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13.1.2021 A9-0229/1

Τροπολογία 1
Frances Fitzgerald, εισηγητής

Έκθεση A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή
(2020/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίσημα 
στοιχεία για τη θνησιμότητα δείχνουν ότι 
οι άνδρες έχουν υψηλότερο ποσοστό 
θνησιμότητας από τον ιό σε σχέση με τις 
γυναίκες, ενώ οι γυναίκες διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο να μολυνθούν από τον 
ιό λόγω της δυσανάλογα υψηλής 
παρουσίας τους μεταξύ των εργαζομένων 
στην πρώτη γραμμή σε καίριους τομείς 
κατά την υφιστάμενη κρίση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα 
επίσημα στοιχεία για τη θνησιμότητα 
δείχνουν ότι οι άνδρες μεγαλύτερης 
ηλικίας έχουν υψηλότερο ποσοστό 
θνησιμότητας από τον ιό σε σχέση με τις 
γυναίκες, ενώ οι γυναίκες διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο να μολυνθούν από τον 
ιό λόγω της δυσανάλογα υψηλής 
παρουσίας τους μεταξύ των εργαζομένων 
στην πρώτη γραμμή σε καίριους τομείς 
κατά την υφιστάμενη κρίση·
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13.1.2021 A9-0229/2

Τροπολογία 2
Frances Fitzgerald, εισηγητής

Έκθεση A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή
(2020/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα 
του Eurofound δείχνει ότι η κρίση της 
νόσου COVID-19 δημιουργεί σοβαρό 
κίνδυνο οπισθοδρόμησης κατά δεκαετίες 
όσον αφορά την ισότητα των φύλων στη 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ειδικά αν 
η δραστηριότητα παρεμποδίζεται 
περαιτέρω σε τομείς στους οποίους οι 
γυναίκες υπερεκπροσωπούνται30· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως προκύπτει 
από έρευνες, η γεφύρωση του χάσματος 
στην απασχόληση μεταξύ των φύλων έχει 
μείνει στάσιμη τα τελευταία χρόνια και οι 
συνεχιζόμενες ανισότητες στη συμμετοχή 
στην απασχόληση κοστίζουν στην Ευρώπη 
περισσότερα από 335 δισεκατομμύρια 
EUR ετησίως, αντιπροσωπεύοντας το 
2,41 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ το 201931·

_________________
30 Έρευνα Eurofound για τη νόσο COVID-
19, 2020.
31 Eurofound, Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges» 
(Κλείσιμο του χάσματος μεταξύ των 
φύλων στην απασχόληση: υπεράσπιση της 
προόδου και αντιμετώπιση των 
προκλήσεων λόγω της νόσου COVID-19) 
(2020).

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα 
του Eurofound δείχνει ότι η κρίση της 
νόσου COVID-19 δημιουργεί σοβαρό 
κίνδυνο οπισθοδρόμησης κατά δεκαετίες 
όσον αφορά την ισότητα των φύλων στη 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ειδικά αν 
η δραστηριότητα παρεμποδίζεται 
περαιτέρω σε τομείς στους οποίους οι 
γυναίκες υπερεκπροσωπούνται30· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως προκύπτει 
από έρευνες, η γεφύρωση του χάσματος 
στην απασχόληση μεταξύ των φύλων έχει 
μείνει στάσιμη μεταξύ του 2015 και του 
2018, και οι συνεχιζόμενες ανισότητες στη 
συμμετοχή στην απασχόληση κοστίζουν 
στην Ευρώπη περισσότερα από 
335 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, 
αντιπροσωπεύοντας το 2,41 % του ΑΕγχΠ 
της ΕΕ το 201931·

_________________
30 Έρευνα Eurofound για τη νόσο COVID-
19, 2020.
31 Eurofound, Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges» 
(Κλείσιμο του χάσματος μεταξύ των 
φύλων στην απασχόληση: υπεράσπιση της 
προόδου και αντιμετώπιση των 
προκλήσεων λόγω της νόσου COVID-19) 
(2020).
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13.1.2021 A9-0229/3

