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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει στην 

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα αιτιολογική σκέψη 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 

ισότητας των φύλων αποτελεί θεμελιώδη 

αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 8 και 

10 ΣΛΕΕ θεσπίζουν την υποχρέωση της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 

δηλώνουν ότι η ΕΕ οφείλει να επιδιώκει 

την εξάλειψη των ανισοτήτων, την 

προαγωγή της ισότητας των φύλων και 

την καταπολέμηση κάθε διάκρισης σε 

όλες τις πολιτικές και τις δράσεις της· 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα αιτιολογική σκέψη 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίμονες 

ανισότητες μεταξύ των φύλων, όπως είναι 

το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά 

την απασχόληση (18,2 %), τους μισθούς 

(16,2 %) και τις συντάξεις (36,5 %), 

μεταξύ άλλων, καθώς και το χάσμα 

μεταξύ των φύλων στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων εξακολουθούν να είναι 

σημαντικές στην ΕΕ· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι απαιτούνται επειγόντως 

προσπάθειες για τη γεφύρωση των 

χασμάτων αυτών, δεδομένου ότι 

εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα 

κύρια εμπόδια για την επίτευξη ισότητας 

των φύλων και μια απαράδεκτη μορφή 

διάκρισης λόγω φύλου· 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα αιτιολογική σκέψη 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του 

συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των 

φύλων, το οποίο κυμαίνεται στο 40 % 

κατά μέσο όρο στην ΕΕ και οφείλεται 

στις ανισότητες που συσσωρεύονται κατά 

τη διάρκεια της ζωής των γυναικών και 

κατά τις περιόδους απουσίας αυτών από 

την αγορά εργασίας, αποτελεί καθήκον 

ύψιστης σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας έχει 

καθοριστική σημασία για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

έλλειψης γυναικείου εργατικού 

δυναμικού· 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα αιτιολογική σκέψη 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

υποχρηματοδοτούμενες δημόσιες 

υπηρεσίες και οι περικοπές στις 

κοινωνικές υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για 

την υγειονομική περίθαλψη, την 

εκπαίδευση, την στέγη, την μέριμνα για 

το παιδί και την μακροχρόνια φροντίδα, 

έχουν πολύ συγκεκριμένο αντίκτυπο στις 

γυναίκες διότι αυτές καλύπτουν συχνά τα 

κενά στην παροχή φροντίδας, στην 

εκπαίδευση και σε άλλα είδη 

οικογενειακής υποστήριξης, συνήθως 

χωρίς αμοιβή, με αποτέλεσμα να 

διαιωνίζεται η δυσανάλογη ευθύνη των 

γυναικών για την παροχή φροντίδας· 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα αιτιολογική σκέψη 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα των 

διατάξεων περίθαλψης εμφανίζει μεγάλες 

αποκλίσεις εντός και μεταξύ των κρατών 

μελών, μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων 

υποδομών, μεταξύ αγροτικών και 

αστικών περιοχών και μεταξύ ηλικιακών 

ομάδων· 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα αιτιολογική σκέψη 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 

υποεκπροσωπούνται στις ΤΠΕ και 

απασχολούνται εν γένει σε χαμηλής 

ποιότητας θέσεις ψηφιακής εργασίας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται χάσμα 

μεταξύ των φύλων σε σχέση με τη 

πρόσβαση και  τη χρήση των ψηφιακών 

τεχνολογιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ενσωμάτωση περισσοτέρων γυναικών 

στην ψηφιακή οικονομία μπορεί να έχει 

σημαντικότατο αντίκτυπο στην 

οικονομική ανάπτυξη· 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα αιτιολογική σκέψη 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο οφείλει να συμβάλλει στην 

υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
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παρακολουθεί την υλοποίηση και των 20 

βασικών αρχών, με ιδιαίτερη προσοχή 

στην εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης και 

ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και 

ανδρών, στην εξασφάλιση του 

δικαιώματος ίσης αμοιβής για εργασία 

ίσης αξίας και στην εξασφάλιση του 

δικαιώματος σε ποιοτικές και οικονομικά 

προσιτές υπηρεσίες φροντίδας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεραιότητα 

της ευρωπαϊκής οικονομικής 

διακυβέρνησης οφείλει να μεταφερθεί 

από τον κοντόφθαλμο στόχο της 

μεγέθυνσης του ΑΕγχΠ στην ευημερία 

και στη σύγκλιση με υψηλά ελάχιστα 

πρότυπα για την ισότητα των φύλων· 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα παράγραφος 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 εκφράζει τη λύπη του για την απουσία 

της ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου από την στρατηγική «Ευρώπη 

2020» και καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να θεσπίσουν ένα πυλώνα για 

την ισότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής 

και να συμπεριλάβουν μεταξύ των 

πρωταρχικών στόχων την ισότητα των 

φύλων· 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα παράγραφος 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 διατυπώνει εκ νέου τον προβληματισμό 

του για την απουσία της διάστασης του 

φύλου και την απουσία δεικτών ανά φύλο 

από το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου, και καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη 
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ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

στην εκπόνηση των ειδικών ανά χώρα 

συστάσεων, των προγραμμάτων 

σταθερότητας και σύγκλισης, και των 

εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων 

θεσπίζοντας ποιοτικούς στόχους και 

μέτρα για την αντιμετώπιση των 

επίμονων ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 

και να εφαρμόζουν συστηματικά την 

αρχή της συνεκτίμησης της ισότητας των 

φύλων στον προϋπολογισμό· 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα παράγραφος 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 

Επιτροπή να διευκολύνει την 

παρακολούθηση των στόχων για την 

απασχόληση και τη μείωση της 

φτώχειας, καθώς και του αντικτύπου των 

μεταρρυθμίσεων σε βάθος χρόνου, 

ζητώντας από τα κράτη μέλη να 

χρησιμοποιούν δεδομένα κατά φύλο και 

να καθορίσουν πρόσθετους δείκτες 

σχετικούς με τα φύλα· ζητεί τον 

εμπλουτισμό του πίνακα αποτελεσμάτων 

μακροοικονομικών ανισορροπιών με 

κοινωνικούς δείκτες, 

συμπεριλαμβανομένων δεικτών για την 

ανισότητα των φύλων, σε ισότιμη βάση 

με τους οικονομικούς δείκτες·  

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα παράγραφος 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

χρησιμοποιήσουν στοιχεία διαχωρισμένα 

ως προς το φύλο στις διαδικασίες τους 

της παρακολούθησης, όπου είναι 
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δυνατόν, και συγκεκριμένα ως προς τη 

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 

εργασίας· 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα παράγραφος 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 επαναλαμβάνει τον προβληματισμό του 

για την έλλειψη καλής ποιότητας, 

οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 

υπηρεσιών μακροχρόνιας μέριμνας για 

ηλικιωμένους, για αναπήρους και για 

άτομα με χρόνιες παθήσεις, μια 

κατάσταση που επίσης ευθύνεται για τη 

χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην 

αγορά εργασίας·  τονίζει την ανάγκη να 

δοθεί προτεραιότητα στη λήψη μέτρων 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

της ανεργίας, της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία 

πλήττουν κυρίως τις γυναίκες και δη 

εκείνες από μη προνομιούχα στρώματα, 

με ιδιαίτερη έμφαση  στη βιώσιμη 

απασχόληση/τις ποιοτικές θέσεις 

εργασίας με δικαιώματα και στις 

ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες που 

εξασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη, 

ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της 

υγείας, της παιδικής μέριμνας, της 

φροντίδας ανθρώπων που χρειάζονται 

υποστήριξη, των δημόσιων μεταφορών 

και των κοινωνικών υπηρεσιών· ζητεί 

από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις 

δημόσιες επενδύσεις στις υπηρεσίες 

φροντίδας και να παρακολουθούν την 

ποιότητα, την οικονομική προσιτότητα 

και την προσβασιμότητα αυτών· 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα παράγραφος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 τονίζει ότι η ανεργία, η φτώχεια και ο 

κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν πηγές 

σημαντικού άγχους, ιδίως μεταξύ των 

γυναικών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, 

ότι είναι σημαντικό να παραμείνει η 

διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

επικεντρωμένη στην επίτευξη έξυπνης, 

βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξης, με καλύτερο συντονισμό των 

εθνικών και των ευρωπαϊκών πολιτικών, 

προκειμένου να δημιουργηθούν 

περισσότερες θέσεις ποιοτικής 

απασχόλησης εντός της ΕΕ, ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι ανισότητες μεταξύ 

γυναικών και ανδρών όσον αφορά την 

ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις· 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα παράγραφος 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 εκφράζει τον προβληματισμό του για τον 

