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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:

A.  έχοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια νέα βιώσιμη οικονομία δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για τον περιορισμό των διαφόρων μέτρων υπέρ της 
ισότητας, αλλά, αντίθετα, να εκληφθεί ως μοναδική ευκαιρία αύξησης της συμμετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας της ΕΕ, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για 
την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ανταπόκριση στην απαίτηση για 
οικολογικό μετασχηματισμό σε μια γηράσκουσα κοινωνία,

B. έχοντας υπόψη ότι η μετάβαση προς μια νέα βιώσιμη οικονομία δεν θα πρέπει να 
αποτελέσει πρόφαση για τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων και πιο ανειδίκευτων 
εργαζομένων από την αγορά εργασίας, και ότι, θα πρέπει, προς τούτο, να αποφευχθεί η 
χρησιμοποίηση της "αφρόκρεμας" μόνο των εργαζομένων, που θα φέρει σε μειονεκτική 
θέση τους λιγότερο ειδικευμένους εργαζόμενους,

Γ. έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η παρουσία γυναικών σε όλα τα 
επίπεδα ευθύνης παρέχει προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις, ειδικότερα όσον αφορά τις 
οικονομικές τους επιδόσεις,

Δ. έχοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κατέχουν τα περισσότερα πανεπιστημιακά διπλώματα στην 
ΕΕ και αποτελούν την πλειοψηφία σε εμπορικές και νομικές σχολές και σε σπουδές 
διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά συνεχίζουν να αποτελούν τη μειοψηφία σε θέσεις ευθύνης 
στις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς,

E. έχοντας υπόψη ότι, κυρίως εξαιτίας των σεξιστικών στερεοτύπων στην εκπαίδευση και 
στην κοινωνία, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε τομείς που θεωρούνται λανθασμένα 
"ανδρικοί", όπως είναι η πληροφορική, η μηχανική, η φυσική, και στα τεχνικά 
επαγγέλματα όπως οι μηχανικοί αυτοκινήτων και οι οικοδόμοι,

ΣΤ. έχοντας υπόψη ότι η νέα οικονομία θα λάβει μορφή μέσα σε μια γηράσκουσα κοινωνία 
με συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό, πράγμα που καθιστά απαραίτητη την προσέλκυση 
περισσότερων γυναικών στην αμειβόμενη εργασία, προσαρμόζοντας την οργάνωση της 
εργασίας και προετοιμάζοντας τους εργοδότες σε όλους τους τομείς για ένα πιο ποικίλο 
εργατικό δυναμικό,

1. υπογραμμίζει ότι μόνο με την αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στην ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως το αναπτυξιακό και το δυναμικό 
απασχόλησης στη νέα οικονομία, δεδομένου ότι η μείωση του χάσματος μεταξύ των 
ποσοστών απασχόλησης ανδρών και γυναικών θεωρείται υπεύθυνη για το 50% της 
αύξησης του συνολικού ποσοστού απασχόλησης στην Ευρώπη, και το 25% της ετήσιας 
οικονομικής ανάπτυξης από το 1995;

2. τονίζει την σημασία που θα πρέπει να δοθεί, κατά τη διαδικασία μετάβασης σε μια νέα 
οικονομία, στα θέματα ισότητας, δεδομένου ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να βρεθούν 
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σε δύσκολη θέση στην αγορά εργασίας εξαιτίας των επισφαλών συνθηκών εργασίας και 
του μόνιμου μισθολογικού χάσματος εξαιτίας του φύλου τους· αναγνωρίζει την ανάγκη να 
έχουν οι γυναίκες τη δυνατότητα επιλογής σχετικά με το είδος εργασίας που θα 
αναλάβουν, εάν επιθυμούν να εργασθούν· ζητεί την εκπόνηση πολιτικών στον τομέα της 
αγοράς εργασίας σε επίπεδο κρατών μελών που θα αντιμετωπίζουν τα θέματα που 
σχετίζονται με τη διάσταση του φύλου, καθώς και προγραμμάτων που θα παρέχουν 
αυτονομία και εμπιστοσύνη στις γυναίκες· υπενθυμίζει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 
την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης για τα κορίτσια και τις γυναίκες σε συνήθως
ανδροκρατούμενους τομείς·;

3. πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της απασχόλησης βάσει του 
φύλου, σύμφωνα με τον οποίο η αξία των θέσεων απασχόλησης και των αμοιβών 
διαφέρουν ανάλογα με το αν είναι κυρίως ανδρικές η γυναικείες απασχολήσεις, αποτελεί 
την κύρια αιτία των ανισοτήτων, και ότι οι πράσινες θέσεις εργασίας μπορούν να γίνουν ο 
μηχανισμός για την επίτευξη καλύτερα αμειβόμενης γυναικείας εργασίας, και, άρα, την 
εξασφάλιση κοινωνικών κατακτήσεων για τις εργαζόμενες γυναίκες, και να αποτελέσουν, 
ως εκ τούτου, τρόπο αντιμετώπισης των διαφορών που παρατηρούνται στη συμμετοχή και 
στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων·

4. ζητεί τη λήψη μιας πρωτοβουλίας από την ΕΕ που θα αποσκοπεί στην αύξηση της 
συνειδητοποίησης μεταξύ των εργοδοτών, ειδικότερα σε παραδοσιακά 
ανδροκρατούμενους τομείς, όσον αφορά την ανάγκη και τα οφέλη που μπορούν να 
προκύψουν από ένα πιο ποικίλο εργατικό δυναμικό σε μια γηράσκουσα κοινωνία, καθώς 
και στην παροχή των κατάλληλων εργαλείων με τα οποία θα προετοιμασθούν για ένα πιο 
ποικίλο εργατικό δυναμικό·

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι "πράσινες θέσεις εργασίας" μπορούν να λειτουργήσουν 
καταλυτικά στην ανάπτυξη των μελλοντικών αγορών εργασίας της ΕΕ, ότι σήμερα 
περισσότερες από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να 
χαρακτηριστούν "πράσινες" και ότι από πρόσφατα στοιχεία προκύπτει ότι οι θέσεις 
εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να 
διπλασιαστούν φθάνοντας τα 2,8 εκατομμύρια έως το 2020· ζητεί από το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες θα επωφεληθούν εξίσου·

6. επισημαίνει ότι οι επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές αποτελούν ευκαιρία 
εκσυγχρονισμού της Ευρώπης και προώθησης της ισότητας, και ότι μπορούν να 
θεωρηθούν μια παράλληλη στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό της υλικής υποδομής με 
επενδύσεις στις πράσινες τεχνολογίες: εκτιμά ότι η ισότητα των φύλων θα πρέπει,
συνεπώς, να καταστεί προτεραιότητα πολιτικής και ουσιαστικό εργαλείο·

7. επισημαίνει, ότι-έχοντας υπόψη ότι μόνο 30% του συνόλου των επιχειρηματιών είναι 
γυναίκες, και λίγες γυναίκες είναι αυτοαπασχολούμενες- τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν 
σήμερα στις γυναίκες να γίνουν επιχειρηματίες πρέπει να καταργηθούν, διότι οι 
επιχειρηματίες συνιστούν παράγοντα αποφασιστικής σημασίας για την παραγωγικότητα 
και την ανάπτυξη στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας·

8. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα, κυρίως με νομοθετικές ρυθμίσεις, 
υπέρ της ισόρροπης παρουσίας των γυναικών και των ανδρών σε θέσεις ευθύνης στις 
επιχειρήσεις και στα πολιτικά όργανα · χαιρετίζει την απόφαση της νορβηγικής 
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κυβέρνησης να επιβάλει ελάχιστη εκπροσώπηση 40% για κάθε φύλο στα διοικητικά 
συμβούλια των ιδιωτικών και των δημοσίων εταιρειών·

9. υπογραμμίζει ότι η στοχοθετημένη προσπάθεια για τη διασφάλιση της πρόσβασης των 
γυναικών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καταπολεμώντας τα σεξιστικά πρότυπα, και 
την παροχή δια βίου εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του 
διαχωρισμού των φύλων στην αγορά εργασίας· ζητεί να παρέχεται η κατάλληλη 
κατάρτιση για την αποφυγή της υποεκπροσώπησης των γυναικών εργαζομένων σε 
πράσινες θέσεις εργασίας, έχοντας υπόψη ότι η μαζική απόσυρση των γυναικών από τους 
επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους θα παρεμποδίσει την ανάπτυξη και τη 
βιωσιμότητα της Ευρώπης και θα αφήσει πολλές ταλαντούχες και εξειδικευμένες νέες 
γυναίκες στο περιθώριο της απασχόλησης και της οικονομικής ασφάλειας·

10. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, και να 
υιοθετήσουν εργασιακές πρακτικές υπέρ της οικογένειας, ως προϋπόθεση για την βιώσιμη 
ανάπτυξη τόσο την οικονομική όσο και την περιβαλλοντική·

