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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει στην 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 
της ισότητας των φύλων αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ και 
κατοχυρώνεται στα άρθρα 2 και 3 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι τα άρθρα 8 
και 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 
23 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων ορίζουν με σαφήνεια τη 
δέσμευση της ΕΕ για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου ως εργαλείου 
για την εξάλειψη των ανισοτήτων, την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
την καταπολέμηση των διακρίσεων σε 
όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητές 
της·

Τροπολογία 2

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
διαιωνιζόμενα χάσματα μεταξύ των 
φύλων στην ΕΕ, όπως το χάσμα μεταξύ 
των φύλων όσον αφορά την απασχόληση, 
η ψαλίδα του 16 % στις αμοιβές μεταξύ 
των φύλων και το συνταξιοδοτικό χάσμα 
του 35,7 % μεταξύ των φύλων, και η 
υποεκπροσώπηση των γυναικών σε καλά 
αμειβόμενους τομείς – που είναι εν μέρει 
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αποτέλεσμα του γεγονότος ότι πολλές 
γυναίκες αναγκάζονται να παρέχουν 
άτυπη φροντίδα και να εκτελούν μη 
αμειβόμενη οικιακή εργασία – δεν είναι 
μόνο άδικα, αλλά θέτουν επίσης τις 
γυναίκες σε ευάλωτες ή επισφαλείς 
καταστάσεις, όπως η φτώχεια ή ο 
κοινωνικός αποκλεισμός· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το μισθολογικό και το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
είναι μεγαλύτερα για τις μετανάστριες και 
τις γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
πρόσθετα εμπόδια στην απασχόληση και 
υψηλότερα επίπεδα διακρίσεων στην 
απασχόληση και στον χώρο εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
επειγόντως προσπάθειες για τη γεφύρωση 
των χασμάτων αυτών, δεδομένου ότι 
εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα 
κύρια εμπόδια για την επίτευξη της 
ισότητας των φύλων και αποτελούν 
απαράδεκτη μορφή έμφυλης διάκρισης·

Τροπολογία 3

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μισθολογικές και συνταξιοδοτικές 
διαφορές μεταξύ των φύλων – ως 
αποτέλεσμα της συσσώρευσης 
ανισοτήτων που βιώνουν οι γυναίκες σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους – και οι 
περίοδοι απουσίας από την αγορά 
εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες 
από αυτές τις ανισότητες είναι απόρροια 
του γεγονότος ότι 7 εκατομμύρια 
γυναίκες, σε σύγκριση με 0,5 εκατομμύρια 
άνδρες, στην ΕΕ δεν εργάζονται λόγω 
ευθυνών φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να 
συμβάλλει στην υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
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δικαιωμάτων και να παρακολουθεί την 
υλοποίηση του συνόλου των 20 βασικών 
αρχών, με ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση ίσης μεταχείρισης και ίσων 
ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
του δικαιώματος ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας και του δικαιώματος 
σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες 
φροντίδας καλής ποιότητας·

Τροπολογία 4

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας των 
παιδιών και της μακροχρόνιας 
φροντίδας, έχει τεράστιο αντίκτυπο στις 
γυναίκες, καθώς συχνά αναγκάζονται να 
καλύψουν τα κενά στην παροχή 
φροντίδας και την υποστήριξη της 
οικογένειας, με αποτέλεσμα να 
διαιωνίζεται η εις βάρος τους 
δυσαναλογία ως προς την ευθύνη της 
παροχής φροντίδας·

Τροπολογία 5

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ 
έχει τονίσει ότι η επένδυση στη βελτίωση 
της ισότητας των φύλων συμβάλλει στην 
οικονομική ανάπτυξη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, μεταξύ άλλων, η προώθηση 
της ισότητας των φύλων, η βελτίωση των 
ευκαιριών απασχόλησης για τις γυναίκες, 
η διασφάλιση της αρχής της ισότητας της 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, η 
διευκόλυνση του συνδυασμού εργασίας, 
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φροντίδας και προσωπικής ζωής για 
γυναίκες και άντρες, καθώς και η 
πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών είναι ζωτικής 
σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη 
της ΕΕ, την παραγωγικότητα, τη 
μακροπρόθεσμη δημοσιονομική 
διατηρησιμότητα και τη σταθερότητα 
της κοινωνίας·

