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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Μάρτιο του 2002 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, συνερχόµενο στη Βαρκελώνη, έλαβε
την πρωτοβουλία να καλέσει τα κράτη µέλη να «εξαλείψουν τα αντικίνητρα στη
συµµετοχή των γυναικών στην εργασία και να επιδιώξουν, λαµβάνοντας υπόψη τη
ζήτηση δυνατοτήτων βρεφονηπιακής µέριµνας και τα εθνικά συστήµατα παροχής, έως
το 2010 την παροχή βρεφονηπιακής φροντίδας για το 90% τουλάχιστον των παιδιών
µεταξύ της ηλικίας των τριών ετών και της ηλικίας της υποχρεωτικής σχολικής
φοίτησης και για το 33% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών»1. Οι
εν λόγω «στόχοι της Βαρκελώνης» αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση και αποβλέπουν στην αύξηση
του επιπέδου απασχόλησης των νέων γονέων, κυρίως των γυναικών, και στην
επίτευξη όσον το δυνατό µεγαλύτερης ισότητας µεταξύ των γυναικών και των
ανδρών.
Η ανάπτυξη της φροντίδας των παιδιών βρεφονηπιακής ηλικίας παρέχει στους γονείς
τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα την οργάνωση του χρόνου τους και, συνεπώς,
να συνδυάσουν καλύτερα την επαγγελµατική και την οικογενειακή ζωή τους. Αυτό
αφορά κυρίως τις γυναίκες οι οποίες, εξαιτίας της έλλειψης της δυνατότητας να
συνδυάσουν την επαγγελµατική και την οικογενειακή τους ζωή, υποχρεώνονται
συχνότερα από τους άνδρες να αποσυρθούν από την αγορά εργασίας και να
καταφύγουν σε µορφές εργασίες που δεν τους επιτρέπουν να αξιοποιήσουν πλήρως
τα προσόντα τους. Ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή οικονοµία στερείται το παραγωγικό
δυναµικό των γυναικών αυτών, τη στιγµή που καλείται να αντιµετωπίσει
οικονοµικές και δηµογραφικές προκλήσεις.
Η παρούσα έκθεση περιγράφει την κατάσταση όσον αφορά την υλοποίηση των
στόχων της Βαρκελώνης στα κράτη µέλη και προσδιορίζει τους στόχους και τις
προκλήσεις σε σχέση µε τις υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών που προβλέπονται στο «χάρτη πορείας για
την ισότητα γυναικών και ανδρών (2006-10)2» και τροφοδοτεί τις σκέψεις και τις
πρωτοβουλίες που παρουσιάζει η Επιτροπή για την προώθηση καλύτερου
συνδυασµού της επαγγελµατικής και της ιδιωτικής ζωής3.

2.

ΟΙ YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Μια πολιτική δέσµευση που έχει επιβεβαιωθεί επανειληµµένα
Μετά το 1992 το Συµβούλιο εξέδωσε σύσταση4, στην οποία τονίζεται η σηµασία της
ανάπτυξης οικονοµικά προσιτών, προσπελάσιµων και ποιοτικών υπηρεσιών
φροντίδας, µε προώθηση, παράλληλα, της ευελιξίας και της ποικιλοµορφίας των
υπηρεσιών αυτών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προτιµήσεις των
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γονέων και των παιδιών τους. Οι στόχοι της Βαρκελώνης του 2002 αποσκοπούν
κυρίως στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της παραµονής των γονέων, κυρίως των
γυναικών, στην απασχόληση, και στην προαγωγή, µε τον τρόπο αυτό, της ισότητας
των φύλων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανέλαβε τη δέσµευσή του αυτή στο
«ευρωπαϊκό σύµφωνο για την ισότητα των φύλων» του Μαρτίου του 20065.
Στο χάρτη πορείας για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-20106, η
Επιτροπή δεσµεύτηκε να υποστηρίξει «την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης
όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών». Επικρότησε, εξάλλου, τη σύσταση της
ευρωπαϊκής συµµαχίας για τις οικογένειες7, η οποία προορίζεται να αποτελέσει
πλατφόρµα ανταλλαγών µεταξύ των κρατών µελών για τις ευρωπαϊκές
οικογενειακές πολιτικές και στην οποία η Επιτροπή παρέχει υποστήριξη µέσω
διαφόρων µηχανισµών8. Επίσης, µέσω των διαρθρωτικών ταµείων έχει καταστεί
δυνατή η συγχρηµατοδότηση µέτρων που διευκολύνουν το συνδυασµό της
επαγγελµατικής και της ιδιωτικής ζωής, κυρίως η δηµιουργία υπηρεσιών παιδικής
φροντίδας, η επιµόρφωση του προσωπικού ή ακόµα και η παροχή υπηρεσιών
φροντίδας για τους γονείς που βρίσκονται στο στάδιο της αναζήτησης εργασίας. Για
την περίοδο 2007-2013 εκτιµάται ότι θα είναι δυνατό να διατεθεί µισό
δισεκατοµµύριο ευρώ από τα διαρθρωτικά ταµεία και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ανάπτυξη υποδοµών παιδικής φροντίδας, ενώ
2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ θα µπορέσουν να διατεθούν για τη χρηµατοδότηση µέτρων
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση και για το
συνδυασµό της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής, συµπεριλαµβανοµένης
της πρόσβασης σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας.
