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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. θεωρεί την ευελιξία και την ασφάλεια στην απασχόληση ως παραπλανητική έννοια 
δεδομένου ότι ασφάλεια προσφέρεται μόνο στους εργοδότες ενώ συγχρόνως αυξάνεται η 
ανασφάλεια των εργαζομένων, ειδικότερα των γυναικών εργαζομένων· διαπιστώνει ότι τα 
τρία τέταρτα των νέων θέσεων απασχόλησης που έχουν δημιουργηθεί μετά το 2000 στην 
ΕΕ έχουν καλυφθεί από γυναίκες, τις περισσότερες φορές κάτω από επικίνδυνες συνθήκες 
εργασίας·

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες είναι συχνά παρείσακτες
στην αγορά εργασίας· θεωρεί ότι αυτό προέρχεται εν μέρει από το γεγονός ότι οι γυναίκες 
πολλές φορές εργάζονται με προσωρινές συμβάσεις· κατά συνέπεια,  διαπιστώνει ότι η 
ευελιξία και η ασφάλεια θα επιδεινώσουν τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας·

3. διαπιστώνει ότι η Επιτροπή τονίζει επανειλημμένως τη σημασία τόσο των επιδομάτων 
ανεργίας όσο και των κοινωνικών επιδομάτων αλλά συγχρόνως  κρίνει σκόπιμο να 
περιορίζει αυτά τα επιδόματα για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας· 
θεωρεί ότι η Επιτροπή φάσκει και αντιφάσκει, και, ως εκ τούτου, θα επιδεινωθεί ακόμη 
περισσότερο η δεινή οικονομική κατάσταση πολλών γυναικών. 

4. επισημαίνει ότι η πίεση που ασκείται στις γυναίκες να εργασθούν θα αυξηθεί εφόσον θα 
πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στην αγορά εργασίας χωρίς, παράλληλα, να 
αντιμετωπίζονται οι ανισότητες σε ότι αφορά τις οικογενειακές ευθύνες, μεταξύ άλλων, 
με μέτρα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της υποδοχής των παιδιών·

5. κρίνει θετικά την ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης·  επισημαίνει, ωστόσο, ότι τόσο το 
δικαίωμα στην εργασία όσο και η κοινωνική προστασία θα πρέπει να ενισχυθούν 
προκειμένου η δια βία μάθηση να καταστεί δυνατή για γυναίκες που θα πρέπει να 
συνδυάζουν την εργασία με τα οικογενειακά τους καθήκοντα. 


	684433el.doc

