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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 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. Υπογραμμίζει την άποψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
κοινωνικής πολιτικής, ή οποία είναι ένα βασικός τομέας άσκησης "συντρέχουσας
αρμοδιότητας", όπως ορίζεται στο Σχέδιο Συνθήκης για το Σύνταγμα της Ευρώπης, και, 
ως εκ τούτου, πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών απασχόλησης των κρατών 
μελών, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στο παραγωγικό δυναμικό της ΕΕ·

2. Πιστεύει ότι η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ συνδέεται άμεσα με τις 
δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ σήμερα, και που θα είναι εντονότερες 
στο άμεσο μέλλον· είναι της άποψης ότι, για το λόγο αυτό, η προώθηση της ισότητας των 
φύλων και η επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής για 
τις γυναίκες και τους άνδρες θα συμβάλλουν στη μείωση των αρνητικών συνεπειών που 
απορρέουν από τις δημογραφικές ανισορροπίες·.

3. Επισημαίνει το γεγονός ότι η αρχή της "ίσης αμοιβής για ίση εργασία" είναι δίκαιη και 
θετική για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα στις βιομηχανίες που 
αντιμετωπίζουν διεθνή ανταγωνισμό, και ότι με την μείωση του απόστασης μεταξύ των 
φύλων επιτυγχάνεται η επιβράβευση της προσπάθειας και η εξάλειψη των στερεοτύπων 
για τα φύλα στον εργασιακό χώρο·

4. Καλεί την Επιτροπή να αναθέσει την εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με τις 
πιθανές συνέπειες μιας κοινοτικής πολιτικής που θα εφαρμόζει θετικές διακρίσεις υπέρ 
της απασχόλησης των γυναικών στον ιδιωτικό τομέα, στην ποιότητα ζωής και τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα των κρατών μελών·

5 Υποστηρίζει οποιοδήποτε κοινοτικό σχήμα θεωρηθεί κατάλληλο από την Επιτροπή για 
την ενθάρρυνση και την προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των γυναικών·

6. Ζητεί από την Επιτροπή να είναι θετική στην πρόταση των κοινωνικών εταίρων να 
υπάρχει μια μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων, από την πλευρά της ισότητας των 
φύλων, σε όλες τις νέες ή υπό αναθεώρηση πολιτικές της ΕΕ.


