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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. Επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η οποία 
έως το 2040 θα οδηγήσει σε έλλειμμα 24 εκατ. ανθρώπων για το εργατικό δυναμικό και η 
οικονομία θα απαιτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· 
τονίζει πως η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών στο επίπεδο της 
απασχόλησης των ανδρών θα μείωνε την πτώση του εργατικού δυναμικού σε 3 
εκατομμύρια·

2. είναι της άποψης ότι η ισότητα των φύλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη 
του στόχου του 75 % απασχόλησης που έχει θέσει η στρατηγική Ευρώπη 2020 και άκρως 
σημαντική για τη διατήρηση βιώσιμων συστημάτων συνταξιοδότησης·

3. τονίζει πως η οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ εξαρτώνται από τη 
μείωση του χάσματος μεταξύ της εκπαιδευτικής πραγμάτωσης των γυναικών και της 
συμμετοχής και θέσης τους στην αγορά εργασίας·

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα του 
κακού στην άνιση θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η συμφιλίωση 
της εργασίας με τα καθήκοντα κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την ισότητα των 
φύλων, η οποία πρέπει να προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές μέριμνας και την 
ενθάρρυνση των ανδρών για συμμετοχή στις οικιακές εργασίες μέσω μιας νομοθεσίας για 
τη γονική άδεια και άδεια πατρότητας και με ρυθμίσεις για ευέλικτα ωράρια εργασίας·

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια πλήττει περισσότερο το γυναικείο πληθυσμό 
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η διακοπή της 
σταδιοδρομίας των γυναικών, το χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις των δυο φύλων, η 
φτώχεια των νοικοκυριών με μόνες μητέρες, και ότι η μείωση των επιπέδων φτώχειας 
κατά 20 εκατομμύρια έως το 2020 μπορεί να επιτευχθεί με πολιτικές καταπολέμησης της 
φτώχειας οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση της ισότητας των δύο φύλων·

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο φύλων κατά 
την πρόσληψη σε θέσεις λήψης αποφάσεων·

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
επί της κοινωνικής ασφάλισης των γυναικών και των επιπέδων του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε 
να δημιουργηθούν κίνητρα για εργοδότες και εργαζόμενους προκειμένου να υπάρξει 
μετάβαση από την ανεπίσημη στην επίσημη οικονομία.