Τροπολογία 6

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας και η 
πρόσβαση σε αυτές παρουσιάζει μεγάλες 
αποκλίσεις εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη 
μέλη για την επίτευξη των στόχων της 
Βαρκελώνης, το ένα έκτο των 
νοικοκυριών της ΕΕ δεν καλύπτει τις 
ανάγκες του σε υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ένα τρίτο των νοικοκυριών της ΕΕ δεν 
έχει πρόσβαση σε επαρκείς υπηρεσίες 
κατ’ οίκον φροντίδας·

Τροπολογία 7

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρουσία περισσότερων γυναικών σε 
θέσεις λήψης αποφάσεων θα ενίσχυε την 
ισότητα των φύλων και ότι οι 
δεσμευτικές ποσοστώσεις αποτελούν το 
καλύτερο εργαλείο για την επίτευξη αυτού 
του στόχου, όπως καταδεικνύουν τα 
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δεδομένα του EIGE1a·
1α. Το ποσοστό των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων είναι 
35,3 % στα κράτη μέλη με δεσμευτικές 
ποσοστώσεις, 27 % στα κράτη μέλη με 
ήπια μέτρα και 15,4 % στα κράτη μέλη 
χωρίς εγκεκριμένα μέτρα. Πηγή: 
https://eige.europa.eu/news/ageing-
societies-migration-and-climate-change-
bring-new-challenges-gender-equality

Τροπολογία 8

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν 
συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους στα 
εθνικά τους προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) για να επιτύχουν 
τους στόχους της Βαρκελώνης και να 
εφαρμόσουν ειδικά μέτρα που θα 
απευθύνονται στις ομάδες γυναικών με 
πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, 
όπως οι νέες γυναίκες, οι γυναίκες 
μεγαλύτερης ηλικίας, οι μετανάστριες, οι 
γυναίκες με αναπηρία, οι μόνες μητέρες 
και οι γυναίκες Ρομά· υπογραμμίζει ότι το 
χάσμα ως προς την απασχόληση είναι 
ιδιαίτερα μεγάλο για τις μητέρες και τις 
γυναίκες που έχουν ευθύνες παροχής 
φροντίδας·

Τροπολογία 9

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προσοχή στη διάσταση του φύλου σε όλα 
τα εθνικά τους προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 

https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
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Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως σε σχέση 
με συστηματικά μέτρα για την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών στους τομείς της απασχόλησης, 
της κοινωνικής ένταξης, της 
καταπολέμησης της φτώχειας, της 
εκπαίδευσης και της έρευνας και 
καινοτομίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβαίνουν τακτικά σε ανάλυση των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων υπό την 
προοπτική του φύλου·

Τροπολογία 10

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να επιδεικνύει 
μεγαλύτερη προσοχή στη διάσταση του 
φύλου κατά τη διατύπωση των ειδικών 
ανά χώρα συστάσεων, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι διαιωνιζόμενες 
διαφορές μεταξύ των φύλων·

Τροπολογία 11

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί, στο πρόγραμμα που θα 
διαδεχθεί τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», να θεσπιστεί πυλώνας για την 
ισότητα των φύλων και ένας γενικός 
στόχος για την ισότητα των φύλων και να 
ενσωματωθούν ειδικοί ανά φύλο στόχοι 
και δείκτες στις ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει κάθε χώρα και έχουν 
εντοπιστεί στον κοινωνικό πίνακα 
αποτελεσμάτων·

Τροπολογία 12
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει και χαιρετίζει την 
έκκληση, που περιλαμβάνεται στα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου του 
Δεκεμβρίου 2019 με θέμα «Ισότητα των 
φύλων στις οικονομίες της ΕΕ: Η 
μελλοντική πορεία», να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στην ισότητα των φύλων στα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μεταξύ άλλων 
μέσω της συνεργασίας για τους 
υφιστάμενους δείκτες σχετικά με την 
ισότητα των φύλων, της ανάπτυξης νέων 
δεικτών και της συνεχούς ανάπτυξης της 
συλλογής δεδομένων ανά φύλο, 
στατιστικών μεθόδων και αναλύσεων για 
την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την ισότητα των φύλων·

Τροπολογία 13

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. θεωρεί λυπηρή την έλλειψη ακόμη 
ευρύτερης προοπτικής φύλου και 
περαιτέρω δεικτών στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει τον δείκτη 
ισότητας των φύλων ως ένα από τα 
εργαλεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για 
την παρακολούθηση της προόδου προς 
την επίτευξη των στόχων απασχόλησης 
και των κοινωνικών στόχων και να 
αναγνωρίσει τις επιπτώσεις των 
μακροοικονομικών πολιτικών στην 
ισότητα των φύλων·

