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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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι να
αυξήσει το επίπεδο απασχόλησης ανδρών και γυναικών στην ΕΕ στο 75% και ότι το 
ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην ΕΕ σήμερα βρίσκεται στο επίπεδο του 58,2%,
με πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική ΕΕ 2020 δίνει έμφαση στην οικολογική μετατροπή, 
τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις πράσινες θέσεις εργασίας με 
εντατική χρήση επιστήμης και τεχνολογίας για μια βιώσιμη οικονομία, και ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται τόσο στα εκπαιδευτικά προγράμματα όσο και στις 
σχετικές θέσεις εργασίας, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τομεακό διαχωρισμό με 
βάση το φύλο,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η μικροπίστωση είναι ένα ζωτικής σημασίας 
μέσο για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και τη σύσταση οικογενειακών επιχειρήσεων, 
οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αντιπροσωπεύοντας κατά μέσο όρο το 30% όλων των επιχειρηματιών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 60% των αποφοίτων πανεπιστημίου είναι γυναίκες,
ότι δεν επιλέγουν αρκετές γυναίκες και κορίτσια τον τομέα της επιστήμης, με αποτέλεσμα 
σοβαρό τομεακό διαχωρισμό με βάση το φύλο, και ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον 
αφορά την απασχόληση γυναικών και ανδρών στον τομέα των τεχνολογιών της 
πληροφορίας έχει την τάση να μεγαλώνει με τον καιρό παρά να μειώνεται,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας της ΕΕ 
εμμένουν όσον αφορά τις αμοιβές, τα ποσοστά μερικής απασχόλησης έναντι πλήρους 
απασχόλησης και τα ποσοστά απασχόλησης, μεταξύ άλλων, λόγω της απόκτησης 
παιδιών, και ότι ο διαχωρισμός της αγοράς εργασίας στον τομέα της απασχόλησης 
αποτελεί μείζον εμπόδιο στη δημιουργία μιας αγοράς εργασίας της ΕΕ που λειτουργεί 
σωστά,

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης των γυναικών, τα 
κράτη μέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αποτελεσματική εφαρμογή μιας 
νομοθεσίας κατά των διακρίσεων με διατάξεις που θα ευνοούν την οικογένεια, θα 
προωθούν διαδικασίες πρόσληψης σε μη παραδοσιακές θέσεις εργασίας με εθελοντικά 
μέτρα και επιτεύξιμους στόχους, και θα παρέχουν προσβασιμότητα και καταλογισμό 
ευθυνών· τονίζει τη σημασία παρακολούθησης της αγοράς εργασίας και των απαιτήσεων 
για δεξιότητες· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν ολοκληρωμένη στήριξη στα εθνικά 
υπουργεία εργασίας και παιδείας προκειμένου να εφαρμόσουν προγράμματα 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

2. τονίζει ότι, για να υπάρξουν υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης εργαζόμενες γυναίκες 
στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να ενισχυθούν οι γυναίκες ώστε να εισέρχονται, να 
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επανέρχονται και να σημειώνουν πρόοδο στην αγορά εργασίας, ιδίως οι ευάλωτες 
γυναίκες που αντιμετωπίζουν διαρθρωτική ανεργία και δυσχέρειες στην επιστροφή στην 
εργασία, είτε λόγω απώλειας των θέσεων εργασίας τους εξαιτίας της πρόσφατης 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, είτε μετά την άδεια μητρότητας ή γονικής άδειας, είτε για 
άλλους λόγους, παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματικό 
επαναπροσανατολισμό και πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση, ανεξάρτητα από τον 
τύπο της σύμβασης εργασίας, με στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων· 
τονίζει, επιπλέον, ότι είναι απαραίτητο να παρέχεται στις γυναίκες πρόσβαση και κίνητρα 
για την ενεργό συμμετοχή στη διά βίου μάθηση σε κάθε φάση της σταδιοδρομίας τους, 
και να προωθηθεί η συμμετοχή γυναικών σε τεχνικές και μηχανολογικές σπουδές με 
στόχο μια ευέλικτη προσαρμογή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας, ιδίως στην ανάγκη για εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης·

