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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:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Λισαβόνας υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
αυξημένης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας προκειμένου να επιτύχει 
τους στόχους:

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν εντάσσει 
συστηματικά τη διάσταση του φύλου στις έρευνές της σχετικά με τη δημογραφική 
αλλαγή, παρά το γεγονός ότι το εν λόγω φαινόμενο συνδέεται στενά με τη θέση της 
γυναίκας·

2. καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που
οδηγούν σε διαρθρωτικές ανισότητες σχετικά με το φύλο, οι οποίες εμποδίζουν την 
πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας·

3. υπογραμμίζει ότι, παρά τις προόδους που έχουν επιτελέσει τα κράτη μέλη σε σχέση με 
την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, εξακολουθούν να υφίστανται ή 
να ενισχύονται άλλες μορφές διάκρισης οι οποίες συνδέονται με την εργασία των 
γυναικών·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης της ευελιξίας του χρόνου εργασίας για τις 
γυναίκες, προκειμένου να διευκολύνεται ο συνδυασμός του οικογενειακού και του 
επαγγελματικού βίου, που δεν πρέπει να συνεπάγεται την εγκατάλειψη της 
σταδιοδρομίας, αλλά να συνιστά αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής και να μην 
επιβάλλεται·

5. υπογραμμίζει ότι η αναγκαιότητα δημιουργίας των συνθηκών προκειμένου οι γυναίκες 
να αποκτήσουν παιδιά είναι προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας και όχι μόνο προς 
όφελος των γυναικών, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της μείωσης του 
ποσοστού γεννητικότητας·

6. επιμένει για την πλήρη συμμετοχή των ανδρών στις πολιτικές που αποσκοπούν στον 
καλύτερο συνδυασμό μεταξύ του οικογενειακού βίου και του επαγγελματικού βίου·

7. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν ένα πιο ευέλικτο πνεύμα του χώρου εργασίας, το 
οποίο θα συνδυάζει τις προσωπικές ανάγκες των γυναικών υπαλλήλων με τις ανάγκες 
των εργοδοτών·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα τα οποία θα προβλέπουν τη δημιουργία 
υπηρεσιών φύλαξης παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων, καλής ποιότητας και σε 
προσιτές τιμές·

9. επικροτεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τη χρήση της ανοικτής μεθόδου 
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συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, και υπογραμμίζει την αποτελεσματική 
διαχείριση της δημογραφικής αλλαγής στις σκανδιναβικές χώρες, όπου η υψηλή 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας συνοδεύεται από ποσοστά 
γεννητικότητας μεταξύ των υψηλοτέρων, γεγονός το οποίο θα έπρεπε να αποτελέσει το 
αντικείμενο μελέτης της Επιτροπής, προκειμένου να εκτιμηθεί η συσχέτιση μεταξύ των 
δύο φαινομένων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των υποδομών φύλαξης 
παιδιών·

10. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την ισότητα μεταξύ των φύλων και την 
ισορροπία του χρόνου εργασίας ως προτεραιότητες των κυβερνήσεων, των εργοδοτών 
και των άλλων παραγόντων κατά την ανάπτυξη πολιτικών με επίκεντρο τον κύκλο της 
ζωής·

11. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν οι μετανάστριες και καλεί 
τα κράτη μέλη, στην πολιτική ενσωμάτωσής τους, να διασφαλίσουν σε αυτές τις 
γυναίκες μία δίκαιη απόδοση της επένδυσής τους σε ανθρώπινο κεφάλαιο·

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος δεν αναφέρει τον 
αυξανόμενο αριθμό των νέων οικογενειακών δομών –ιδίως των μονογονεϊκών 
οικογενειών που διευθύνονται σε ποσοστό 85% από γυναίκες και των οποίων η 
πλειονότητα διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν ένα «εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα», 
προκειμένου να επιτρέψουν στις γυναίκες να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να έχουν 
πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση, σε συνάρτηση με τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

14. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή κανόνες για τη δημιουργία αδειών 
μητρότητας/πατρότητας μετ’ αποδοχών κατόπιν της γέννησης ενός παιδιού, για μία 
ελάχιστη περίοδο ενός έτους, δίκαια καταμερισμένων, προκειμένου να προωθηθεί το 
δικαίωμα γονικής άδειας τόσο για τη γυναίκα όσο και για τον άνδρα·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να οργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τα
δημογραφικά ζητήματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο της 
υπογεννητικότητας μεταξύ των πολιτών της ΕΕ.