Τροπολογία 14
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει περαιτέρω στη διαδικασία 
παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου τον κοινωνικό πίνακα 
αποτελεσμάτων για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· 

Τροπολογία 15

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. χαιρετίζει τη δέσμευση της νέας 
Επιτροπής να προτείνει τη στρατηγική 
της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
υποχρεωτικής μισθολογικής διαφάνειας, 
εντός των πρώτων 100 ημερών της 
θητείας της· καλεί την Επιτροπή να 
συμπληρώσει την πρωτοβουλία αυτή με 
εργαλεία που παρέχουν αντικειμενικά 
κριτήρια τα οποία επιτρέπουν την 
ουδέτερη από άποψη φύλου αξιολόγηση 
και τη σύγκριση της αξίας της εργασίας 
σε διάφορους τομείς, προκειμένου να 
επιτευχθεί ίση αμοιβή για ίση εργασία και 
εργασία ίσης αξίας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών σε όλους τους τομείς και τα 
επαγγέλματα·

Τροπολογία 16

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να μεριμνήσουν για την άρση 
όλων των φραγμών που εμποδίζουν τη 
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συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και να ενσωματώσουν την 
προοπτική του φύλου στις φορολογικές 
πολιτικές – μεταξύ άλλων ελέγχους των 
φορολογικών πολιτικών με γνώμονα το 
φύλο προκειμένου να εξαλειφθούν τυχόν 
μεροληπτικές με βάση το φύλο 
φορολογικές πρακτικές – και να 
εξασφαλίσουν ότι δεν θα δημιουργηθούν 
νέοι φόροι, νόμοι για τις δαπάνες, 
προγράμματα ή πρακτικές που επιτείνουν 
το χάσμα μεταξύ των φύλων στην αγορά 
ή στο καθαρό εισόδημα ή ενισχύουν το 
στερεότυπο του άνδρα στυλοβάτη·

Τροπολογία 17

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να εμπλουτιστεί ο πίνακας 
αποτελεσμάτων για τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες με κοινωνικούς δείκτες, 
μεταξύ άλλων για τις ανισότητες μεταξύ 
των φύλων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 
ισότιμοι με τους οικονομικούς δείκτες·

Τροπολογία 18

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι ο κάθετος και οριζόντιος 
διαχωρισμός στην αγορά εργασίας και το 
διαιωνιζόμενο μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών εξακολουθούν να αποτελούν 
εκτεταμένα φαινόμενα σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι η συμμετοχή 
γυναικών σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, ιδίως οικονομικών, 
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συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου, είναι ελλειμματική· τονίζει ότι 
αυτές και άλλες ανισότητες γίνονται πιο 
αισθητές στις μειονεκτούσες ομάδες 
γυναικών και, ως εκ τούτου, ζητεί να 
ενσωματωθεί στις πολιτικές 
απασχόλησης και στην κοινωνική 
προστασία μια διατομεακή προσέγγιση 
για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών με αναπηρία· πιστεύει ότι, για 
την επιτυχή εφαρμογή της διατομεακής 
αυτής προσέγγισης, είναι αναγκαίο να 
διατίθενται δεδομένα και πληροφορίες 
ανά φύλο, ιδίως όσον αφορά την εργασία 
σε πλατφόρμες και την αδήλωτη εργασία, 
τις ενεργές πολιτικές για την εργασία, την 
κινητικότητα, τα ατομικά σχέδια δράσης 
ή τα επιδόματα ανεργίας, μεταξύ άλλων·

Τροπολογία 19

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
νομοθεσία που θα διασφαλίζει την ίση 
εκπροσώπηση των γυναικών στα όργανα 
λήψης αποφάσεων των εταιρειών, ίση 
αμοιβή ανδρών και γυναικών και ίδιες 
ευκαιρίες εξέλιξης της σταδιοδρομίας, 
μεταξύ άλλων μέσω ενός δημόσιου δείκτη 
για τις επιδόσεις των εταιρειών στο θέμα 
της ισότητας και με την επιβολή 
κυρώσεων στις εταιρείες που δεν 
επιτυγχάνουν τους στόχους ισότητας·