κάθετο και οριζόντιο διαχωρισμό της 

αγοράς εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, για 

το χάσμα μεταξύ των φύλων σε αποδοχές 

και συντάξεις και για τον χαμηλό αριθμό 

γυναικών που εμπλέκονται σε διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων· τονίζει ότι το 

ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 

εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από 

αυτό των ανδρών· υπογραμμίζει ότι η 

διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης είναι 

ιδιαίτερα μεγάλη για τις μητέρες και τις 

γυναίκες που έχουν ευθύνες παροχής 

φροντίδας· 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα παράγραφος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

παρακολουθούν τη συμμετοχή των 

γυναικών στην εργασία με βάση τον 

αριθμό των ωρών εργασίας ανά 

εβδομάδα, τα είδη συμβάσεων και την 

οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών 

και, στη βάση αυτή, να καταπολεμήσουν 

τη φτώχεια των γυναικών· ζητεί την 

αύξηση των κατώτατων μισθών, ώστε να 

προσφέρεται τουλάχιστον ένας 

αξιοπρεπής μισθός, τη λήψη δεσμευτικών 

μέτρων για την επίτευξη μισθολογικής 

διαφάνειας και τη διενέργεια ελέγχων 

όσον αφορά τις αμοιβές σε επίπεδο 

εταιρείας για την επίτευξη ίσης αμοιβής 

για ίση εργασία και για εργασία ίσης 

αξίας σε όλους τους τομείς και όλα τα 

επαγγέλματα· καλεί επίσης τα κράτη μέλη 

να άρουν τα εμπόδια για τη θέσπιση της 

οδηγίας σχετικά με τις γυναίκες σε 

διοικητικά συμβούλια· παροτρύνει το 

Συμβούλιο να καταλήξει γρήγορα σε 

συμφωνία επί της οδηγίας για μια 

καλύτερη ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 

συμπεριλαμβανομένων ισότιμων και 

προσιτών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας 

και φροντίδας του κύκλου ζωής για 

εργαζόμενους γονείς και φροντιστές, 

ούτως ώστε να μπορούν αυτοί να 

συνδυάζουν καλύτερα τον ιδιωτικό και 

τον επαγγελματικό τους βίο. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα παράγραφος 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 επισημαίνει τη μεγάλη σημασία που έχει, 

μεταξύ άλλων βοηθητικών δεικτών, η 

παρακολούθηση του αριθμού των ΕΕΑΚ 

ως ποσοστού του συνολικού πληθυσμού 

ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών και τονίζει 
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την ιδιαίτερη προσοχή που οφείλεται στις 

νέες γυναίκες και τα κορίτσια λόγω της 

σημαντικής διαφοράς που υπάρχει 

μεταξύ των φύλων ως προς το ποσοστό 

των ΕΕΑΚ σε αυτή την ηλικιακή ομάδα· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα παράγραφος 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους προκειμένου να 

βελτιώσουν εκείνες τις ψηφιακές 

δεξιότητες που έχουν ανάγκη στην αγορά 

εργασίας οι πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην ελαχιστοποίηση του χάσματος 

μεταξύ των φύλων στο πεδίο αυτό· 

επισημαίνει ότι είναι επειγόντως ανάγκη 

να βελτιωθούν η εκπαίδευση και η 

απασχόληση των γυναικών στους τομείς 

ΤΠΕ και να διευκολυνθεί η πρόσβασή 

τους σε υψηλόβαθμες θέσεις·   

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα παράγραφος 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ζητεί πολιτικές που στηρίζουν τη 

επιχειρηματικότητα των γυναικών, 

διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε 

χρηματοδότηση και επιχειρηματικές 

ευκαιρίες, προσφέρουν εξατομικευμένη 

κατάρτιση και θεσπίζουν μέτρα για την 

εξισορρόπηση επαγγελματικού και 

ιδιωτικού βίου· 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα παράγραφος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ανά 

φύλο αξιολόγηση των επιπτώσεων των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 

έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής και 

προτείνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 

των Φύλων σε όλα τα στάδια του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα παράγραφος 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 καλεί εκ νέου τον αρμόδιο ή τους 

αρμόδιους Επιτρόπους να συζητούν σε 

ετήσια βάση τις πτυχές της ετήσιας 

επισκόπησης της ανάπτυξης που 

συνδέονται με τα θέματα φύλου με την 

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών 

και Ισότητας των Φύλων. 

 

 

 

 