Ενεργός συµβολή των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων
Οι ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι συνεργάστηκαν ενεργά στην εκπόνηση της
παρούσας έκθεσης και αναγνωρίζουν το βασικό ρόλο που µπορούν να
διαδραµατίσουν στον τοµέα αυτό, ο οποίος συµπληρώνει το ρόλο των δηµόσιων
πολιτικών. Υπογραµµίζουν τη σηµασία που αποδίδουν στην παροχή
προσπελάσιµων, οικονοµικά προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών παιδικής
φροντίδας, δεδοµένου ότι το θέµα αυτό αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο της
δράσης για την ισότητα των φύλων που εφαρµόζουν από το 2005. Εποµένως, έχουν
αναπτύξει πρακτικά εργαλεία και έχουν καταρτίσει καινοτοµικές πρωτοβουλίες για
την υποστήριξη της ανάπτυξης υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, σε ό,τι αφορά τόσο
τη διαθεσιµότητα (π.χ. παιδικοί σταθµοί επιχειρήσεων) όσο και το κόστος (π.χ.
χρηµατικά επιδόµατα στους γονείς). Συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων καθώς και στη νοµοθετική διαδικασία σχετικά µε τις πολιτικές για το
συνδυασµό της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής, καθώς και στη
χρησιµοποίηση των διαρθρωτικών ταµείων. Εξαγγέλλουν τέλος, την πρόθεσή τους
να ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές καλών πρακτικών και καινοτοµικών εµπειριών,
καθώς και τη χρήση των προγραµµάτων των διαρθρωτικών ταµείων που είναι
διαθέσιµα σε εθνικό επίπεδο.
Υποστήριξη της απασχόλησης
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Ο συνδυασµός της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής, και, κυρίως, η
ανάπτυξη υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την
επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την
απασχόληση και καλύπτεται, ως εκ τούτου, από ειδική κατευθυντήρια γραµµή9.
Υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στην παροχή υπηρεσιών παιδικής φροντίδας και στις
δυνατότητες για αµειβόµενη απασχόληση των γονέων. Οι υπηρεσίες αυτές θα
δώσουν στους γονείς τη δυνατότητα να αποκτήσουν και να διατηρήσουν µια
αµειβόµενη απασχόληση, βελτιώνοντας, παράλληλα, την ποιότητα της ζωής τους και
εξαλείφοντας ένα σοβαρό πρόβληµα που περιορίζει την ελεύθερη οργάνωση του
χρόνου τους. Στο εσωτερικό της ΕΕ περισσότερα από έξι εκατοµµύρια γυναίκες
(ηλικίας από 25 έως 49 ετών) δηλώνουν ότι υποχρεώνονται να µένουν χωρίς
απασχόληση ή να εργάζονται µε µερική απασχόληση εξαιτίας οικογενειακών
υποχρεώσεων10. Για περισσότερες από το ένα τέταρτο εξ αυτών, η κατάσταση αυτή
οφείλεται στην έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών ή στο κόστος των
υπηρεσιών αυτών. Η αντιµετώπιση της ανάγκης αυτής θα οδηγούσε στην αύξηση
του συνολικού ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης τουλάχιστον κατά µία
ποσοστιαία µονάδα.
Παρά ταύτα, αν και ορισµένα κράτη µέλη έχουν δεσµευτεί να αυξήσουν τις
δυνατότητες φροντίδας των παιδιών, τα περισσότερα εξ αυτών απέχουν από το να
έχουν επιτύχει τους στόχους της Βαρκελώνης ή δεν τους χρησιµοποιούν καν ως
σηµείο αναφοράς στις εθνικές εκθέσεις µεταρρύθµισης11. Το σηµείο αυτό αποτελεί
στο εξής αντικείµενο πολυάριθµων ειδικών συστάσεων που έχει απευθύνει το
Συµβούλιο στα κράτη µέλη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης.
