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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 η δρομολόγηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα αυξήσει το 
επίπεδο απασχόλησης ανδρών και γυναικών στο 75% και ότι το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών σήμερα βρίσκεται στο επίπεδο του 58,2%,

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης των γυναικών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία 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·

2. τονίζει ότι, για να υπάρξουν υψηλότερης εξειδίκευσης και κατάρτισης εργαζόμενες 
γυναίκες στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να παρέχονται στις γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτική ανεργία και δυσχέρειες στην επιστροφή στην εργασία μετά 
την άδεια μητρότητας ή γονικής άδειας, 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 στην ενεργό 
συμμετοχή στη δια 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·

3. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς 
εργασίας μέσα για την καταπολέμηση του επαγγελματικού διαχωρισμού των γυναικών 
τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο, με αποτελεσματικά μέτρα κατά των 
στερεοτύπων, και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και δεικτών συγκριτικής 
αξιολόγησης μεταξύ των κρατών μελών·

4. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και να επενδύσει στη συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας με την προώθηση της διαχείρισης της διαφορετικότητας, την
επαγγελματική ενθάρρυνση των γυναικών, και την προσπάθεια δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας που θα επιτρέπουν την εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την οικογενειακή 
ζωή όπως είναι οι ευέλικτες μορφές εργασίας·

5. σημειώνει ότι προσφέρονται δυνατότητες για την αύξηση της συμμετοχής του ποσοστού 
των γυναικών στην απασχόληση όχι μόνο στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών 
υπηρεσιών, αλλά και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις – π.χ. 
ασφάλιση και συμβουλευτικές υπηρεσίες – καθώς και στον τομέα οικολογικής ανάπτυξης 
και σε βιώσιμες θέσεις εργασίας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα να λάβει όλα 



PE464.998v01-00 4/4 PA\868008EL.doc

EL

τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη του χάσματος όσον αφορά τις πληρωμές μεταξύ 
ανδρών και γυναικών με στόχο τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας.