Τροπολογία 20

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει τη σημασία που έχει η 
εξασφάλιση καθολικών, ποιοτικών, 
προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 
δομών παιδικής φροντίδας προκειμένου 
να αυξηθεί η απασχόληση των γυναικών· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι οι στόχοι της Βαρκελώνης, δηλαδή το 
να διασφαλιστεί ότι το 33 % των παιδιών 
ηλικίας κάτω των τριών ετών βρίσκονται 
σε παιδική φροντίδα (στόχος 1) και ότι το 
90 % των παιδιών ηλικίας από 3 ετών 
έως την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής 
φοίτησης (στόχος 2) βρίσκονται στην 
εκπαίδευση, έχουν επιτευχθεί μόνο από 12 
κράτη μέλη από το 2002· καλεί τα κράτη 
μέλη να μεταφέρουν πάραυτα και 
αποτελεσματικά στο εθνικό τους δίκαιο 
την οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 
φροντιστές· ζητεί την ανάπτυξη ενός 
πλαισίου της ΕΕ για την οικονομία της 
φροντίδας που θα ρυθμίζει τα ελάχιστα 
επίπεδα φροντίδας για τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας και τα εξαρτώμενα 
άτομα με παρόμοιο τρόπο με τους 
στόχους της Βαρκελώνης, και 
κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας για 
την επαγγελματοποίηση της οικιακής 
εργασίας και της παροχής φροντίδας·

Τροπολογία 21

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συμβάλλει στην 
εκπλήρωση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, παρέχοντας 
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στα κράτη μέλη αρκετό περιθώριο για να 
χρηματοδοτήσουν και να διατηρήσουν τη 
χρηματοδότησή τους για τις υπηρεσίες 
φροντίδας·

Τροπολογία 22

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι, ενώ η ευθύνη για την 
οργάνωση και το περιεχόμενο των 
συστημάτων προσχολικής εκπαίδευσης 
και φροντίδας καθώς και για την παροχή 
μακροχρόνιας φροντίδας επαφίεται στα 
επιμέρους κράτη μέλη, η συνεργασία σε 
επίπεδο ΕΕ, σε συνδυασμό με την 
αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων 
της ΕΕ, μπορεί να συμβάλει στην 
ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών 
φροντίδας υποστηρίζοντας και 
συμπληρώνοντας τα μέτρα που 
λαμβάνονται σε περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, και να βοηθήσει τα κράτη μέλη 
να αντιμετωπίσουν τις κοινές 
προκλήσεις·

Τροπολογία 23

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στην 
εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους 
τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, 
της μηχανικής και των μαθηματικών 
(STEM) και καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τα έμφυλα στερεότυπα 
και να βελτιώσουν τη συμμετοχή, την 
επιτυχία και τη συνεχή εμπλοκή των 
κοριτσιών και των γυναικών στην 
εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους 
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τομείς STEM, προκειμένου να μειωθεί το 
χάσμα μεταξύ των φύλων στα 
επαγγέλματα STEM· τονίζει τη σημασία 
που έχει η διά βίου μάθηση για τις 
γυναίκες, καθώς τους παρέχει τη 
δυνατότητα επαγγελματικού 
επαναπροσανατολισμού στη διαρκώς 
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας·

Τροπολογία 24

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει τη σημασία που έχει, 
μεταξύ άλλων βοηθητικών δεικτών, η 
παρακολούθηση του ποσοστού του 
πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 15 και 24 
ετών που είναι εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) και 
τονίζει την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει 
να δοθεί στις νέες γυναίκες και τα 
κορίτσια λόγω της σημαντικής διαφοράς 
που υπάρχει μεταξύ των φύλων ως προς 
την αναλογία των νέων ΕΕΑΚ·

Τροπολογία 25

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ανοδική σύγκλιση όσον 
αφορά την ίση, μη μεταβιβάσιμη και 
πλήρως αμειβόμενη άδεια μητρότητας 
και πατρότητας ως μέτρο που βελτιώνει 
την ισότητα των φύλων στο έργο της 
παροχής φροντίδας και προάγει την 
ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών 
στην αγορά εργασίας και τη δικαιότερη 
κατανομή της μη αμειβόμενης φροντίδας 
και της οικιακής εργασίας, με 
αποτέλεσμα να γεφυρώνει το χάσμα στην 
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προσωρινή και μερική απασχόληση·

Τροπολογία 26

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί τα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην απεμπλοκή της 
οδηγίας σχετικά με τις γυναίκες στα 
διοικητικά συμβούλια·