Υποστήριξη της ισότητας των δύο φύλων:
Η άνιση κατανοµή των οικιακών και οικογενειακών καθηκόντων µεταξύ γυναικών
και ανδρών εξακολουθεί να είναι πολύ έντονη και αναγκάζει τις γυναίκες – σε πολύ
µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι τους άνδρες – να στρέφονται σε ευέλικτες µορφές
εργασίας ή ακόµα και να εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας. Αν και η προσφυγή σε
αυτές τις µορφές εργασίες µπορεί εν µέρει να αντανακλά προσωπικές προτιµήσεις,
έχει, παρά ταύτα, αντίκτυπο όσον αφορά την επαγγελµατική εξέλιξη των γυναικών,
τη διατήρηση των µισθολογικών διαφορών µεταξύ ανδρών και γυναικών ή την
απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων. Για παράδειγµα, περίπου το ένα τρίτο των
γυναικών εργάζονται µε µερική απασχόληση, ενώ η αντίστοιχη αναλογία στους
άνδρες είναι λιγότερο από ένας στους δέκα, και το ποσοστό απασχόλησης των
γυναικών υφίσταται µείωση κατά 12,4 ποσοστιαίες µονάδες στην περίπτωση που
έχουν εξαρτώµενα παιδιά κάτω των 12 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των
ανδρών αυξάνεται κατά 7,3 µονάδες.
Συνεπώς, η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας, οι οποίες είναι οικονοµικά
προσιτές και προσαρµοσµένες στο ρυθµό ζωής των γονέων και των παιδιών,
αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών σε
αµειβόµενη απασχόληση που αξιοποιεί πλήρως τις ικανότητές τους και συµβάλλει
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στην οικονοµική τους ανεξαρτησία· το θέµα αυτό αποτελεί πρόκληση για τα κράτη
µέλη.
Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης καθώς και της υλοποίησης των
οικογενειακών σχεδίων
Η πλήρης συµµετοχή του γονέα/των γονέων σε επαρκώς αµειβόµενη απασχόληση
αποτρέπει καταστάσεις φτώχειας στην εργασία και συµβάλλει στην καταπολέµηση
του κινδύνου της φτώχειας, κυρίως στην περίπτωση µονογονεϊκών οικογενειών, οι
οποίες πλήττονται αισθητά περισσότερο κατά µέσο όρο από το φαινόµενο αυτό
(32%) σε σχέση µε το σύνολο των νοικοκυριών µε παιδί (17%)12. Η διασφάλιση της
πρόσβασης σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας µπορεί επίσης να βελτιώσει την
κοινωνική κατάσταση των πολύ νέων γονέων.
Για τα ίδια τα παιδιά, η αύξηση της οικογενειακής ευηµερίας συµβάλλει στην
καταπολέµηση της παιδικής φτώχειας, παρέχοντας, παράλληλα, στα παιδιά ένα
πλαίσιο που τους επιτρέπει να αναπτυχθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο
τους προσφέρει ερεθίσµατα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Στην ανακοίνωσή
της για την αποτελεσµατικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των συστηµάτων
εκπαίδευσης13, η Επιτροπή έχει ήδη υπογραµµίσει ότι είναι αναγκαίο να γίνουν
επενδύσεις στην προσχολική εκπαίδευση για να διαµορφωθούν οι βάσεις για
περαιτέρω µάθηση, να αποτραπεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να
αυξηθεί η ισότητα ως προς τα αποτελέσµατα και να αναβαθµιστεί το γενικό επίπεδο
δεξιοτήτων.
Τέλος, η παροχή υπηρεσιών φροντίδας διευκολύνει την υλοποίηση των
οικογενειακών σχεδίων, δεδοµένης της δηµογραφικής επιβράδυνσης που
αντιµετωπίζει η Ευρώπη. Φαίνεται, πράγµατι, ότι τα κράτη µέλη στα οποία η
γεννητικότητα είναι σήµερα πιο αυξηµένη είναι αυτά που έχουν διευκολύνει το
συνδυασµό της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής των γονέων και που
εµφανίζουν υψηλό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών.
3.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει την παρακολούθηση των στόχων της Βαρκελώνης,
κυρίως στον τοµέα των στατιστικών. Η παρούσα έκθεση παρέχει, για πρώτη φορά,
εναρµονισµένα και συγκρίσιµα στοιχεία για τη χρήση των «επισήµων συστηµάτων
φροντίδας» για τα παιδιά βρεφονηπιακής ηλικίας στα κράτη µέλη, τα οποία
επιτρέπουν να καταρτιστεί ο ενδιάµεσος απολογισµός όσον αφορά την επίτευξη των
στόχων της Βαρκελώνης. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τη χρήση από τους γονείς της
υπάρχουσας προσφοράς υπηρεσιών παιδικής φροντίδας και όχι τον αριθµό των
θέσεων που υπάρχουν σε κάθε κράτος µέλος, στοιχείο που είναι δύσκολα
συγκρίσιµο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι δυνατότητες φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας διαφέρουν πολύ στα
διάφορα κράτη µέλη ανάλογα µε τα υφιστάµενα συστήµατα και τις διαφορετικές
εθνικές προσεγγίσεις και προτεραιότητες όσον αφορά το συνδυασµό επαγγελµατικής
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και οικογενειακής ζωής. Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένες κοινές προκλήσεις όσον
αφορά την προσφορά υπηρεσιών φροντίδας, το κόστος και την ποιότητά τους.