3. υπογραμμίζει την ανάγκη επένδυσης σε αποτελεσματικά συστήματα εκπαιδευτικού και 
επαγγελματικού προσανατολισμού, προκειμένου οι νέες γυναίκες να κατευθύνονται να 
επιλέξουν επιστημονική, μηχανολογική ή ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, είτε ακαδημαϊκή 
είτε μη ακαδημαϊκή· σημειώνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωμάτωση 
των ικανοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ, των ψηφιακών γνώσεων και των δεξιοτήτων 
επικοινωνίας στην επαγγελματική κατάρτιση και τις πολιτικές διά βίου μάθησης των 
κρατών μελών, και πρέπει να ενθαρρυνθεί η αξιοποίησή τους από τις γυναίκες και να 
διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης για τις γυναίκες, προκειμένου να μπορούν να 
προσαρμόζονται στις αλλαγές στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 
τους, αυξάνοντας έτσι την παρουσία τους σε στρατηγικούς τομείς για τη μελλοντική 
ανάπτυξη· θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων στην 
εκπαίδευση·

4. θεωρεί ότι, προκειμένου να προστατευτούν τα επαγγελματικά προσόντα και οι δεξιότητες 
των γυναικών εργαζομένων σε έναν μεταβαλλόμενο οικονομικό χώρο και να βοηθηθούν 
να επιστρέψουν στην εργασία οι γυναίκες που το επιθυμούν, είναι σημαντικό να 
περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε γονική άδεια στις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που οργανώνουν οι εργοδότες τους·

5. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αποτρέψουν το διαχωρισμό 
των αγορών εργασίας, συμπεριλαμβάνοντας στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των 
αγορών εργασίας τους μέσα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για την 
καταπολέμηση του επαγγελματικού διαχωρισμού των γυναικών, ο οποίος εκδηλώνεται 
τόσο στην ανεπαρκή εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις όσο και στον 
διαχωρισμό των φύλων στην αγορά εργασίας, με αποτελεσματικά μέτρα κατά των 
προκαταλήψεων και των στερεοτύπων, φραγμούς "γυάλινης οροφής", ανταλλαγή των 
βέλτιστων πρακτικών και δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των κρατών μελών, 
και νομοθετικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων ποσοστώσεων για την αύξηση της 
εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν μέτρα για τον συνδυασμό 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και να επενδύσουν στη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας με την προώθηση της διαχείρισης της διαφορετικότητας, την 
επαγγελματική ενθάρρυνση των γυναικών και την προώθηση της δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας με πιο ευέλικτες μορφές συνθηκών εργασίας·
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7. τονίζει ότι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πρέπει να συνοδεύεται από νέες μορφές 
οργάνωσης της εργασίας που θα επιτρέπουν σε εργαζόμενους με συντηρούμενα τέκνα να 
εργάζονται με εναλλακτικά ωράρια, να μειώσουν τον χρόνο εργασίας τους ή να επιλέξουν 
την τηλεργασία·

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη 
βιομηχανία ώστε να δοθεί η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών,
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς στους οποίους κυριαρχούν παραδοσιακά οι άνδρες·

9. καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει το υπάρχον νομικό πλαίσιο για την ισορροπία 
μεταξύ εργασίας και ζωής και να υποβάλει νέες νομοθετικές προτάσεις που θα καλύπτουν 
την άδεια πατρότητας, την άδεια υιοθεσίας και την άδεια για τη φροντίδα εξαρτώμενων 
μελών της οικογένειας· σημειώνει με ανησυχία το σημερινό αδιέξοδο στο Συμβούλιο 
όσον αφορά την προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ·

