεριμνήσω ώστε τα κράτη μέλη να μεταφέρουν αυτή τη σημαντική οδηγία στην εθνική 

νομοθεσία τους. Θα πλαισιώσουμε τα κράτη μέλη σε όλη τη διαδικασία εφαρμογής και θα 

τους παρέχουμε καθοδήγηση, αν χρειαστούν.  

Νομίζω ότι με αυτή την οδηγία και την οδηγία για την άδεια μητρότητας, παρέχουμε στέρεη 

βάση για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στους γονείς και τους 

φροντιστές. Με βάση τη νέα νομοθεσία της ΕΕ, οι θετοί γονείς έχουν και αυτοί δικαίωμα στη 

γονική άδεια. Κατά συνέπεια, όσον αφορά την εφαρμογή, το κλειδί είναι να αυξηθεί η 

επίγνωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους και να παρακινηθούν ιδίως οι άνδρες να 

κάνουν χρήση αυτών των δικαιωμάτων. Έχει σημασία ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε το 

θέμα αυτό. Για παράδειγμα, νομίζω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις καλές πρακτικές: ένας 

τρόπος είναι στα σχολεία να γίνεται αναφορά στους ρόλους των φύλων σε σχέση με τη 

φροντίδα ή στις εταιρείες να ακολουθούνται, τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες, 

πρακτικές φιλικές προς την οικογένεια. Προτίθεμαι να διεκδικήσω χρηματοδότηση της ΕΕ 

γι’ αυτού του είδους την αύξηση της ευαισθητοποίησης.  

 

Πιστεύω ότι η ισότητα μεταξύ αυτοαπασχολούμενων γυναικών και ανδρών, καθώς και μέτρα 

ενθάρρυνσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, έχουν επίσης ζωτική σημασία για την 

πλήρη αξιοποίηση των δεξιοτήτων και των ταλέντων των γυναικών. Προτίθεμαι να εξετάσω 

προσεκτικά την αλληλεπίδραση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 18 της 

οδηγίας με την άδεια που σχετίζεται με την οικογένεια για τους αυτοαπασχολούμενους και 

την άδεια για υιοθεσία, με την ευκαιρία της αξιολόγησης της εφαρμογής αυτής της οδηγίας. 

 

 

7. Η προώθηση της ισότητας των φύλων και η καταπολέμηση των διακρίσεων εις 

βάρος των γυναικών πρέπει να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Ως εκ τούτου, προσβλέπουμε στις προτάσεις της Επιτροπής για μια νέα 

ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των φύλων, η οποία θα περιλαμβάνει 

δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των μισθών, και την οποία η εκλεγείσα Πρόεδρος 
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της Επιτροπής, κ. Ursula von der Leyen, ανέλαβε τη δέσμευση να θεσπίσει κατά τη 

διάρκεια των πρώτων 100 ημερών της θητείας της.  

 

Ποια νομοθετικά μέτρα προβλέπετε προκειμένου να γεφυρωθεί το μισθολογικό και 

συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, να εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για ίση εργασία 

ή εργασία ίσης αξίας στον ίδιο τόπο, και να θεσπιστούν δεσμευτικά μισθολογικά μέτρα 

για τη διαφάνεια;  

 

Η καταπολέμηση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων είναι 

μια υπόθεση που έχει μείνει μισοτελειωμένη και είμαι αποφασισμένη να επιταχύνω τις 

εργασίες. Πιστεύω ότι η αυξημένη μισθολογική διαφάνεια και η βελτιωμένη νομική 

σαφήνεια είναι τα πρώτα αναγκαία βήματα για τον εντοπισμό μεροληψιών και διακρίσεων 

λόγω φύλου στις μισθολογικές κλίμακες. Θέλω να δώσω τη δυνατότητα στις εταιρείες να 

αντιμετωπίσουν τις μισθολογικές ανισότητες και στα θύματα των διακρίσεων να δώσω 

επίσης τη δυνατότητα να διεκδικήσουν επανορθωτικά μέτρα. Για τον λόγο αυτό οι πολιτικές 

κατευθύνσεις προβλέπουν ότι, εντός των πρώτων 100 ημερών της θητείας της Επιτροπής, θα 

πάρουμε πρωτοβουλίες για τη λήψη δεσμευτικών μέτρων ως προς τη διαφάνεια των μισθών. 

Αυτό θα είναι το πρώτο σημαντικό στάδιο των εργασιών μας, που θα τροφοδοτήσει τον 

σχεδιασμό ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος των 

φύλων. Αυτό σημαίνει καταπολέμηση των στερεοτύπων που εξακολουθούν να επικρατούν, 

ενίσχυση της θέσης των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, διασφάλιση της εφαρμογής και 

άσκησης των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής (ιδίως από τους πατέρες) και καταπολέμηση του 

συνταξιοδοτικού χάσματος των φύλων λόγω μη αμειβόμενης εργασίας. 

