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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:

1. τονίζει ότι οι αρχές της ισότητας των φύλων και της μη διακριτικής μεταχείρισης λόγω 
φύλου, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή αναπηρίας πρέπει να συμπεριληφθούν 
συστηματικά σε όλες τις πολιτικές και ζητεί την θέσπιση πρωτοβουλιών που να 
διασφαλίζουν την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων από μια ολοκληρωμένη οπτική 
γωνία·

2. τονίζει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του μελλοντικού 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και των επιμέρους τμημάτων του· τονίζει ότι η 
εξασφάλιση της κοινωνικής προστασίας, η αναμόρφωση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων με τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν ότι όσοι επιτελούν μη αμειβόμενο 
αναπαραγωγικό έργο δεν θα τιμωρούνται μετά τη συνταξιοδότηση, η ενίσχυση των 
εργασιακών δικαιωμάτων και όρων για όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων και η 
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στην ΕΕ θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στις γυναίκες· 

3. τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για την προαγωγή της απασχόλησης, της ποιότητας της 
απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης των γυναικών και του συνδυασμού 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για την εξάλειψη των ανισοτήτων που εξακολουθούν να 
υπάρχουν μεταξύ των φύλων στις αμοιβές και στην απασχόληση·

4. αναφέρεται στην Στρατηγική της Λισαβόνας και στον στόχο της επίτευξης έως το 2010 
ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας της τάξης του 60% και στο 
ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής της 
Λισαβόνας σε σχέση με τη διάσταση του φύλου1·

5. αναφέρεται επίσης στον Χάρτη Πορείας για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών 2006-
2010 και ζητεί την εφαρμογή του από τα κράτη μέλη·

6. παροτρύνει τις προσχωρούσες και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες να μιμηθούν το 
παράδειγμα του Χάρτη Πορείας για να διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των 
γυναικών και να βελτιώσουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και στα 
μέτρα κοινωνικής προστασίας· αναφέρεται εν προκειμένω στο ψήφισμά του της 6ης 
Ιουλίου 2005 σχετικά με το ρόλο των γυναικών στην Τουρκία στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτική ζωή2·

7. υπογραμμίζει την ανάγκη ειδικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι γυναίκες εθνικών μειονοτήτων και οι μετανάστριες.

  
1 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0029
2 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2005)0287


