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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. συμφωνεί ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και κοινή αξία της ΕΕ· 
επισημαίνει ωστόσο ότι παρά τις σημαντικές προόδους σε αυτό τον τομέα, εξακολουθούν 
να παραμένουν πολλές ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών·

2. συμφωνεί ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και κοινή αξία της ΕΕ· 
επισημαίνει ωστόσο ότι παρά τις σημαντικές προόδους σε αυτό τον τομέα, εξακολουθούν
να παραμένουν πολλές ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών· θεωρεί ότι λόγω της 
δυσμενούς θέσης των γυναικών στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα, οι γυναίκες 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν εκμετάλλευση, και για το λόγο αυτό ζητεί 
να επιβάλλονται αυστηρότερες ποινές σε εκμεταλλευτές εργοδότες·

3. υπογραμμίζει ότι η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΚ για την ίση μεταχείριση 
ανδρών και γυναικών και η αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και των 
νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών μπορούν να βελτιώσουν την κατάρτιση, να αυξήσουν 
την απασχόληση και να ωθήσουν την επιχειρηματικότητα·

4. θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να επικοινωνούν περισσότερο όσον 
αφορά την πολιτική που χαράσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή της 
ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών, και την πρόοδο που κατέστη 
δυνατή χάρη στην εν λόγω πολιτική·

5. προτείνει να αναπτύξουν τα κράτη μέλη στρατηγική απασχόλησης που να καταργεί τα 
εμπόδια για την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, να προωθήσουν συνθήκες 
ίσων αμοιβών και να λάβουν δράσεις ενάντια σε διακρίσεις στις συντάξεις, που 
δημιουργούνται εξαιτίας διακοπών της εργασίας βάσει άδειας μητρότητας ή γονικής 
άδειας·

6. τονίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα
στην προαγωγή μιας κοινωνίας που βασίζεται στην ισότητα των φύλων· καλεί τα εθνικά 
θεσμικά όργανα να διοργανώσουν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού σε όλες τις πτυχές των σχέσεων μεταξύ των φύλων (όσον αφορά την 
επαγγελματική, οικογενειακή και πολιτική ζωή, την υγεία, την καταπολέμηση κάθε 
μορφής βίας σε βάρος των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας γυναικών)·

7. υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις, που είναι θεμελιώδους σημασίας για την οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, οφείλουν να συμβάλλουν στο πλαίσιο της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην εξάλειψη των διακρίσεων, θύματα των οποίων 
πέφτουν συχνά οι γυναίκες, και κυρίως στην πρόσβαση στην απασχόληση, την κατάρτιση 
και την επαγγελματική εξέλιξη· επιμένει στη σπουδαιότητα του ρόλου των κοινωνικών 
εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου·

8. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός της οικονομικής ανταγωνιστικότητας με την κοινωνική 
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δικαιοσύνη βρίσκεται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού προτύπου ανάπτυξης·

9. παρατηρεί ότι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και η ΕΕ στον 
τομέα της ισότητας των φύλων αυξάνονται ως αποτέλεσμα του εντεινόμενου παγκοσμίου 
οικονομικού ανταγωνισμού και της συνακόλουθης ζήτησης για ένα όλο και περισσότερο 
ευέλικτο και κινητικό, εργατικό δυναμικό· υπογραμμίζει ότι οι απαιτήσεις αυτές 
αναμένεται να επηρεάσουν περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες και να θίξουν 
άμεσα το δικαίωμα των γυναικών στην αναπαραγωγική αυτοδιάθεση·

10. θεωρεί ότι οι τρέχουσες προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής θα μπορούσαν να 
αντιμετωπιστούν καλύτερα αν οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας με βάση ελαστικό ωράριο συνδυασμένο με εργασιακή ασφάλεια, κοινωνική 
ασφάλιση, εκπαιδευτικές ευκαιρίες και εγγυημένες και προσιτές υπηρεσίες παιδικής 
μέριμνας, κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ισορροπία εργασίας και ζωής και 
να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες·

11. επισημαίνει ότι η συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της έρευνας, των επιστημών και 
της τεχνολογίας μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της καινοτομίας·

