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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

A. έχοντας υπόψη ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να επιτευχθεί 
ο στόχος, που καθορίζεται στη στρατηγική ΕΕ 2020, της αύξησης δηλαδή της συμμετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας σε 75%, επειδή αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να 
απελευθερωθεί ένας σημαντικός αριθμός ταλέντων που παραμένουν ανεκμετάλλευτα, 
κυρίως στον τομέα των επιστημών και των τεχνολογιών και να αυξηθεί η οικονομική 
αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα· 

1. καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση της ισότητας των φύλων στη 
διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου χάρις στην εκτίμηση των αναγκών των γυναικών 
και της καταστάσεώς τους κατά την υλοποίηση της πολιτικής προσανατολισμού που 
δίδεται από την ετήσια εξέταση της ανάπτυξης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 
κράτη μέλη τα οποία έχουν ενσωματώσει την εν λόγω διάσταση στα εθνικά τους 
προγράμματα μεταρρύθμισης ( (NRPs), αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ένας σημαντικός αριθμός κρατών μελών έχουν παραλείψει οποιαδήποτε αναφορά σε 
θέματα φύλου·

2. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει δείκτες που θα λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ 
των ανδρών και των γυναικών με σκοπό να αξιολογήσει τις προόδους που έχουν 
επιτευχθεί στην υλοποίηση των στόχων της Ευρώπης 2020 και να κατανείμει όσο το 
δυνατόν περισσότερο τους εν λόγω στόχους και δείκτες της Ευρώπης 2020 ανά φύλο· 

3. υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα των διαφορών στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών 
εξακολουθεί να υφίσταται εντός της Ένωσης και ότι επηρεάζει επίσης το επίπεδο 
συντάξεων τα οποία θα λάβουν αργότερα οι γυναίκες ·καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη  
να καθορίσουν ποιοτικούς στόχους στα NRPs που θα σχετίζονται με την κάλυψη της 
μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των ανδρών και των γυναικών 

4. υπενθυμίζει ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων με μερική απασχόληση είναι γυναίκες, 
πράγμα το οποίο περιορίζει την οικονομική ανεξαρτησία των τελευταίων όταν η 
κατάσταση αυτή τους επιβάλλεται και δεν αποτελεί επιλογή τους, και ότι η εργασία 
μερικής απασχόλησης αφορά κυρίως γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση όπως οι μητέρες 
μονογονεϊκής οικογένειας· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν την απασχόληση στις γυναίκες τόσο από απόψεως ποιότητας όσο και από 
απόψεως ποσότητας, δηλαδή με βάση τον αριθμό των ωρών που εργάζονται ανά 
εβδομάδα, τον τύπο των συμβολαίων και ως εκ τούτου την ικανότητά τους να 
εξασφαλίζουν την οικονομική τους ανεξαρτησία· καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν 
μια ισχυρή διάσταση φύλου σε οποιοδήποτε μέτρο και δράση που αποσκοπεί στην 
προώθηση των επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης  

5. τονίζει ότι είναι επιθυμητό οι γυναίκες να ενθαρρύνονται και να εκπαιδεύονται καλύτερα
για να εισέλθουν σε τομείς με το μεγαλύτερο δυναμικό απασχόλησης, όπως οι τομείς στο 
πλαίσιο της οικονομίας με χαμηλές εκπομπές CΟ2 και της οικονομία που χρησιμοποιεί
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αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους («πράσινες θέσεις εργασίες») ή στην ψηφιακή
οικονομία· υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί τομείς και ο τομέας της υγείας («άσπρες θέσεις
απασχόλησης »), στις οποίες εργάζονται πολλές γυναίκες, θα πρέπει να τύχουν καλύτερης
αναγνώρισης από απόψεως μορφής συμβολαίων και αμοιβών· 

6. σημειώνει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση ευκολότερα σε 
θέσεις που απαιτούν υψηλότερα προσόντα έτσι ώστε να καλύψουν την έλλειψη 
παραγωγικότητας της Ένωσης και ως εκ τούτου να καταστήσουν την Ένωση πλέον 
ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές.