 

Χρειαζόμαστε επίσης αλλαγή σε τομεακό επίπεδο. Η έλλειψη γυναικών σε υψηλόμισθα, 

ανδροκρατούμενα επαγγέλματα είναι μία από τις αιτίες του μισθολογικού χάσματος των 

φύλων. Χρειάζεται να δώσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένους τομείς και 

επαγγέλματα σε περισσότερες γυναίκες και ιδίως να επιλύσουμε τα ριζικά αίτια αυτής της 

άνισης κατανομής του εργατικού δυναμικού μας. Θέλω να αντιμετωπίσω τα έμφυλα 

στερεότυπα που αποτελούν φραγμούς για τις γυναίκες αλλά και για τους άνδρες, τα οποία 

παρεμποδίζουν και τα δύο φύλα να αξιοποιήσουν ευκαιρίες σε τομείς στους οποίους, 

παραδοσιακά, υπερισχύει το άλλο φύλο. Αυτά τα στερεότυπα είναι και η αιτία άνισης 

κατανομής της μη αμειβόμενης εργασίας στον τομέα της παροχής φροντίδας. Η εφαρμογή 

της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα έχει κομβική 

σημασία από την άποψη αυτή. 

 

Από τη στιγμή που οι ανισότητες λόγω φύλου είναι κοινωνικά κατασκευάσματα, έχω την 

πεποίθηση ότι με την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων στη διάρκεια της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης, της πατρότητας και της μητρότητας, της 

φροντίδας, των μισθών και των συντάξεων, μπορούμε να επιταχύνουμε την πρόοδο στην ΕΕ.  

 

[Τα παραπάνω είναι απόσπασμα από την απάντηση στην ερώτηση αριθ. 5.]  

 

8. Διαθέτουμε άρτιες διατάξεις που εγγυώνται την ισότητα στη νομοθεσία για την 

απασχόληση, αλλά η ισότητα δεν μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένα μόνο πεδία και 

πρέπει να εξασφαλίζεται στους πολίτες σε όλες τις πτυχές της ζωής. Η καταπολέμηση 

των ανισοτήτων και των διακρίσεων είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας.  
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 - Ποιες συγκεκριμένες δράσεις θα αναλάβετε ως Επίτροπος για την Ισότητα, για την 

απεμπλοκή της οδηγίας κατά των διακρίσεων στο Συμβούλιο και την εκ νέου 

προώθηση της οδηγίας με όλα τα διαθέσιμα πολιτικά μέσα;  

 - Τι μέτρα έχετε προβλέψει για την αντιμετώπιση των διακρίσεων, μεταξύ άλλων 

λόγω της φυλετικής καταγωγής, της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας, των 

πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας, του γενετήσιου προσανατολισμού ή της 

ταυτότητας φύλου και των πολλαπλών διακρίσεων στο χώρο εργασίας και στην 

αγορά εργασίας;  

 - Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ΕΕ που απορρέουν από τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) , κυρίως 

όσον αφορά τις «Τελικές παρατηρήσεις», σκοπεύετε να αναλάβετε δέσμευση για την 

έκδοση μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία για την 

περίοδο μετά το 2020, ώστε να υλοποιηθεί η πλήρης εφαρμογή της ΣΗΕΔΑΑ από την 

ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη, και σε ποιους τομείς προτεραιότητας θα επικεντρωθεί η 

νέα αυτή στρατηγική;  

 - Με βάση προηγούμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ, ποια άλλα νομικά μέσα προβλέπετε 

για τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των ατόμων με 

αναπηρία; 

 

Θα αγωνιστώ για μια Ένωση όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ευημερούν χωρίς κίνδυνο ή 

φόβο επιβολής διακρίσεων. Για μια Ευρώπη όπου οι άνθρωποι με μοναδικές δεξιότητες, 

υπόβαθρα και χαρακτηριστικά θα είναι καλοδεχούμενοι. Συμφωνώ απόλυτα για το ότι η 

ισότητα δεν μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένα μόνο πεδία και πρέπει να αποτελεί 

εγγυημένο αγαθό για τους πολίτες σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Συνεπώς, δεσμεύομαι 

σοβαρά να καλύψω το κενό στη νομοθεσία για την ισότητα. Εδώ και πολλά χρόνια, η 

Επιτροπή αγωνίζεται για την έκδοση της πρότασής της για μια ολοκληρωμένη, οριζόντια 

οδηγία για την ίση μεταχείριση. Χάρη στις εργασίες των προηγούμενων προεδριών και της 

Επιτροπής, έχουν λυθεί τα τεχνικά ζητήματα. Οι φραγμοί που παραμένουν είναι πολιτικής 

φύσης. Θα χρησιμοποιήσω όλες μου τις πολιτικές εξουσίες για να συνεργαστώ στενά με τις 

κυβερνήσεις, ώστε να απεμπλακεί η τρέχουσα πρόταση και να υπάρξει η απαιτούμενη 

ομοφωνία.  

