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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων 
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες βιώνουν κατά κύριο λόγο επισφαλείς συνθήκες 
απασχόλησης, και ότι, παρά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, εξακολουθούν να υπάρχουν 
μεγάλες διαφορές στην ΕΕ για τις γυναίκες όσον αφορά τις δυνατότητες απασχόλησης, 
την ποιότητα της εργασίας, το εισόδημα διαβίωσης και τις ίσες αμοιβές για ισότιμη 
εργασία και εργασία ίσης αξίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική εκπροσώπηση γυναικών σε επισφαλείς θέσεις 
εργασίας αποτελεί βασικό παράγοντα που συντελεί στις διαφορές των αμοιβών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, που εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο, και ότι, 
συνεπώς, με την αναβάθμιση της ποιότητας των θέσεων εργασίας για τις γυναίκες θα 
μειωθούν οι διαφορές στις αμοιβές μεταξύ αντρών και γυναικών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να δεσμεύεται να ενσωματώσει την αρχή της 
ισότητας των φύλων στις πολιτικές της, και ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής απασχόλησης, 
πρέπει να προωθούνται ενεργά ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γυναίκες εκτίθενται στον κίνδυνο 
μη αξιοπρεπών συνθηκών απασχόλησης, και ότι για το λόγο αυτό αξίζει να τους δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή ως προς το θέμα αυτό, ιδίως κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και 
του θηλασμού·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση και το σημερινό οικονομικό συνολικό 
πλαίσιο, από κοινού με την τεχνολογική πρόοδο, επιφέρουν μεταβολές στις εργασιακές 
σχέσεις και στο περιεχόμενο των καθηκόντων των εργαζομένων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που εργάζονται κάτω από επισφαλείς συνθήκες κατά 
πάσα πιθανότητα δεν ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους και εκτίθενται σε 
μεγαλύτερο βαθμό στον κίνδυνο να αποκλειστούν από την παροχή νομικής προστασίας 
και/ή να απολυθούν παράνομα,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντικό είναι το δικαίωμα όλων των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με επισφαλές καθεστώς απασχόλησης, στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος που διατρέχουν οι γυναίκες να βρεθούν σε 
κατάσταση φτώχειας εντείνεται λόγω του αυξανόμενου αριθμού των γυναικών με 
επισφαλές καθεστώς απασχόλησης,

1. καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/54/ΕΚ·



PE439.838v02-00 4/7 AD\821594EL.doc

EL

2. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θεσπίσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και 
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία της απασχόλησης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ 2020·

3. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προγραμματίσουν και να εκτελέσουν μέτρα 
που θα διευκολύνουν την καλή εκπαίδευση, κατάρτιση και φοίτηση των κοριτσιών και 
νέων γυναικών, ενώ στο πλαίσιο αυτό πρέπει να παρασχεθεί ειδική στήριξη σε κορίτσια 
και νέες γυναίκες από μεταναστευτικό περιβάλλον· πέραν τούτου τονίζεται πόσο 
αναγκαίο είναι για τις γυναίκες, αφού αποχωρήσουν από την εργασία τους λόγω της 
γέννησης ενός παιδιού, να επιδιώξουν ενεργά την επανένταξη στην επαγγελματική ζωή·

4. καλεί την Επιτροπή να καταβάλλει προσπάθειες, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για 
την απασχόληση, για την ενσωμάτωση των γυναικών με επισφαλείς συνθήκες 
απασχόλησης στα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας και προστασίας της εργασίας, 
ανεξάρτητα από το καθεστώς της εργασίας τους· θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να 
καλύπτονται οι γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και οι οικογένειές τους με 
επιδόματα ανεργίας και μητρότητας· καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να 
αυξήσουν το ύψος καθώς και τη διάρκεια των εν λόγω επιδομάτων με στόχο τη 
δημιουργία κατάλληλου δικτύου κοινωνικής προστασίας·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά την οργάνωση 
εκστρατείας για τη σταδιακή μετατροπή επισφαλών θέσεων εργασίας σε τακτική 
απασχόληση· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει πρόγραμμα που θα αποβλέπει στην 
εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τις συνέπειες και τον αντίκτυπο της επισφαλούς 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για τη μείωση του διπλού 
φόρτου εργασίας των γυναικών που συνιστά ένα από τους λόγους της υπερβολικής 
εκπροσώπησης γυναικών σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης· ζητεί να βελτιωθεί η 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο της τακτικής 
απασχόλησης ούτως ώστε να μειωθούν οι επισφαλείς θέσεις απασχόλησης·

7. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν δίκτυα παιδικής μέριμνας και φροντίδας και να 
υλοποιήσουν τους στόχους για την παιδική μέριμνα που καθορίστηκαν στη Βαρκελώνη 
προκειμένου να παρέχεται εναλλακτική λύση σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η έλλειψη 
δικτύων παιδικής μέριμνας και φροντίδας δεν ικανοποιεί την επιθυμία μεμονωμένων 
ατόμων για πλήρη απασχόληση, να διευκολύνεται η πλήρης απασχόληση για τις γυναίκες 
που το επιθυμούν και να βελτιωθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας και η οικονομική 
αυτονομία των γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν τα εμπόδια που δεν 
επιτρέπουν στις γυναίκες να εκτελούν το ωράριο εργασίας που επιθυμούν, είτε πρόκειται 
για μερική ή για πλήρη απασχόληση· τονίζει την ανάγκη για αμοιβές που θα 
εξασφαλίζουν τα προς το ζειν και για την πρόσβαση σε πλήρη επιδόματα κοινωνικής 
ασφάλισης τόσο για την πλήρη απασχόληση όσο και για τη μερική· επισημαίνει τον 
κίνδυνο πρόσφατων εξελίξεων που αποδεικνύουν ότι η επισφαλής απασχόληση έχει σε 
ορισμένους τομείς εξωθήσει στη φτώχεια ιδίως γυναίκες με μικρά παιδιά·

8. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ούτως ώστε να περιληφθούν επίσης στα 
συνταξιοδοτικά συστήματα οι εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απασχόλησης·
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9. καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόζουν το συνταξιοδοτικό, το φορολογικό, το 
ασφαλιστικό, το κοινωνικό και το οικογενειακό δίκαιο στις δυνατότητες αυτόνομης 
διαβίωσης γυναικών και ανδρών τόσο σε εσωσυζυγικό όσο και σε εξωσυζυγικό επίπεδο·

10. πιστεύει ότι με τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, των δανειακών 
διευκολύνσεων για σχέδια αυτοβοήθειας καθώς και προγραμμάτων για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και εναλλακτικών πηγών εισοδήματος μπορούν να βελτιωθούν οι 
συνθήκες για τις γυναίκες που απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας·

11. καλεί εκ νέου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα μέσα και να 
βελτιώσουν το νομοθετικό πλαίσιο για να ξεπεραστούν οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ 
των φύλων·

12. υποστηρίζει ότι θα πρέπει μελλοντικά να διαμορφωθούν μόνιμες θέσεις εργασίας 
σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την 'καλή εργασία' και να μην μετατρέπονται σε 
επισφαλείς θέσεις εργασίας· ζητεί να ρυθμιστούν καλύτερα οι αγορές εργασίας μέσω 
αυστηρότερων ελέγχων της εργασίας προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των 
εργαζομένων με επισφαλές καθεστώς απασχόλησης·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χαράξουν στρατηγικές για την επισφαλή 
εργασία προκειμένου να δοθεί έμφαση σε αξιοπρεπείς και "πράσινες" θέσεις εργασίας 
και να λαμβάνεται υπόψη η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών·

14. ζητεί επίμονα από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σαφή μέτρα για να μειωθούν οι 
μισθολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων κατά 10% έως το 2020 σε κάθε κράτος μέλος 
προκειμένου να μειωθούν οι μέσες μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στην 
ΕΕ – συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στο ύψος των συντάξεων – θεωρώντας το 
ζήτημα αυτό καθοριστικής σπουδαιότητας για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης·

15. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να διευκολύνουν τις 
δυνατότητες συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τη συμμετοχή σε επιτροπές 
επιχειρήσεων και στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων για τους απασχολούμενους όλων 
των κατηγοριών, ανεξαρτήτως συμβατικού πλαισίου, να διευκολύνουν την πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων , και να θέτουν τέρμα στην 
παρεμπόδιση της συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις· ενθαρρύνει τους 
κοινωνικούς εταίρους να βελτιώσουν τη συμμετοχή των γυναικών στα όργανά τους σε 
όλα τα επίπεδα· ενθαρρύνει, επίσης, τα κράτη μέλη να παρέχουν υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών εύκολης πρόσβασης για τις γυναίκες που δεν μπορούν να προσφύγουν στην 
υποστήριξη μιας επιτροπής επιχείρησης, λ.χ. απασχολούμενες σε ιδιωτικά νοικοκυριά·

16. σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε τοπικό επίπεδο, καλεί την 
Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βέλτιστες 
πρακτικές για την καταπολέμηση των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων, την 
ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και τη μείωση των επισφαλών 
συνθηκών απασχόλησης για τις γυναίκες·
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17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις για το 
κοινωνικό και το νομικό καθεστώς των εποχιακών εργαζομένων και να τους παρέχουν 
κοινωνική κάλυψη· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι εποχιακοί εργαζόμενοι θεωρούνται 
οι εργαζόμενοι εκείνοι που έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου 
χρόνου η διάρκεια και η συνέχιση της οποίας επηρεάζεται σημαντικά από εποχιακούς 
παράγοντες, όπως λ.χ. οι καιρικές συνθήκες λόγω εποχής, οι επίσημες αργίες και/ή οι 
περίοδοι συγκομιδής στον γεωργικό τομέα.
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