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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:

1. επισημαίνει σχετικά ότι εκεί όπου η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών έχει επιτευχθεί
στην αγορά εργασίας, απέδειξε την θετική της επιρροή στην οικονομικοκοινωνική
ανάπτυξη της χώρας και ότι ως εκ τούτου η πολιτική ισότητας δεν θα πρέπει να 
εγκαταλειφθεί σε περιόδους κρίσεως· ότι παρά τη δεδηλωμένη πρόθεση των κρατών 
μελών και της Επιτροπής δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι σήμερα να δημιουργηθούν ίσες 
προϋποθέσεις· 

2. υπογραμμίζει ότι ένα σημαντικό βήμα για τη συμβατότητα επαγγέλματος και οικογένειας 
αποτελεί η επέκταση των υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά και η επαγγελματοποίηση της 
κατ'οίκον περίθαλψης των ηλικιωμένων· 

3. θεωρεί ότι λόγω της δημογραφικής αλλαγής υφίσταται ανάγκη ενεργοποίησης του 
δυναμικού των γυναικών, ώστε να αντιμετωπισθεί η αυξανόμενη έλλειψη εργατικού 
δυναμικού· 

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι εν τω μεταξύ οι γυναίκες έχουν σχεδόν παντού επιτύχει 
υψηλότερο επίπεδο σπουδών απ'ότι οι άνδρες, εκφράζει όμως τη λύπη του για το γεγονός 
ότι αυτό δεν έχει οδηγήσει σε μείωση της διαφοράς στις αμοιβές των δύο φύλλων, 
πράγμα το οποίο συμβάλλει στον υψηλότερο κίνδυνο για φτώχεια των γυναικών· 

5. καλεί τα κράτη μέλη, να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους, να κινήσουν το ενδιαφέρον σε
αγόρια και κορίτσια ήδη από το σχολείο για το σύνολο των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων, ώστε να εμποδιστεί η διαφοροποίηση των αγορών εργασίας ανάλογα με 
το φύλλο και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες συχνά 
εκπροσωπούνται περισσότερο σε λιγότερο καλά αμειβόμενα επαγγέλματα· 

6. καλεί την Επιτροπή, να υποστηρίξει τα κράτη μέλη, στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν
τις επαγγελματικές προοπτικές για τις μετανάστριες και ως εκ τούτου να αυξήσουν τις 
πιθανότητές τους για αυτόνομη διαβίωση· 

7. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακολουθήσουν,
κατά την εκπόνηση των προϋπολογισμών, τα κριτήρια της ενσωμάτωσης του φύλου σε 
αυτούς.