 

Μερικές πρόσφατες εξελίξεις δίνουν ελπίδες για ανανεωμένη ορμή. Πρώτον, η έκδοση μιας 

ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. Δεύτερον, η 

φινλανδική προεδρία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον φάκελο αυτό και θα προσπαθήσει να 

βάλει τέλος στη στασιμότητα με μια συζήτηση πολιτικής κατά των διακρίσεων στην ΕΕ, στο 

Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» που θα 

πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2019. Θα παρακολουθήσω τη συζήτηση αυτή με 

μεγάλη προσοχή. Το αποτέλεσμα των συζητήσεων αυτών θα είναι βασικό για να αποφασίσω 

συγκεκριμένες ενέργειες και να επιτευχθεί πρόοδος βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα, και 

μετά την πρόσφατη έκδοση της ανακοίνωσης της Επιτροπής για «Αποτελεσματικότερη λήψη 

αποφάσεων στην κοινωνική πολιτική»1, θα στηρίξω πλήρως την ενίσχυση των εξουσιών μας 

λήψης αποφάσεων σ’ αυτόν τον τομέα.  

 

Ως επίτροπος αρμόδια για την ισότητα, θα συνεχίσω να παρακολουθώ στενά τις υφιστάμενες 

νομοθετικές πράξεις και θα λάβω σημαντικές πρωτοβουλίες πολιτικής όπως αυτές που 

στοχεύουν στην ένταξη των Ρομά και τους φορείς ισότητας. Για να υπάρξει στροφή της 

                                                 
1 «Αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων στην κοινωνική πολιτική: Προσδιορισμός τομέων για ενισχυμένη μετάβαση στην 

ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία», COM(2019) 186 της 16.4.2019. 
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εθνικής πολιτικής, θα βρίσκομαι σε στενό διάλογο με τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και με 

αυτά για τα οποία εκκρεμούν διαδικασίες επί παραβάσει. Αν χρειαστεί, δεν θα διστάσω να 

προχωρήσω στο επόμενο βήμα για τις εν λόγω διαδικασίες και, ενδεχομένως, να φέρω το 

θέμα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Θα μεριμνήσω επίσης ώστε να υπάρξει εμπεριστατωμένη έκθεση από την πλευρά μας 

σχετικά με την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η επόμενη έκθεσή μας σχετικά με 

την εφαρμογή της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα και την οδηγία-πλαίσιο για την ίση 

μεταχείριση στην απασχόληση θα βασιστεί σε εκτενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη, την 

κοινωνία των πολιτών και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Γι’ αυτήν την προσεχή έκθεση 

σχετικά με την εφαρμογή, σκοπεύω να επικεντρωθώ στους φορείς ισότητας, που είναι οι 

βασικοί εταίροι μας στην καταπολέμηση των διακρίσεων που επιβάλλονται για διάφορους 

λόγους και σε διάφορους τομείς. Βάσει των αποτελεσμάτων της έκθεσης σχετικά με την 

εφαρμογή, θα εξετάσω ποιες εναλλακτικές λύσεις έχουμε για περαιτέρω ενέργειες στο πεδίο 

αυτό.  

 

Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι συμμερίζομαι πλήρως την άποψη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, όπως αυτή εκφράστηκε στο ψήφισμά του του 20162 σύμφωνα με το οποίο η 

νομοθεσία και μόνο δεν είναι αρκετή. Ένας λόγος για τον οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν 

διακρίσεις είναι ότι πολλοί δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Γι’ αυτόν 

τον λόγο θα συνεχίσω την ενημερωτική εκστρατεία3 για περισσότερη ευαισθητοποίηση στην 

πράξη.  

 

Επιπλέον, σκοπός μου είναι να συνεχίσω να υποστηρίζω την αυξανόμενη κυκλοφορία 

Χαρτών Ποικιλομορφίας στην Ευρώπη, καθώς παρέχουν κατευθύνσεις για τη διαχείριση της 

ποικιλομορφίας σε χιλιάδες εταιρείες που επιθυμούν να δεσμευτούν, σε εθελοντική βάση, για 

την ποικιλομορφία. Αυτοί οι Χάρτες είναι όλοι μέρος της ενωσιακής πλατφόρμας χαρτών 

ποικιλομορφίας, που διευκολύνει τις τακτικές ανταλλαγές μεταξύ εκπροσώπων των Χαρτών, 

τις δημοσιεύσεις και τη διοργάνωση εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου για τη διαχείριση της 

ποικιλομορφίας. Έχω σκοπό να συνεχίσω τη χρηματοδότηση αυτής της πλατφόρμας. Θα 

μεριμνήσω επίσης ώστε να συμμετάσχουν οι κοινωνικοί εταίροι, που πρέπει να 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ποικιλομορφίας στον χώρο εργασίας. 