11. ζητεί να αναληφθεί μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία από την ΕΕ με στόχο την 
προσέλκυση κοριτσιών σε επαγγέλματα σχετικά με τα μαθηματικά, την πληροφορική, τις 
φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, και την καταπολέμηση των στερεοτύπων που 
επικρατούν ακόμη για αυτά τα επαγγέλματα· τονίζει ότι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης 
και της εκπαίδευσης είναι ουσιαστικός για την καταπολέμηση αυτών των στερεοτύπων·

12. τονίζει ότι, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και την 
διά βίου μάθηση, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους άνδρες και τις γυναίκες να 
επιτελέσουν τον οικογενειακό τους ρόλο και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
οικογενειακής μέριμνας· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
οικονομικά προσιτές, ευέλικτες και υψηλής ποιότητας επιλογές παιδικής μέριμνας·

13. τονίζει ότι οι νέες γυναίκες, στη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, πρέπει να 
καθοδηγηθούν προς την πρακτική εξάσκηση, όπου υποεκπροσωπούνται, με την 
προώθηση ενός κοινού σχεδιασμού μεταξύ σχολείων, πανεπιστημίων και υπηρεσιών /ή 
εταιρειών κατάρτισης, ώστε να αποκτούν μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας, 
συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες -και σε προχωρημένο και εξειδικευμένο 
επίπεδο- εργαζόμενες σε τακτική και όχι επισφαλή βάση, με στόχο την ολοκλήρωσή τους· 

14. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα σε πράσινες 
θέσεις εργασίας για τις γυναίκες στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ΕΚΤ χρηματοδοτεί 
εκπαιδευτικά προγράμματα σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο
οικοτουρισμός· τονίζει ότι πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την αύξηση 
των ποσοστού της γυναικείας συμμετοχής σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το 
ΕΚΤ, συμμετοχή που σήμερα βρίσκεται κάτω του 10%· ζητεί την εισαγωγή της 
συνεκτίμησης της ισότητας των φίλων στον προϋπολογισμό του ΕΚΤ και στα 
προγράμματα ανάκαμψης και διαρθρωτικής προσαρμογής, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 
επί ίσοις όροις προσέλκυση και ενσωμάτωση γυναικών σε αυτά τα προγράμματα·

15. τονίζει ότι οι θεσμικές προσπάθειες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε μια νέα 
βιώσιμη οικονομία πρέπει να στοχεύουν επίσης και στην ενίσχυση των φτωχότερων 
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εργαζομένων, που αποτελούν και αυτοί μια αποφασιστική δύναμη στην αγορά εργασίας·

16. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους φτωχότερους πολίτες, κυρίως 
στις γυναίκες που ζουν καθημερινά σε συνθήκες άκρας ένδειας, και των οποίων η 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας απαιτεί ιδιαίτερα συνοδευτικά μέτρα·

17. καλεί την ΕΕ και τα εθνικά όργανα, καθώς και τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς 
εταίρους, να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην ενσωμάτωση των γυναικών από 
περιθωριακές μειονότητες, όπως είναι οι γυναίκες Ρομά·

18. ζητεί από τους ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς φορείς να εξετάσουν τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τη νέα βιώσιμη οικονομία, με τη θέσπιση ευρωπαϊκών θεματικών ετών, 
όπως το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού 
Αποκλεισμού (2010), το Ευρωπαϊκό Έτος εθελοντισμού (2011), και την πρόταση για ένα 
Ευρωπαϊκό Έτος υπέρ της συμμετοχής των ηλικιωμένων στην ενεργό ζωή και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών (2012), με στόχο να δοθεί έμφαση στα αποτελέσματα 
της ενίσχυσης των διαφόρων τομεακών πολιτικών·

19. επισημαίνει την ανάγκη αύξησης της συμμετοχής των γυναικών σε συνδικαλιστικά 
όργανα σε μη-παραδοσιακούς τομείς απασχόλησης, δεδομένου ότι η προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών, όπως το δικαίωμα για ίση αμοιβή, γονική άδεια, δίκαιες ώρες 
εργασίας και μη διακριτικό εργασιακό περιβάλλον, είναι αποφασιστικής σημασίας για την 
επίτευξη κοινωνικά βιώσιμων θέσεων εργασίας στη νέα οικονομία·

20. καλεί τα κράτη μέλη να απαιτήσουν από τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις να 
αναπτύξουν σχέδια προώθησης της ισότητας των φύλων, καθώς και ένα σύστημα 
απολογισμού σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο.
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