3.1.

∆ιαθεσιµότητα και δυνατότητα πρόσβασης
Στους στόχους της Βαρκελώνης καθορίζονται δύο ηλικιακές οµάδες παιδιών για τις
οποίες οι ανάγκες και οι απαιτούµενες µορφές υπηρεσιών είναι πολύ διαφορετικές.
Για τα παιδιά κάτω των 3 ετών, η ζήτηση αφορά κυρίως παιδικούς σταθµούς ή άλλες
υπηρεσίες φύλαξης, η πρόσβαση στις οποίες γίνεται συνήθως επί πληρωµή και είναι
εξασφαλισµένη µόνον σε µικρό αριθµό χωρών (FI, DK, SE). Επιπλέον, οι
πολιτιστικές αντιλήψεις και οι οικογενειακές παραδόσεις επηρεάζουν επίσης την
επιλογή της µορφής φροντίδας, τόσο επίσηµης όσο και ανεπίσηµης. Τέλος, οι
ρυθµίσεις που αφορούν την άδεια µητρότητας και τη γονική άδεια (διάρκεια,
αµοιβή, ευελιξία) µπορούν επίσης να επηρεάσουν τη ζήτηση υπηρεσιών φροντίδας,
ανάλογα µε το αν οι γονείς επιλέξουν ή όχι να αναλάβουν οι ίδιοι τη φροντίδα των
παιδιών τους, λαµβανοµένων υπόψη των οικονοµικών και επαγγελµατικών
δυσκολιών που συνεπάγεται η επιλογή αυτή.
Αντιθέτως, µετά την ηλικία των 3 ετών, ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών αρχίζουν
την προσχολική τους εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο, σε ένα εν γένει επιδοτούµενο ή
ακόµα και δωρεάν σύστηµα, το οποίο συµπληρώνεται, σε ορισµένες περιπτώσεις,
από σταθµούς φύλαξης µετά το σχολικό ωράριο.
Η ανάλυση της κατάστασης στα κράτη µέλη σε ό,τι αφορά τους στόχους της
Βαρκελώνης βασίζεται στα ποσοστά κάλυψης των παιδιών από τα συστήµατα
επίσηµης φροντίδας (για το έτος 2006)14. Αφορά τη χρήση από τους γονείς της
υπάρχουσας προσφοράς και όχι τον αριθµό των θέσεων που παρέχουν τα κράτη
µέλη. Εξάλλου, είναι σηµαντικό να γίνει διαφοροποίηση των ποσοστών κάλυψης
ανάλογα µε τον αριθµό των ωρών κατά τις οποίες φυλάσσονται τα παιδιά (περίπου
30 ώρες ανά εβδοµάδα), δεδοµένου ότι αυτό καθορίζει τη δυνατότητα για πλήρη
απασχόληση των γονέων.
Όσον αφορά τη µικρότερη ηλικιακή οµάδα (0 έως 3 ετών), φαίνεται ότι µόνο
πέντε κράτη µέλη (DK, NL, SE, BE, ES) έχουν υπερβεί το στόχο της Βαρκελώνης
για ποσοστό κάλυψης 33%, ενώ άλλα πέντε (PT, UK, FR, LU, SI) βρίσκονται πολύ
κοντά στην επίτευξή του. Στις περισσότερες από τις άλλες χώρες πρέπει ακόµα να
συντελεστεί σηµαντική πρόοδος ούτως ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στη
ζήτηση για υπηρεσίες φροντίδας. Πράγµατι, ενώ επτά κράτη µέλη (FI, IT, CY, EE,
DE, IE, LV) βρίσκονται σε µια ενδιάµεση κατάσταση (µεταξύ 16% και 26%), οκτώ
κράτη µέλη (EL, HU, MT, SK, LT, AT, CZ, PL) εµφανίζουν ποσοστό κάλυψης
κατώτερο ή ίσο µε 10%. Ωστόσο, αυτά τα ποσοστά κάλυψης αφορούν το σύνολο
των παιδιών, ανεξάρτητα από τον αριθµό των ωρών ανά εβδοµάδα. Συνεπώς, οι
ώρες κατά τις οποίες γίνεται χρήση των υπηρεσιών αυτών ποικίλουν σηµαντικά από
τη µια χώρα στην άλλη και η αναλογία των υπηρεσιών που λειτουργούν µόνο µε
µερικό ωράριο15 είναι ιδιαίτερα υψηλή σε αρκετές χώρες. Η περίπτωση των Κάτω
Χωρών και του Ηνωµένου Βασιλείου είναι ενδεικτικές από την άποψη αυτή, καθώς
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στις χώρες αυτές τη φροντίδα των παιδιών κάτω των 3 ετών αναλαµβάνουν σχεδόν
αποκλειστικά υπηρεσίες φροντίδας µε µειωµένο ωράριο.