 

Είναι τιμή και δέσμευσή μου να βελτιώσω την κατάσταση στην ΕΕ για τα 100 περίπου 

εκατομμύρια Ευρωπαίων με αναπηρίες. Αυτή η ομάδα που παρουσιάζει μεγάλη 

ποικιλομορφία περιλαμβάνει 32 εκατομμύρια άτομα με σοβαρές αναπηρίες και περίπου 70 

εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες μέτριου βαθμού, σε πολύ μεγάλο βαθμό ηλικιωμένα άτομα 

των οποίων ο αριθμός αυξάνεται. Έως το 2020, το ένα πέμπτο του πληθυσμού της ΕΕ 

αναμένεται να έχει κάποιας μορφής αναπηρία. Είμαι πεπεισμένη ότι πρέπει να δράσουμε 

επειγόντως μαζί με τα κράτη μέλη και να βασιστούμε στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της ΕΕ και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  

Δεσμεύομαι πλήρως να ηγηθώ της εφαρμογής σε όλη την ΕΕ της Σύμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η βελτίωση της κατάστασης των 

ατόμων με αναπηρία συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων, όπως 

                                                 
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ (P8_TA-

PROV(2016)0360). 
3 Ο ιστότοπος και τα φυλλάδια υπάρχουν σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination 

https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination
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αποτυπώνεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως δηλώνεται στην 

αρχή 17. 

  

Η ισχύουσα πράξη για την εφαρμογή της Σύμβασης, δηλαδή η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 

άτομα με αναπηρία, θα λήξει το 2020. Καλύπτει οκτώ τομείς δράσης: την προσβασιμότητα, 

τη συμμετοχή, την ισότητα, την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την 

κοινωνική προστασία, την υγεία και την εξωτερική δράση και επί του παρόντος βρίσκεται σε 

στάδιο αξιολόγησης. Προτού δρομολογήσω κάποια συνέχεια αυτής της στρατηγικής, θα 

μελετήσω πρώτα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τα οποία αναμένονται έως τα μέσα του 

2020. Θα ήθελα επίσης να αφιερώσω χρόνο στην απευθείας επαφή με τα άτομα με αναπηρία 

και τις οικογένειές τους, αλλά και να συμβουλευτώ τις οργανώσεις και τους σχετικούς φορείς 

για να θέσω τις προτεραιότητές μου. Είμαι πεπεισμένη ότι με τον τρόπο αυτόν θα έχουμε πιο 

ποιοτικά αποτελέσματα. 

  

Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την εργασία μου θα είναι να παρακολουθώ ότι η Σύμβαση 

εφαρμόζεται επαρκώς σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, θα συνεργαστώ 

στενά με τους/τις συναδέλφους επιτρόπους ώστε να εξασφαλιστεί ότι, επιπλέον των 

πρωτοβουλιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μου, και άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες 

που εμπίπτουν στη δική τους αρμοδιότητα, όπως πρωτοβουλίες νομοθετικές ή στο πλαίσιο 

του προϋπολογισμού, λαμβάνουν επαρκώς υπόψη πτυχές σχετικές με αναπηρίες. Για τον 

σκοπό αυτό, θα συνεργαστώ στενά με τον αντιπρόεδρο που είναι αρμόδιος για την 

προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας. 

  

Η βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των ατόμων με αναπηρία δεν είναι 

μόνο θέμα θέσπισης νέων νόμων. Το θέμα είναι επίσης πώς οι νόμοι αυτοί θα λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά. Είμαι αποφασισμένη να εξασφαλίσω ότι πρόσφατα νομοθετήματα, όπως η 

ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, εφαρμόζονται με τρόπο σωστό, φιλόδοξο και 

συνεπή. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τρία χρόνια για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους 

δίκαιο και στη συνέχεια άλλα τρία χρόνια για την εφαρμογή. Θα μελετήσω επίσης 

προσεκτικά τα πιλοτικά σχέδια για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και τη χρησιμότητα 

μιας τέτοιας κάρτας για την άρση των φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία γυναικών και 

ανδρών με αναπηρία.  

  

Είμαι πεπεισμένη ότι, έως το τέλος της θητείας μου, οι πολιτικές μας δεσμεύσεις για μια 

«Ένωση Ισότητας» θα έχουν δώσει συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα για τα άτομα με 

αναπηρία, έτσι ώστε αυτά να είναι σε θέση να απολαμβάνουν τα οφέλη που η Ευρώπη τους 

εξασφαλίζει. 

 

 


