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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:

Α. Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών 2008 (COM(2008/0010)1 η οποία αναφέρει ότι αν και η συμμετοχή των γυναικών 
στην εργασιακή απασχόληση έχει αυξηθεί σταθερά, υπάρχουν ακόμα σημαντικές 
προκλήσεις σε ό, τι αφορά την ποιότητα της απασχόλησης των γυναικών, ιδιαίτερα στο 
μόνιμο χάσμα μεταξύ αμοιβών γυναικών και ανδρών. Επιπλέον, ο συνεχής οριζόντιος και
κάθετος διαχωρισμός της αγοράς εργασίας, οι διακοπτόμενες επαγγελματικές 
σταδιοδρομίες των γυναικών και η δυσκολία συνδυασμού επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής, εμποδίζουν στο σύνολό τους την ισότητα στην επαγγελματική ζωή 
και μετά από αυτήν,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη την μη διαθεσιμότητα ειδικών κατευθυντήριων γραμμών στην 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ) ή στον πυλώνα ίσων ευκαιριών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη, συνεπώς, την συγκριτική μελέτη του 2007 των 27 κρατών μελών 
και 3 κρατών ΕΖΕΣ  σύμφωνα με την οποία η πολιτική για την ισότητα μεταξύ των δύο 
φύλων απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές που διέπουν την απασχόληση,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική Ευελιξίας με ασφάλεια εγείρει προσδοκίες για έναν 
πιο αποτελεσματικό συνδυασμό της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής γυναικών και 
ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν θα έχουν επιτύχει τους 
στόχους της Βαρκελώνης μέχρι το 2010·λαμβάνοντας υπόψη ότι διευκολύνσεις
περίθαλψης για τα εξαρτώμενα μέλη οικογενειών εκτός των τέκνων δεν έχουν ακόμα 
ενσωματωθεί σε στρατηγικές πολιτικής,

1.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πολιτική για την ισότητα 
μεταξύ των δύο φύλων σε όλες τις πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, 
ιδιαίτερα της στρατηγικής Ευελιξίας με ασφάλεια·

2.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μέσα διασφάλισης τα οποία να 
εγγυώνται ότι υψηλότερα επαγγελματικά προσόντα των γυναικών θα οδηγήσουν σε 
"καλύτερες δουλειές"·

3.   υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2008 για την Εργασία, την οικογενειακή και 
προσωπική ζωή2 ζητώντας από την Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία πλαίσιο με στόχο 
την εναρμόνιση επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής η οποία, μεταξύ 
άλλων, θα πρέπει να επιτρέπει την εφαρμογή συμπληρωματικών μηχανισμών ώστε να
διευκολύνεται ο ισομερής καταμερισμός ευθυνών για τα εξαρτώμενα μέλη μεταξύ 
γυναικών και ανδρών·

                                               
1 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών -
2008.
2 OJ C 102 E,  28.4.2004, σελ. 492.
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4.   τονίζει τον ρόλο των εργοδοτών στο να δημιουργούν μια σύγχρονη οργάνωση της
εργασίας και των κρατών μελών στο να παρέχουν προσιτές, από άποψη κόστους, 
ποιοτικές υπηρεσίες που θα επιτρέπουν καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής·

5.   καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν το στόχο της ίσης οικονομικής ανεξαρτησίας για τα 
δύο φύλα·

6.   καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μηχανισμούς διασφάλισης ίσης μεταχείρισης 
γυναικών και ανδρών στα συνταξιοδοτικά συστήματα.
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