Όσον αφορά τα παιδιά µεταξύ της ηλικίας των 3 ετών και της ηλικίας
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οκτώ κράτη µέλη (BE, DK, FR, DE, IE, SE, ES, IT)
έχουν υπερβεί το στόχο της Βαρκελώνης για ποσοστό κάλυψης 90%16, ενώ άλλα
τρία (UK, NL, CY) δεν απέχουν πολύ από αυτόν. Επτά κράτη (EE, SI, HU, FI, PT,
SK, AT) εµφανίζουν ποσοστά κάλυψης σηµαντικά αλλά πιο αποµακρυσµένα,
µεταξύ 70% και 85%. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά
αυτής της ηλικιακής οµάδας λειτουργούν, συχνά σε µεγάλο ποσοστό, µε µερικό
ωράριο. Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη το ποσοστό κάλυψης µε πλήρες ωράριο,
περισσότερα από τα µισά κράτη µέλη βρίσκονται κάτω από το 50% και το ένα τρίτο
των κρατών µελών εµφανίζουν ακόµα και ποσοστά κάλυψης κάτω του 30%. Οι
αριθµοί αυτοί πρέπει, ωστόσο, να ερµηνευτούν µε γνώµονα τις εθνικές
ιδιαιτερότητες όσον αφορά την οργάνωση της νηπιακής εκπαίδευσης και την
προσφορά ή όχι υπηρεσιών φύλαξης µετά το σχολικό ωράριο.
Εποµένως, φαίνεται ότι στα περισσότερα κράτη µέλη η ζήτηση για επίσηµα
συστήµατα παιδικής φροντίδας απέχει πολύ από το να έχει καλυφθεί, γεγονός που
αποτελεί εµπόδιο για τη συµµετοχή των γονέων, και ιδίως των γυναικών, στην
απασχόληση. Μια βελτίωση της κατάστασης στον εν λόγω τοµέα θα µπορούσε να
επέλθει µε τη λειτουργία νέων υπηρεσιών φροντίδας αλλά και µε την επισηµοποίηση
ανεπίσηµων µορφών φύλαξης, π.χ. µέσω του καθορισµού προτύπων ποιότητας για
τη φροντίδα των παιδιών, τις συνθήκες εργασίας και την αµοιβή και για την
κατάρτιση του προσωπικού. Εξάλλου, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι
ειδικότερες ανάγκες των γονέων που έχουν ασυνήθη ωράρια εργασίας ή των
άρρωστων παιδιών.
3.2.

Κόστος και χρηµατοδότηση
Τα θέµατα της προσφοράς υπηρεσιών παιδικής φροντίδας συνδέονται αναπόσπαστα
µε το κόστος των εν λόγω υπηρεσιών. Για τους γονείς, η προσφορά µιας θέσης στον
παιδικό σταθµό ή στο κέντρο φύλαξης έχει νόηµα µόνο εάν είναι οικονοµικά
προσιτή. Το ζήτηµα αυτό πρέπει επίσης να εξεταστεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ούτως
ώστε η εργασία να είναι επικερδής: το κόστος των υπηρεσιών φροντίδας δεν πρέπει
να αποτελεί αντικίνητρο για την επιστροφή στην εργασία. Όσον αφορά την
κοινωνική ένταξη, είναι επίσης σκόπιµο να διασφαλιστεί η προσφορά υπηρεσιών
φροντίδας για τα παιδιά των λιγότερο προνοµιούχων οικογενειών.
Το κατά πόσο οι υπηρεσίες φροντίδας είναι οικονοµικά προσιτές διαφέρει πολύ
ανάλογα µε το κράτος µέλος. Επιπλέον, στην ίδια χώρα, το κόστος µπορεί να
ποικίλει, για παράδειγµα ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας που χρησιµοποιείται, το
εάν είναι δηµόσια ή ιδιωτική και το κατά πόσον λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα των
γονέων.
