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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. έχοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια νέα 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, της πλήρους εκμετάλλευσης του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού, 
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,

1. 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 
σε δύσκολη θέση στην αγορά εργασίας εξαιτίας των επισφαλών συνθηκών εργασίας και 
του μόνιμου μισθολογικού χάσματος βάσει του φύλου· ζητεί την εκπόνηση πολιτικών 
στον τομέα της αγοράς εργασίας που θα αντιμετωπίσουν τα θέματα που σχετίζονται με τη 
διάσταση του φύλου, καθώς και προγραμμάτων που θα αποσκοπούν στην πρόσληψη 
γυναικών σε μη-παραδοσιακές απασχολήσεις·

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

3. υπογραμμίζει ότι η στοχοθετημένη προσπάθεια για τη διασφάλιση της πρόσβασης των 
γυναικών σε όλα τα επίπεδα  εκπαίδευσης 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 τομείς της οικονομίας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα· 

4. Τονίζει ότι, στο πλαίσιο της τεχνικής εκπαίδευσης και της πρακτικής εξάσκησης, θα 
πρέπει να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι ανάγκες των γυναικών, όπως ο κατάλληλος 
χρόνος και τόπος ανάλογα με τα οικογενειακά τους καθήκοντα, και εκπαίδευση που θα 
αρμόζει στο επίπεδο ειδίκευσής τους· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ευέλικτες και υψηλής ποιότητας επιλογές παιδικής μέριμνας·

5. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν τη μεγαλύτερη δυνατή 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%· 
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6. επισημαίνει την ανάγκη αύξησης της συμμετοχής των γυναικών σε συνδικαλιστικά 
όργανα με μη-παραδοσιακούς τομείς απασχόλησης, δεδομένου ότι πρέπει απαραίτητα να 
προστατευθούν τα δικαιώματα των γυναικών για να είναι κοινωνικά βιώσιμα τα 
επαγγέλματα στο πλαίσιο της νέας οικονομίας.