Τροπολογία 3
Frances Fitzgerald, εισηγητής

Έκθεση A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή
(2020/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντίκτυπος της κρίσης στην ισότητα των 
φύλλων αποδεικνύεται σαφώς, μεταξύ 
άλλων, από το έργο του EIGE και της 
μονάδας του ΟΗΕ για τις γυναίκες· 
λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ο πλήρης 
αντίκτυπος της κρίσης είναι δύσκολο να 
εκτιμηθεί δεδομένης της έλλειψης 
συγκρίσιμων δεδομένων κατανεμημένων 
ανά φύλο σε όλα τα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 είχε πρωτοφανή αντίκτυπο 
στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά ανά τομέα 
με αναλυτικά δεδομένα ανά φύλο και 
ηλικία, τόσο στη διάρκεια της περιόδου 
της κρίσης όσο και στη διάρκεια της 
περιόδου ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι πλήρεις συνέπειες της πανδημίας 
στην οικονομία, την απασχόληση και την 
κοινωνία δεν είναι ακόμη γνωστές, αλλά οι 
προκαταρκτικές μελέτες υποδηλώνουν 
σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας σε 
τομείς υπηρεσιών και σε βιομηχανικούς 
τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
αντιθέτως, άλλοι τομείς έχουν διατηρήσει 
την ασφάλεια της απασχόλησης παρά την 
κρίση, συμπεριλαμβανομένων του 
δημόσιου και του ιατρικού τομέα, καθώς 
και του τομέα ΤΠΕ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντίκτυπος της κρίσης στην ισότητα των 
φύλλων αποδεικνύεται σαφώς, μεταξύ 
άλλων, από το έργο του EIGE και της 
μονάδας του ΟΗΕ για τις γυναίκες· 
λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ο πλήρης 
αντίκτυπος της κρίσης είναι δύσκολο να 
εκτιμηθεί δεδομένης της έλλειψης 
συγκρίσιμων δεδομένων κατανεμημένων 
ανά φύλο σε όλα τα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 είχε πρωτοφανή αντίκτυπο 
στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά ανά τομέα 
με αναλυτικά δεδομένα ανά φύλο και 
ηλικία, τόσο στη διάρκεια της περιόδου 
της κρίσης όσο και στη διάρκεια της 
περιόδου ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι πλήρεις συνέπειες της πανδημίας 
στην οικονομία, την απασχόληση και την 
κοινωνία δεν είναι ακόμη γνωστές, αλλά οι 
προκαταρκτικές μελέτες, 
συμπεριλαμβανομένων των μελετών του 
Eurofound, υποδηλώνουν σημαντικές 
απώλειες θέσεων εργασίας σε τομείς 
υπηρεσιών και σε βιομηχανικούς τομείς, 
καθώς και σε τομείς επαφής 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
λιανικής και των ψυχαγωγικών και 
προσωπικών υπηρεσιών, οι οποίες 
κυριαρχούνται από γυναίκες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, άλλοι 
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τομείς έχουν διατηρήσει την ασφάλεια της 
απασχόλησης παρά την κρίση, 
συμπεριλαμβανομένων του δημόσιου και 
του ιατρικού τομέα, καθώς και του τομέα 
ΤΠΕ·
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13.1.2021 A9-0229/4

Τροπολογία 4
Frances Fitzgerald, εισηγητής

Έκθεση A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή
(2020/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν στενά και να 
αντιδρούν έντονα στην παραπληροφόρηση, 
στον αρνητικό δημόσιο διάλογο, στην 
ανεπαρκή ιεράρχηση, στην περιορισμένη ή 
μηδενική πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες 
ή στις οπισθοδρομικές πρωτοβουλίες όσον 
αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, τα 
δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜΙ+ και 
την ισότητα των φύλων· καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί τον 
συρρικνούμενο χώρο των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
διαδηλώσεων που σχετίζονται με τα 
προαναφερθέντα θέματα λόγω των μέτρων 
εγκλεισμού ως ζητημάτων δημοκρατίας 
και θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 
κρίση COVID-19 και την περίοδο μετά την 
κρίση· πιστεύει ότι θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να κινηθούν διαδικασίες επί 
παραβάσει εάν υπάρχουν υπόνοιες για 
παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ και ότι 
ένας μηχανισμός αιρεσιμότητας για την 
εκταμίευση των κονδυλίων της ΕΕ βάσει 
της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης 
της Επιτροπής σχετικά με τις αξίες της 
ΕΕ θα μπορούσε να είναι ουσιαστικής 
σημασίας εν προκειμένω· καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι τα περιοριστικά 
μέτρα έκτακτης ανάγκης εξυπηρετούν 
μόνον τον σκοπό αντιμετώπισης της 
πανδημίας, καθώς και ότι είναι χρονικά 
περιορισμένα και συμβατά με τα 