Για τους γονείς, σηµαντικό κόστος µπορούν να αντιπροσωπεύουν οι υπηρεσίες
φροντίδας των µικρότερων παιδιών (κάτω των 3 ετών). Για τις υπηρεσίες αυτές
υπάρχουν διάφορα είδη δηµόσιας χρηµατοδότησης, από καθολική πρόσβαση µε
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άµεση δηµόσια χρηµατοδότηση και χρηµατοδοτική εισφορά των γονέων µέχρι ένα
ανώτατο όριο το οποίο καθορίζεται ανάλογα µε τα εισοδήµατά τους έως συστήµατα
που υποστηρίζουν τη ζήτηση για υπηρεσίες φροντίδας µέσω της δυνατότητας για
φορολογική έκπτωση των σχετικών δαπανών ή µέσω της χορήγησης κουπονιών
έναντι των οποίων γίνεται η παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, η έµφαση δίνεται στην ελεύθερη επιλογή του τρόπου φροντίδας και, στο
πλαίσιο αυτό, σηµαντικός είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα. Στα περισσότερα από
τα κράτη µέλη συνυπάρχουν τα παραπάνω διαφορετικά «µοντέλα». Εποµένως,
υπάρχουν ταυτόχρονα διαφορετικές δυνατότητες φροντίδας για τα παιδιά µε
διαφορετικό κόστος. Πέρα από τις διαφορές αυτές του συστήµατος, η επιβάρυνση
που συνεπάγεται το καθαρό κόστος (το κόστος πλην των διαφόρων επιδοµάτων) των
υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών για τις οικογένειες παρουσιάζει µεγάλες
διακυµάνσεις (από 5% έως πάνω από 30%). Σε ορισµένα κράτη µέλη, παρά το
γεγονός ότι λαµβάνονται υπόψη τα εισοδήµατα των γονέων, οι υπηρεσίες φροντίδας
επιβαρύνουν σηµαντικά περισσότερο τον προϋπολογισµό των νοικοκυριών µε
χαµηλά εισοδήµατα παρά τα άλλα. Εξάλλου, αυξάνεται η διχοτοµία µεταξύ, αφενός,
των οικονοµικά προσιτών θέσεων σε δηµόσιους παιδικούς σταθµούς που όµως είναι
ελάχιστες (απαιτούν, π.χ., µεγάλες λίστες αναµονής) και, αφετέρου, στις σηµαντικές
δυνατότητες ιδιωτικής φροντίδας που όµως είναι ελάχιστα προσιτές από οικονοµική
άποψη.
Όσον αφορά τα παιδιά µεταξύ της ηλικίας των 3 ετών και της ηλικίας της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καλύπτονται, στα περισσότερα κράτη µέλη,
τουλάχιστον για δύο χρόνια από τις υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης που
χρηµατοδοτούνται από δηµόσιους πόρους και, συχνά, παρέχονται χωρίς επιβάρυνση
για τους γονείς.
Συνολικά, στα περισσότερα κράτη µέλη οι δηµόσιες δαπάνες για τις υπηρεσίες
φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας ως ποσοστό του ΑΕγχΠ έχουν
σηµειώσει αύξηση κατά τα τελευταία έτη. Ωστόσο, το ποσοστό των δαπανών αυτών
εξακολουθεί να εµφανίζει µεγάλες διαφορές στο εσωτερικό της ΕΕ και βρίσκονται
σε επίπεδο σηµαντικά κατώτερο από το επίπεδο των σκανδιναβικών χωρών. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα για τις δαπάνες για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών σε
αντίθεση µε τις προσχολικές υπηρεσίες για τα παιδιά άνω των 3 ετών.
Συµπερασµατικά, το κόστος των υπηρεσιών φροντίδας, κυρίως για τα παιδιά κάτω
των 3 ετών, εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο για τη χρήση τους από τους
γονείς σε περισσότερα από τα µισά κράτη µέλη. Αυτό είναι, εξάλλου, το βασικό
στοιχείο που αναφέρουν οι γυναίκες των οποίων η συµµετοχή στην αγορά εργασίας
περιορίζεται (µη επιθυµητή µερική απασχόληση ή µη απασχόληση) λόγω της
έλλειψης υπηρεσιών για τη φροντίδα των παιδιών17.
3.3.

Ποιότητα και συνθήκες εργασίας
Η ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας αποτελεί για τους γονείς ζήτηµα πρωταρχικής
σηµασίας που καθορίζει την επιλογή του χώρου στον οποίο εµπιστεύονται τα παιδιά
τους. Το θέµα αυτό αφορά διάφορα στοιχεία, π.χ., το είδος της παρεχόµενης
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υπηρεσίας, τα πρότυπα ποιότητας, τον αριθµό και την κατάρτιση των εργαζοµένων.
Η διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας για όλους είναι επίσης θέµα
ισότητας ευκαιριών, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς. Η Επιτροπή έχει ήδη
υπογραµµίσει την ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών βρεφονηπιακής
φροντίδας, που αποτελούν κοινωνική κοινωφελή υπηρεσία, ιδίως µε την κατάρτιση
εθελοντικού πλαισίου ποιότητας18.
