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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:
Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι στη νέα οικονομία
τείνουν να ενταθούν οι κοινωνικές ανισότητες και, ειδικότερα, οι ανισότητες μεταξύ των
δύο φύλων,
Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε μειονεκτική κατάσταση στην αγορά
εργασίας και εκπροσωπούνται με δυσανάλογη αναλογία σε καθεστώτα μερικής
απασχόλησης και σε νέες, συχνά επισφαλείς, μορφές εργασιακών ρυθμίσεων,
αντιμετωπίζοντας εμπόδια κατά την αναζήτηση πρόσβασης σε πλήρη κοινωνικά
δικαιώματα και παροχές,
1. τονίζει ότι η θέσπιση μέτρων για τη βελτίωση των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης
και των σχετικών παροχών προς τους εργαζομένους με καθεστώς μερικής απασχόλησης
και σε όσους υπόκεινται σε ελαστικές ή άτυπες εργασιακές ρυθμίσεις είναι καθοριστικής
σπουδαιότητας για την ισότητα μεταξύ των φύλων ενόψει του ότι η πλειονότητα των
εργαζομένων είναι γυναίκες·
2. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει αποτελεσματικά την αρχή της ισότητας ευκαιριών
μεταξύ των δύο φύλων στη διαδικασία διαβούλευσής της· τονίζει ότι η Πράσινη Βίβλος
της Επιτροπής (CΟΜ(2006)0708) δεν εστιάζεται στα διαφοροποιημένα για κάθε φύλο
αποτελέσματα που θα έχουν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις·
3. τονίζει ότι οι πιέσεις που ασκούνται στο πλαίσιο του ανταγωνισμού έχουν συντελέσει
στην όξυνση της οικονομικής ανισότητας και στην αύξηση των απαιτήσεων για
εργασιακή ευελιξία, πράγμα που θα έχει δυσμενή αντίκτυπο στις γυναίκες όσον αφορά τις
διαφορές στις αμοιβές και τις επαγγελματικές και τομεακές διακρίσεις, τις προοπτικές
οικονομικής ανεξαρτησίας τους και την κοινωνική τους προστασία·
4. τονίζει ότι ο συνολικός φόρτος εργασίας των γυναικών θα αυξηθεί εάν εξακολουθεί να
προωθείται η απασχόληση των γυναικών χωρίς να αντιμετωπίζονται οι ανισότητες από
πλευράς οικιακών ευθυνών, να παρέχονται επαρκείς υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και να
ενισχύεται η προστασία των γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης και σε περίοδο
θηλασμού·
5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τις δυνατότητες σταδιοδρομίας ανδρών και
γυναικών στο πλαίσιο προοπτικής που θα καλύπτει όλες τις φάσεις της ζωής, ούτως ώστε
να μπορούν να προσφεύγουν σε υπηρεσίες μέριμνας και σε δυνατότητες δια βίου
εκπαίδευσης χωρίς να χάνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα και άλλες κοινωνικές παροχές·
τονίζει ότι τούτο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αύξηση και όχι με τη μείωση της
εργατικής νομοθεσίας και της κοινωνικής προστασίας.
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