12. υποστηρίζει τις βασικές δράσεις που προτείνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, 
Χάρτης Πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και αδρών (COM(2006)0092) (Χάρτης 
πορείας) στους έξι τομείς προτεραιότητας που αφορούν: την επίτευξη οικονομικής 
ανεξαρτησίας των γυναικών· την έμφαση στο θεμελιώδη ρόλο των κοινωνικών 
κεφαλαίων για την εκπαίδευση συνολικά στον τομέα των νέων τεχνολογιών· τη 
συμφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής· την προώθηση της ίσης συμμετοχής 
γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων· την εξάλειψη της βίας και της διακίνησης 
που βασίζεται στο φύλο, με ιδιαίτερη έμφαση στη δουλεία· την κατάργηση των 
στερεοτύπων φύλου στην κοινωνία και την προώθηση της ισότητας των φύλων εκτός ΕΕ· 
κατά συνέπεια αναμένει από την Επιτροπή να αυξήσει την επίγνωση μέσω της 
ανταλλαγής της καλής πρακτικής, της υποστήριξης των αποτελεσμάτων της έρευνας και 
με την κατάλληλη συνέχεια· πιστεύει ωστόσο ότι για να είναι αποτελεσματικές αυτές οι 
δράσεις, οι κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλες 
οι γυναίκες, οι άνδρες και τα παιδιά μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς και απαλλαγμένοι από 
τη φτώχεια·

13. ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου τα μέτρα που 
προτείνονται στην εν λόγω ανακοίνωση να συγκεκριμενοποιηθούν· επιμένει στο γεγονός 
ότι στο παρελθόν πολλές απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ της ισότητας των φύλων δεν 
οδήγησαν παρά σε λίγα απτά μέτρα και θεωρεί ότι είναι πια καιρός να εφαρμοστεί 
πραγματικά η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι αρχές που απορρέουν από τις ανακοινώσεις 
και τις οδηγίες που έχουν δημοσιευτεί για αυτό το θέμα· θεωρεί επίσης ότι για την 
πραγματική εφαρμογή των ποικίλων αυτών μέτρων είναι απολύτως απαραίτητο να 
ενισχυθούν οι συμπράξεις με τα κράτη μέλη και με την κοινωνία των πολιτών·

14. πιστεύει ακράδαντα ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας που προβλέπονται στη στρατηγική της Λισαβόνας απαιτείται να 
αξιοποιηθούν όλα τα μέσα παραγωγής και επομένως ότι οι γυναίκες θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν επί ίσοις όροις με τους άνδρες·
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15. πιστεύει επίσης ότι οι προβλεπόμενες από τον Χάρτη Πορείας δράσεις για την ισότητα 
ανδρών και γυναικών πρέπει να διαπερνούν κάθε οικονομική πολιτική και σε αυτό το 
πλαίσιο πρέπει να ενισχυθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα, η καλύτερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και η ανάπτυξη γυναικείων επιχειρηματικών δικτύων·

16. πιστεύει ότι η ισότητα των φύλων, επειδή αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές 
θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στόχος που αξίζει να επιτευχθεί όχι 
μόνο για λόγους οικονομικής αποτελεσματικότητας αλλά ιδίως για λόγους κοινωνικής 
δικαιοσύνης και για την επίτευξη ενός πιο δίκαιου και πιο ισορροπημένου κόσμου. Για το 
λόγο αυτό, η ισότητα των φύλων πρέπει να αποτελεί τμήμα όλων των πολιτικών της 
Ένωσης και των κρατών μελών·

17. επισημαίνει το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας συνδέεται άρρηκτα 
με τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ευέλικτα 
συστήματα·

18. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει σε όλα τα έγγραφα της ΕΕ γλώσσα η οποία θα
λαμβάνει υπόψη της τη διάσταση του φύλου και θα είναι ικανή να αντιμετωπίσει όλες τις 
υφιστάμενες κουλτούρες·

19. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι ο αντίκτυπος στην ισότητα των φύλων θα 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη όταν εξετάζεται ή χαράσσεται νομοθεσία της ΕΚ, και ότι η 
Επιτροπή θα αντιδρά όταν είναι ενδεχόμενος ο αρνητικός αντίκτυπος στην ισότητα των 
φύλων, όπως στην περίπτωση της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας· καλεί το Συμβούλιο να 
θέσει τέρμα στις εξαιρέσεις από την οδηγία για το χρόνο εργασίας, δεδομένου ότι είναι 
περισσότερο επιζήμιες για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες, και δυσχεραίνουν το 
συμβιβασμό εργασίας και οικογενειακής ζωής·

20. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τον οικονομικό, 
κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο της απλήρωτης εργασίας στις οικογένειες και τα 
νοικοκυριά, δημιουργώντας μηχανισμούς συνεισφορών στο σύστημα κοινωνικής 
πρόνοιας και στα συνταξιοδοτικά συστήματα σε εθελοντική βάση·

21. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει –μέσω δράσεων και πολιτικών- τη συμμετοχή των 
γυναικών σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα με στόχο την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και την ισότητα αποδοχών·

22. υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας, εκμετάλλευσης 
και φτώχειας από τους άνδρες και για το λόγο αυτό καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, 
κατά προτεραιότητα, στρατηγικές που θα μειώνουν την εξάπλωση της φτώχειας και της 
ανεργίας στις γυναίκες και καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις στρατηγικές αυτές 
στις διαδικασίες κοινωνικής προστασίας και καταπολέμησης του κοινωνικού 
αποκλεισμού·

23. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Χάρτης Πορείας έχει υποτιμήσει τον ρόλο που 
διαδραματίζει η κατάρτιση στην επίτευξη πλήρους ισότητας· φρονεί συγκεκριμένα ότι 
εντατικότερες προσπάθειες κατάρτισης πρέπει να απευθυνθούν σε γυναίκες που 
βρίσκονται στην ανεργία, σε προσωρινή απασχόληση ή σε χαμηλόβαθμες θέσεις 
εργασίας· πιστεύει επίσης ότι πρέπει να παρασχεθούν ισχυρότερα κίνητρα στις 
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επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν την απαραίτητη εσωτερική κατάρτιση σε γυναίκες με 
χαμηλότερο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων· εκτιμά, τέλος, ότι η κατάρτιση πρέπει 
να επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές, ιδίως όσον 
αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών·

24. επισημαίνει τη σημασία του ρόλου των διάφορων αρχών και κοινωνικών εταίρων 
(επιχειρήσεις και συνδικαλιστικές ενώσεις) όσον αφορά την επιδίωξη θετικών δράσεων 
ικανών να καταστήσουν τη ζωή δικαιότερη και πιο ισορροπημένη· υποστηρίζει ότι είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και ότι οι αρχές θα πρέπει 
να δώσουν την απαραίτητη ενθάρρυνση ούτως ώστε οι εταιρείες που προήγαγαν τον 
συνδυασμό εργασιακού και ιδιωτικού βίου να λάβουν επίσημη αναγνώριση, σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο·

25. κρίνει ορθά, λαμβανομένων υπόψη πρόσφατων εμπειριών σε κράτη μέλη, επί 
παραδείγματι στην Ισπανία, τα μέτρα που σύστησε η Επιτροπή τα οποία επιτρέπουν 
απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος υπέρ νεαρών εργαζόμενων μητέρων· πιστεύει ότι 
πρέπει παρομοίως να προωθηθούν απαλλαγές όσον αφορά τον φόρο επί των εταιρειών, 
προς όφελος εταιρειών που ιδρύουν κέντρα παιδικής μέριμνας στον χώρο εργασίας·

26. καλεί την Επιτροπή να λάβει ειδικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι υποδείξεις 
που έγιναν προς τα κράτη μέλη στον Χάρτη Πορείας λαμβάνονται πραγματικά υπόψη, 
καθώς τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στην 
κυβερνητική πολιτική και, συχνά, για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

27. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικές πολιτικές και ένα κέντρο παρακολούθησης για 
την τήρηση της αρχής της ισότητας για τις μετανάστριες, που συχνά υφίστανται διπλές 
διακρίσεις, τόσο λόγω φυλής όσο και φύλου·

28. τονίζει την ανάγκη να αποκτήσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αξιόπιστα δεδομένα 
και στατιστικές, προκειμένου να εκπονούν αποτελεσματικές πολιτικές στους τομείς της 
απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων.
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