Ορισµένα κράτη µέλη, κυρίως αυτά που έχουν ήδη επιτύχει ένα ορισµένο ποσοτικό
επίπεδο, δίνουν έµφαση στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας,
κυρίως σε ό,τι αφορά την κατάρτιση του προσωπικού. Η ανάγκη να επιτευχθεί
πρόοδος από την άποψη αυτή αναγνωρίζεται σε κοινοτικό επίπεδο19. Ωστόσο,
υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ των υπηρεσιών φροντίδας (κυρίως για τα
µικρότερης ηλικίας παιδιά) και της εκπαίδευσης επιπέδου νηπιαγωγείου (για τα
παιδιά ηλικίας τριών ετών και άνω), εκτός από τις χώρες στις οποίες προβλέπεται
ολοκληρωµένη υπηρεσία από τη βρεφική έως τη σχολική ηλικία. Αυτό έχει
συνέπειες τόσο στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται η φροντίδα των παιδιών
όσο και στα επίπεδα της απαιτούµενης κατάρτισης και στους µέσους µισθούς των
εργαζοµένων, στοιχεία που εξακολουθούν να παρουσιάζουν µεγάλη ανοµοιογένεια
ανάλογα µε τη χώρα και ανάλογα το είδος των υπηρεσιών εντός της ίδιας χώρας.
Εποµένως, το επίπεδο κατάρτισης που απαιτείται για τη φροντίδα των µικρότερων
παιδιών αντιστοιχεί συνήθως στο επίπεδο της τεχνικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
ή ακόµα και σε δίπλωµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το πραγµατικό επίπεδο
κατάρτισης εξαρτάται, ωστόσο, σε µεγάλο βαθµό από το είδος της υπηρεσίας και
ορισµένοι ανεξάρτητοι βρεφοκόµοι δεν διαθέτουν ειδική κατάρτιση στον τοµέα
αυτό. Αντιθέτως, τα άτοµα που εργάζονται στις υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης
έχουν, στην πλειονότητά τους, δίπλωµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ανάλογο µε των
εκπαιδευτικών.
Τα τελευταία χρόνια ο αριθµός των θέσεων εργασίας στον τοµέα της φροντίδας των
µικρότερων παιδιών έχει αυξηθεί σηµαντικά στην ΕΕ εξαιτίας της µεγάλης ζήτησης.
Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι συνθήκες εργασίας (κυρίως µερική
απασχόληση ή µη τυπικές συµβάσεις) δεν έλκουν τους εργαζόµενους στον κλάδο
αυτό που χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού και
πολύ υψηλά ποσοστά εναλλαγής του προσωπικού στις θέσεις εργασίας20. Εξάλλου,
πρόκειται για ένα από τα πιο «θηλυκά» επαγγέλµατα (το ποσοστό των ανδρών είναι
κατώτερο του 5% στα περισσότερα κράτη µέλη) και αυτό µπορεί να αποτελεί
εµπόδιο για την αναβάθµιση της εικόνας του κλάδου και, κυρίως, για την
καταπολέµηση των στερεοτύπων λόγω φύλου.
Ένα άλλο στοιχείο της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας είναι η αναλογία µεταξύ
του αριθµού των ενηλίκων και του αριθµού των παιδιών, που παρουσιάζει µεγάλες
διαφορές στα κράτη µέλη· για τα µικρότερα παιδιά η αναλογία αυτή κυµαίνεται από
1 προς 3 έως 1 προς 7 και για τα παιδιά της µεγαλύτερης ηλικιακής οµάδας από 1
προς 6 έως 1 προς 19. Το κατά πόσον οι αναλογίες αυτές είναι υποχρεωτικές και η
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συγκεκριµένη εφαρµογή τους είναι στοιχεία που ποικίλλουν ανάλογα µε το κράτος
µέλος.
Όσον αφορά τα άλλα ποιοτικά πρότυπα, το κράτος διαδραµατίζει συνήθως
σηµαντικό ρόλο στον τοµέα της ρύθµισης και του ελέγχου, ακόµα και εάν οι
αρµοδιότητές του ασκούνται όλο και περισσότερο σε αποκεντρωµένα επίπεδα
εξουσίας. Πρέπει επίσης να επισηµανθεί η τάση για διαφοροποίηση των τύπων
παιδικής φροντίδας, ιδίως µε τη µορφή ιδιωτικών παιδικών σταθµών ή δυνατοτήτων
φύλαξης κατ' οίκον, γεγονός που διευρύνει το φάσµα των επιλογών που παρέχονται
στους γονείς αλλά δεν διευκολύνει τις διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας της
παιδικής φροντίδας.
