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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. Λαμβάνει υπόψη την υποβολή της ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας από την Επιτροπή 
που επιτρέπει να επιτευχθούν μεγαλύτερες εξελίξεις και εξασφαλίζει πιο στοχοθετημένη 
και ολοκληρωμένη προσέγγιση των κοινωνικών πολιτικών ενεργοποιώντας τους τομείς 
της απασχόλησης, των ίσων ευκαιριών, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ελπίζει ότι τούτο θα συμβάλλει στην προαγωγή της ισότητας της 
φύλων, στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και στις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού 
αποκλεισμού·

2. Πιστεύει ότι τα συμφέροντα και οι αξίες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται η ισότητα των φύλων, πρέπει να συμβάλλουν στην άσκηση επιρροής σε 
αποφάσεις που λαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο· 

3. Θεωρεί ότι η ευελιξία και η ασφάλεια πρέπει να χρησιμοποιούνται υπέρ των κοινωνικά 
μειονεκτούντων ατόμων, ιδίως για τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους· προς το σκοπό 
αυτό, πρέπει να υιοθετηθεί ισόρροπη προσέγγιση τόσο όσον αφορά τα συμφέροντα των 
εργαζομένων γυναικών όσο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης·

4. Υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής· 
τονίζει την ανάγκη να επωφελούνται οι νέοι από ποιοτική εκπαίδευση προκειμένου να 
εκριζωθεί το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· επισημαίνει επίσης ότι 
θα πρέπει να ενημερώνονται οι νέοι, και ιδίως τα κορίτσια και οι γυναίκες σχετικά με τις 
δυνατότητες που τους παρέχονται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

5. Ενθαρρύνει την ενίσχυση του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους που θα οδηγεί στη 
βελτίωση της γονικής άδειας,·και επιδοκιμάζει τις νέες προτάσεις της Επιτροπής σχετικά 
με την άδεια μητρότητας και τα δικαιώματα των αυτοαπασχολουμένων.
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