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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. τονίζει τη σημασία της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Πλατφόρμα για την καταπολέμηση 
της φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού»· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν πλήρως το πρόγραμμα PROGRESS της ΕΕ και το επικείμενο 
πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία, ιδίως όσον αφορά την 
αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της ισότητας των φύλων· ζητεί από τα κράτη 
μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με την πρόσβαση τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλιά του για στοχευμένα 
προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας·

2. παρατηρεί ότι, από την αρχή της κρίσης, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 
σταθερά υψηλότερο από ότι των ανδρών, γεγονός που προσθέτει άλλη μία πρόκληση στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, στις οποίες 
περιλαμβάνονται οι άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις, η διπλή διάκριση των γυναικών με 
αναπηρία, το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα φύλα, η μερική απασχόληση, οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας, η φτώχεια των εργαζομένων, η υψηλή συγκέντρωση στον 
άτυπο τομέα απασχόλησης με χαμηλότερες αποδοχές, η μικρότερη κοινωνική προστασία 
και τα ανεπαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή 
να εκδώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη σχετικά με την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού της αγοράς εργασίας που οδηγεί στην ανεπαρκή πρόσβαση των 
γυναικών στην ποιοτική απασχόληση με αξιοπρεπή αμοιβή·

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, με μέτρα όπως η διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες 
φροντίδας παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων, η αύξηση των πόρων για την εκπαίδευση, 
καθώς και τα προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών προσόντων·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις βαθιές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες που 
προκύπτουν από την επιβολή μέτρων λιτότητας, οι οποίες οδηγούν σε σοβαρές περικοπές 
σε θέσεις εργασίας και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες 
να αναγκάζονται να στραφούν από την αμειβόμενη στη μη αμειβόμενη εργασία, και να 
εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας·

5. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στην ανάγκη για μέτρα ενίσχυσης του 
εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προγραμμάτων ελάχιστου 
εισοδήματος και κοινωνικής βοήθειας για άτομα που δυσκολεύονται να καλύψουν τις 
βασικές ανάγκες τους, και ιδίως για άτομα που έχουν παιδιά και για μονογονεϊκές 
οικογένειες.