Η βελτίωση της ποιότητας απαιτεί την τήρηση αυστηρών προτύπων, η οποία
εξασφαλίζεται µε τη διενέργεια ελέγχων, αλλά επίσης και ένα ελάχιστο επίπεδο
επιµόρφωσης του συνόλου των εργαζοµένων στον τοµέα, τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και των δυνατοτήτων για συνεχή επιµόρφωση καθώς και την
αναβάθµιση των συναφών επαγγελµάτων, κυρίως από οικονοµική άποψη.
4.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Έξι χρόνια µετά την έγκριση των στόχων της Βαρκελώνης, και ενώ πλησιάζει η
προθεσµία του 2010, φαίνεται ότι τα περισσότερα κράτη µέλη δεν θα τους
επιτύχουν. Παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, πολλές είναι οι προσπάθειες που
πρέπει να καταβληθούν ακόµα για να επιτευχθούν ικανοποιητικά επίπεδα παροχής
υπηρεσιών φροντίδας, κυρίως για τα παιδιά κάτω των 3 ετών.
Επιπλέον, οι υπηρεσίες παιδικής φροντίδας δεν είναι πάντα οικονοµικά προσιτές και
οι ώρες λειτουργίας τους δεν αντιστοιχούν πάντα σε µια αµειβόµενη απασχόληση
πλήρους χρόνου ούτε στην απασχόληση µε άτυπα ωράρια, γεγονός που αποτελεί
αντικίνητρο για την πλήρη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναµικού των γονέων,
ιδίως των γυναικών.
Τέλος, πρέπει επίσης να δοθεί έµφαση στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
φροντίδας, κυρίως σε ό,τι αφορά την επιµόρφωση και την αναβάθµιση των
επαγγελµατιών του κλάδου.
Η Επιτροπή δεν έχει άµεση αρµοδιότητα στον τοµέα της παιδικής φροντίδας, αλλά
θα συνεχίσει την τακτική παρακολούθηση των στόχων της Βαρκελώνης στο πλαίσιο
της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση, υποστηρίζοντας την µε
συγκρίσιµες ποιοτικές στατιστικές που θα διατίθενται σε εύθετο χρόνο και
απευθύνοντας εάν απαιτείται, ειδικές συστάσεις σε ορισµένα κράτη µέλη. Επιπλέον,
η ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας και η συµβολή τους στην ισότητα των φύλων θα
εξεταστούν µέσω της ετήσιας έκθεσης για την ισότητα των γυναικών και των
ανδρών που η Επιτροπή διαβιβάζει κάθε έτος στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Εξάλλου, η Επιτροπή θα διευκολύνει την ανταλλαγή των εθνικών εµπειριών σχετικά
µε τις υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, κυρίως στο πλαίσιο του προγράµµατος της για
ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την ισότητα των φύλων που τέθηκε σε εφαρµογή
το 2008, της πλατφόρµας για τις ανταλλαγές που οργανώνονται στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Συµµαχίας για τις οικογένειες και της οµάδας υψηλού επιπέδου για την
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ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων στα διαρθρωτικά ταµεία. Η Επιτροπή θα
προωθήσει επίσης την έρευνα σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας και την αναβάθµιση
των επαγγελµάτων του κλάδου της φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Ωστόσο, το κέντρο βαρύτητας εξακολουθεί να βρίσκεται, σε µεγάλο βαθµό, σε
εθνικό, ή ακόµα και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Θα είναι σκόπιµο το
σύνολο των ενδιαφεροµένων, ιδιαίτερα οι εθνικές και οι τοπικές αρχές και οι
κοινωνικό εταίροι, να δραστηριοποιηθούν για την ανάπτυξη της προσφοράς
οικονοµικά προσιτών, προσπελάσιµων και ποιοτικών υπηρεσιών βρεφονηπιακής
φροντίδας. Ως εκ τούτου, είναι ουσιαστικής σηµασίας οι δυνατότητες
συγχρηµατοδότησης που παρέχουν τα διαρθρωτικά ταµεία και το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης να αξιοποιηθούν πλήρως για τη
χρηµατοδότηση µέτρων που να διευκολύνουν το συνδυασµό επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής και, ιδίως, για τη χρηµατοδότηση υπηρεσιών παιδικής
φροντίδας. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσµευση και την
ενεργό συµµετοχή των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για την υλοποίηση των
στόχων της Βαρκελώνης
Η παρούσα έκθεση αποτελεί απόδειξη της δέσµευσης της Επιτροπής, στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων της, να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης
και στην ανάπτυξη οικονοµικά προσιτών, προσπελάσιµων και ποιοτικών υπηρεσιών
παιδικής φροντίδας, ούτως ώστε να εξαλειφθούν τα εµπόδια για την απασχόληση
των γονέων, να διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και να προαχθεί η ισότητα µεταξύ
των γυναικών και των ανδρών.

EL

11

EL