10. επισημαίνει την ανάγκη να διευθετηθεί η αγορά εργασίας κατά τρόπον ώστε να καθιστά 
δυνατό το συνδυασμό εργασιακής και οικογενειακής ζωής, θεσπίζοντας δομές και όργανα 
για τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων εξαρτωμένων προσώπων, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές ανάγκες και να διασφαλιστούν προσιτές σε όλους 
υπηρεσίες φροντίδας υψηλής ποιότητας, ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενες μητέρες να 
επιτύχουν ισορροπία μεταξύ ζωής και εργασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η συμμετοχή 
των γυναικών στην αγορά εργασίας και η οικονομική τους ανεξαρτησία·

11. επισημαίνει την ανάγκη καθιέρωσης πιο ευέλικτων ωραρίων και διαφόρων επιλογών για 
τηλεργασία, χωρίς να διακυβεύεται η οικονομική ανεξαρτησία των εργαζομένων, ιδίως 
των γυναικών, που απασχολούνται συχνότερα σε ευκαιριακές θέσεις και με μερική 
απασχόληση σε μη εθελοντική βάση· τονίζει την ανάγκη για αξιοπρεπείς μισθούς και για
πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση για τους εργαζόμενους που βρίσκονται είτε σε
καθεστώς πλήρους απασχόλησης είτε σε καθεστώς μερικής απασχόλησης·

12. σημειώνει ότι προσφέρονται δυνατότητες για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
των γυναικών όχι μόνο στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά και 
στον τομέα της εθνικής άμυνας, στον τομέα της εφοδιαστικής (συμπεριλαμβανομένων 
των μεταφορών), στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις – π.χ. ασφάλιση 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες – καθώς και στον τομέα οικολογικής ανάπτυξης και σε 
βιώσιμες θέσεις εργασίας·

13. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν ειδικά 
προγράμματα με στόχο την πρόσληψη γυναικών σε τεχνικά επαγγέλματα μέσω 
επιδοτήσεων για νεαρές ακαδημαϊκούς, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που 
ακολουθούν ορισμένα κράτη μέλη όπως το πρόγραμμα «Excellentia» στην Αυστρία, το 
οποίο κατέστησε δυνατό τον διπλασιασμό του αριθμού πανεπιστημιακών καθηγητριών 
στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας και συνέβαλε στη δημιουργία υψηλής 
ποιότητας ερευνητικών κέντρων με επικεφαλής γυναίκες·

14. υπογραμμίζει ότι οι «πράσινες θέσεις εργασίας» έχουν τη δυνατότητα να καταστούν 
βασική συνιστώσα ανάπτυξης της μελλοντικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας· καλεί το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες θα 
ωφεληθούν από αυτές τις θέσεις εργασίας στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες· ζητεί να δοθεί 



PE464.998v02-00 6/7 AD\871996EL.doc

EL

ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση ότι η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
η επένδυση σε πράσινες τεχνολογίες για τον εκσυγχρονισμό της φυσικής υποδομής 
συνεπάγεται επίσης την ανάπτυξη αξιοπρεπών και υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας 
για άνδρες και γυναίκες·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
να λάβουν όλα τα δυνατά και απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη του χάσματος όσον 
αφορά τις πληρωμές μεταξύ ανδρών και γυναικών και τις μείζονες ανισότητες όσον 
αφορά την πρόσβαση, τις αμοιβές, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, τη συμμετοχή και τη 
διακυβέρνηση, με στόχο τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας. τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της διαφάνειας υπό τη μορφή καλύτερων 
στατιστικών στοιχείων, και ενός λειτουργικού ορισμού της «εργασίας ισότιμης αξίας». 
χαιρετίζει τις αναγγελίες της Επιτροπής για την αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος για όσους έχουν κενά στις συνταξιοδοτικές τους εισφορές λόγω περιόδων 
ανεργίας, ασθένειας ή υποχρεώσεων παροχής φροντίδας, κάτι που αφορά κυρίως τις 
γυναίκες.
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