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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών επηρεάζει 
ουσιαστικά την ευρωπαϊκή κοινωνική και οικονομική συνοχή, που καθορίζει μεταξύ άλλων τη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των μεμονωμένων περιφερειών υφίστανται 
σημαντικές διαφορές ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, και ότι το 
μέσο ποσοστό συμμετοχής τους είναι κατά γενικό κανόνα χαμηλότερο από αυτό των ανδρών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των ατόμων 
με ανώτερη εκπαίδευση, αλλά ότι ταυτόχρονα υπερτερούν αριθμητικά των αντρών στην 
πληθυσμιακή ομάδα των ατόμων με το χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης,

1. εμμένει, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, στην ανάγκη να αυξηθεί η 
χρηματοδοτική ενίσχυση των μέτρων  που διευκολύνουν στις γυναίκες και στους άνδρες το 
συνδυασμό της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, γεγονός το οποίο εξυπηρετεί την 
κοινωνική συνοχή μέσω της προώθησης του ρόλου της οικογένειας και της γεννητικότητας 
καθώς και την οικονομική συνοχή με την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας· 

2. είναι της άποψης ότι η ενίσχυση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πρέπει να 
εξακολουθεί να παρέχεται στην αύξηση του επιπέδου επαγγελματικής απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων και μέσω της συγχρηματοδότησης μεμονωμένων οικονομικών πρωτοβουλιών των 
ατόμων που μένουν εκτός αγοράς εργασίας, και ειδικότερα των γυναικών άνω των 45·

3. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη, με κατάλληλο τρόπο, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη 
συνοχή, την επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών και καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν 
"προγράμματα δια βίου μάθησης"· 

4. υποστηρίζει την Επιτροπή ως προς την μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή, μεταξύ 
άλλων με την μεγαλύτερη συγκέντρωση των πόρων σε μικρότερο αριθμό προτεραιοτήτων, υπό 
τον όρο ότι θα διασφαλίζεται πάντοτε μεταξύ των προτεραιοτήτων αυτών μια θέση για την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας·

5. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη παρακολούθησης των δράσεων της Επιτροπής που 
αναφέρονται στο έγγραφο που συνοδεύει τη "Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών 2010-2015"· 

6. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά όλα τα διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μέσα που υποστηρίζουν την ένταξη στην αγορά εργασίας·


