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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:

-. έχοντας υπόψη την Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση 
και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας1,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί βασικό μέσον για την 
επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβώνας , εξακολουθεί όμως να παραμένει 
σε χαμηλά επίπεδα, μεταξύ άλλων και για τις γυναίκες,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυναμική αγορά εργασίας θέτει σοβαρές προκλήσεις στους 
εργαζόμενους και ιδιαίτερα στις γυναίκες με παιδιά υποχρεώνοντάς τους να κάνουν 
συμβιβασμούς μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής προσαρμογή των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης στα κράτη μέλη δημιουργεί δυσκολίες για τις γυναίκες σε σχέση με την 
εγκυμοσύνη, την ανατροφή των παιδιών, τις καλύτερες ευκαιρίες για σταδιοδρομία κλπ,

1. καλεί ην Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των γυναικών διακινουμένων 
εργαζομένων κάθε ηλικίας και να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για την ικανοποίηση 
των αναγκών αυτών στους 4 τομείς του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την 
Κινητικότητα των Επαγγελμάτων· 

2. καλεί επειγόντως την Επιτροπή να διερευνήσει τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της 
κινητικότητας των επαγγελμάτων και να συστήσει ευέλικτα μέσα προκειμένου να 
ξεπεραστούν οι απομένοντες φραγμοί που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες·

3. προτείνει στην Επιτροπή να διοργανώσει ενημερωτικές εκστρατείες μεταξύ των νεαρών 
κοριτσιών και των γυναικών σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει η κινητικότητα των 
επαγγελμάτων προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους στη δυναμική αγορά 
εργασίας·

4. καλεί τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους να λάβουν υπόψη και να άρουν τα 
εμπόδια στην εργασιακή κινητικότητα των γυναικών παρέχοντας ισότιμη πρόσβαση σε 
ειδικευμένες θέσεις εργασίας και κορυφαίες θέσεις, ίσες αποδοχές, ελαστικό ωράριο, 
κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών, καλής 
ποιότητας εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις για τα παιδιά, μεταφορά συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων, κατάργηση στερεοτύπων φύλου κλπ·

5. συνιστά στα κράτη μέλη καθώς και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να προωθήσουν 

                                               
1 ΕΕ L 269 της 5.140.2002, σελ. 15
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ενεργά ειδικά προγράμματα απασχόλησης, επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, εκμάθησης εξ 
αποστάσεως και εκμάθησης γλωσσών προκειμένου να δημιουργηθεί μια περισσότερο 
"φιλική προς τις γυναίκες" αγορά εργασίας και να συμφιλιωθεί ο επαγγελματικός βίος με 
τον οικογενειακό· 

6. λαμβάνει γνώση της πρότασης της Επιτροπής να ενισχυθεί η ικανότητα του δικτύου 
TRESS καθώς και το πεδίο δράσης και η ποιότητα του EURES περιλαμβάνοντας τις 
γυναίκες ως μια ειδική κατηγορία εργαζομένων.
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