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν στενά και να 
αντιδρούν έντονα στην παραπληροφόρηση, 
στον αρνητικό δημόσιο διάλογο, στην 
ανεπαρκή ιεράρχηση, στην περιορισμένη ή 
μηδενική πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες 
ή στις οπισθοδρομικές πρωτοβουλίες όσον 
αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, τα 
δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜΙ+ και 
την ισότητα των φύλων· καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί τον 
συρρικνούμενο χώρο των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
διαδηλώσεων που σχετίζονται με τα 
προαναφερθέντα θέματα λόγω των μέτρων 
εγκλεισμού ως ζητημάτων δημοκρατίας 
και θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 
κρίση COVID-19 και την περίοδο μετά την 
κρίση· σημειώνει ότι λαμβάνονται 
κατάλληλα μέτρα όταν διαπιστώνεται ότι 
παραβιάσεις των αρχών του κράτους 
δικαίου σε ένα κράτος μέλος επηρεάζουν 
ή απειλούν σοβαρά να επηρεάσουν τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ή την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης κατά τρόπο επαρκώς άμεσο. 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
τα περιοριστικά μέτρα έκτακτης ανάγκης 
εξυπηρετούν μόνον τον σκοπό 
αντιμετώπισης της πανδημίας, καθώς και 
ότι είναι χρονικά περιορισμένα και 
συμβατά με τα θεμελιώδη δικαιώματα·
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θεμελιώδη δικαιώματα·
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13.1.2021 A9-0229/5

Τροπολογία 5
Frances Fitzgerald, εισηγητής

Έκθεση A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή
(2020/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ανησυχία του για το 
υψηλό ποσοστό θνησιμότητας από τη νόσο 
COVID-19· σημειώνει το υψηλότερο 
ποσοστό θνησιμότητας των ανδρών και 
παροτρύνει τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (ΠΟΥ) και τους αρμόδιους 
οργανισμούς της ΕΕ να εξετάσουν τον 
διαφορετικό αντίκτυπο στην υγεία ανδρών 
και γυναικών· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση 
με σκοπό την κατανόηση των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του ιού 
στην υγεία των γυναικών και των ανδρών· 
τονίζει ότι η κλινική έρευνα του ιού πρέπει 
να περιλαμβάνει ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων, προκειμένου να αξιολογείται ο 
τρόπος με τον οποίο ο ιός και κάθε 
ενδεχόμενο εμβόλιο ή αγωγή θα 
μπορούσαν να επηρεάζουν διαφορετικά τις 
γυναίκες και τους άνδρες·

8. εκφράζει την ανησυχία του για το 
υψηλό ποσοστό θνησιμότητας από τη νόσο 
COVID-19· σημειώνει το αρχικό 
υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας των 
ανδρών και παροτρύνει τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τους 
αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ να 
εξετάσουν τον διαφορετικό αντίκτυπο στην 
υγεία ανδρών και γυναικών· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί 
την κατάσταση με σκοπό την κατανόηση 
των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του ιού 
στην υγεία των γυναικών και των ανδρών· 
τονίζει ότι η κλινική έρευνα του ιού πρέπει 
να περιλαμβάνει ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων, προκειμένου να αξιολογείται ο 
τρόπος με τον οποίο ο ιός και κάθε 
ενδεχόμενο εμβόλιο ή αγωγή θα 
μπορούσαν να επηρεάζουν διαφορετικά τις 
γυναίκες και τους άνδρες·
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13.1.2021 A9-0229/6