Τροπολογία 27

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να βελτιώσουν τη συλλογή 
δεδομένων ανά φύλο, ιδίως σχετικά με τα 
βαθύτερα αίτια των ανισοτήτων μεταξύ 
των φύλων στην αγορά εργασίας, όπως η 
υιοθέτηση διαφορετικών τύπων αδειών 
που σχετίζονται με την παροχή φροντίδας 
ή συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τα 
διάφορα αίτια του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων σε όλα τα 
κράτη μέλη· είναι πεπεισμένο ότι η 
έρευνα για τη χρήση του χρόνου θα 
πρέπει να διεξάγεται με επαρκή 
περιοδικότητα και σε επαρκές μέγεθος 
δείγματος προκειμένου να παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με το χάσμα μεταξύ 
των φύλων ως προς τη μη αμειβόμενη 
φροντίδα και την οικιακή εργασία· 
τονίζει μετ’ επιτάσεως, ως εκ τούτου, την 
ανάγκη παρακολούθησης της προόδου 
στα θέματα ισότητας των φύλων, καθώς 
και τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων 
σε βάθος χρόνου· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να παρακολουθεί τη συμμετοχή 
των γυναικών στο εργατικό δυναμικό με 
βάση τις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα, 
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τα είδη συμβάσεων και την οικονομική 
ανεξαρτησία·

Τροπολογία 28

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει τη σημασία των πολιτικών 
προσανατολισμού προς την πράσινη και 
την ψηφιακή μετάβαση προκειμένου να 
επιδιωχθούν στόχοι για την ισότητα των 
φύλων· ζητεί να συμπεριληφθεί 
συστηματική αξιολόγηση των επιπτώσεων 
στην ισότητα των φύλων και την κατανομή 
ειδικών κονδυλίων για την ισότητα των 
φύλων, προκειμένου να επιτευχθεί ισότιμη 
και δίκαιη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση 
που δεν θα αφήνει κανέναν στο περιθώριο 
και θα συμβάλλει στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων κάθε μορφής· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να προσδιορίσουν 
αποτελεσματικά μοντέλα 
χρηματοδότησης, προσαρμοσμένα στις 
εθνικές και τοπικές συνθήκες·

Τροπολογία 29

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και τη συνεκτίμηση 
της ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό και την αποτελεσματική 
εφαρμογή τους σε όλους τους τομείς 
πολιτικής και ειδικότερα στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο·

Τροπολογία 30
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπενθυμίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ιδίως των 
εκθέσεων ανά χώρα για την 
παρακολούθηση της προόδου των 
κρατών μελών όσον αφορά την 
υλοποίηση των ΣΒΑ, ιδίως του ΣΒΑ 5 και 
των επιμέρους στόχων 5.4 και 5.5·

Τροπολογία 31

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί το Συμβούλιο να μεριμνήσει 
ώστε να απεμπλακούν οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
οριζόντια οδηγία για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η προστασία των γυναικών 
και άλλων ευάλωτων ομάδων σε όλους 
τους τομείς της κοινωνίας·

Τροπολογία 32

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν 
τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για 
την εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών, δεδομένου 
ότι η έμφυλη βία συνιστά πρόσθετο 
εμπόδιο στη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας και την οικονομική 
τους ανεξαρτησία·
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Τροπολογία 33

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της 
έμφυλης παρενόχλησης στις πρακτικές 
πρόσληψης και στους χώρους εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για 
ανεξάρτητους μηχανισμούς υποβολής 
αναφορών· καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη 
εναντίωση στην παρουσία των γυναικών 
στην πολιτική και στον κλάδο των μέσων 
ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
παρενόχλησης και της κακοποίησης στο 
Διαδίκτυο και στον χώρο εργασίας, 
γεγονός που οδηγεί τις γυναίκες εκτός 
θέσεων εργασίας που έχουν απέναντί τους 
το κοινό και συντείνει σε ένα επιβλαβές 
περιβάλλον αποκλεισμού για τις γυναίκες 
που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς·

Τροπολογία 34

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. ζητεί πολιτικές που στηρίζουν την 
επιχειρηματικότητα των γυναικών, 
διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση και επιχειρηματικές 
ευκαιρίες, προσφέρουν εξατομικευμένη 
κατάρτιση και θεσπίζουν μέτρα για τον 
συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής.
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