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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:

A. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες βιώνουν κατά κύριο λόγο επισφαλείς συνθήκες 
απασχόλησης, και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές για τις γυναίκες σε 
όλο τον κόσμο όσον αφορά τις δυνατότητες απασχόλησης, την ποιότητα της εργασίας 
και τις αμοιβές 1,

1. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πάραυτα την 
οδηγία 2006/ 54/ EΚ σε όλα τα κράτη μέλη ·

2. 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· 

3. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν δίκτυα παιδικής μέριμνας και φροντίδας 
προκειμένου να διευκολύνεται η πλήρης απασχόληση και να αποφεύγεται η μερική 
απασχόληση σε μη εθελούσια βάση· 

4. καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόζουν το συνταξιοδοτικό, το φορολογικό, το κοινωνικό 
και το οικογενειακό δίκαιο στις δυνατότητες αυτόνομης διαβίωσης γυναικών και ανδρών 
τόσο σε εσωσυζυγικό όσο και σε εξωσυζυγικό επίπεδο· 

5. 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· 

6. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να επεκτείνουν τις 
δυνατότητες συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και στη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων για τους απασχολούμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας και να 
ποινικοποιούν την παρεμπόδιση της συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις· 

7. επιδοκιμάζει την έκθεση 2008/2034/INI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καλεί εκ 
νέου το Συμβούλιο να συμφωνήσει ως προς το στόχο της ΕΕ για ελάχιστες αμοιβές που 
θα ανέρχονται τουλάχιστον στο 60% των ενδεικτικών μέσων αμοιβών και σχετικά με 
χρονοδιάγραμμα για την τήρηση του στόχου σε όλα τα κράτη μέλη· 

8. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων τους 
τομείς της υγείας, της μέριμνας, των ξενοδοχείων και της γαστρονομίας καθώς και τις 
κατ'οίκον υπηρεσίες .

                                               
1 σύμφωνα με τη μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) του 2010