Τροπολογία 6
Frances Fitzgerald, εισηγητής

Έκθεση A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Η διάσταση του φύλου κατά την κρίση της Covid-19 και κατά την περίοδο μετά την κρίση
(2020/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της τις περιστάσεις έκτακτης 
ανάγκης όπως η νόσος COVID-19, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών 
τους στη συνεκτίμηση της διάστασης του 
φύλου στην περίθαλψη της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, στη χάραξη 
πολιτικών υγείας, για παράδειγμα του 
προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία», του 
σχεδίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του 
καρκίνου και της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
στον τομέα της υγείας· ζητεί από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν 
υπόψη τους τις πτυχές υγείας της 
στρατηγικής για την ισότητα των φύλων 
για την περίοδο 2020-2025 στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία», 
όπως τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα ως 
αναπόσπαστο μέρος της ευημερίας και της 
προαγωγής της ισότητας των φύλων· ζητεί 
να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε υπηρεσίες 
ζωτικής σημασίας για την ισότητα των 
φύλων και να ενσωματωθούν στο 
πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» 
εμπειρογνώμονες σε θέματα υγείας των 
φύλων και ισόρροπης εκπροσώπησης των 
φύλων·

12. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της τις περιστάσεις έκτακτης 
ανάγκης όπως η νόσος COVID-19, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών 
τους στη συνεκτίμηση της διάστασης του 
φύλου στην περίθαλψη της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, στη χάραξη 
πολιτικών υγείας, για παράδειγμα του 
προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία», του 
σχεδίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του 
καρκίνου και της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
στον τομέα της υγείας· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη τους τις πτυχές υγείας της 
στρατηγικής για την ισότητα των φύλων 
για την περίοδο 2020-2025 όταν 
εφαρμόσουν το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την 
υγεία», όπως τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα ως αναπόσπαστο μέρος της 
ευημερίας και της προαγωγής της ισότητας 
των φύλων· ζητεί να ενισχυθούν οι 
επενδύσεις σε υπηρεσίες ζωτικής σημασίας 
για την ισότητα των φύλων και να 
ενσωματωθούν στην εφαρμογή του 
προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» 
εμπειρογνώμονες σε θέματα υγείας των 
φύλων και ισόρροπης εκπροσώπησης των 
φύλων·

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/7

Τροπολογία 7
Frances Fitzgerald, εισηγητής

Έκθεση A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Η διάσταση του φύλου κατά την κρίση της Covid-19 και κατά την περίοδο μετά την κρίση
(2020/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
τις σημαντικές περικοπές ύψους 20 % στο 
πλαίσιο του Ταμείου για τη δικαιοσύνη, τα 
δικαιώματα και τις αξίες και, ακολούθως, 
του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, 
δικαιώματα και αξίες» που προτείνει η 
Επιτροπή στην αναθεωρημένη πρόταση 
για το πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο 
(ΠΔΠ), παρά το γεγονός ότι ο αρχικός 
προϋπολογισμός που προτάθηκε το 2018 
ήταν ήδη χαμηλός· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η απόφαση αυτή 
αντιβαίνει στη θέση που είχε λάβει το 
2019 και στα αιτήματα της κοινωνίας 
των πολιτών για αύξηση του 
προϋπολογισμού· υπενθυμίζει ότι η θέση 
του είναι αιτιολογημένη δεδομένης της 
προσθήκης ενός σκέλους «Αξίες της 
Ένωσης» το οποίο απαιτεί 
συμπληρωματική χρηματοδότηση, και 
δεδομένου του δυσανάλογου αντικτύπου 
της νόσου COVID-19 στις γυναίκες και 
της αύξησης της έμφυλης βίας στη 
διάρκεια της κρίσης, και ότι αυτό το 
πρόγραμμα είναι ο μοναδικός μηχανισμός 
στήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην 
ΕΕ· καλεί το Συμβούλιο να αυξήσει τα 
κονδύλια για την επίτευξη του ειδικού 
στόχου ΔΑΦΝΗ και των στόχων άλλων 
συναφών προγραμμάτων, και να 

20. επαναλαμβάνει την ισχυρή 
υποστήριξή του τόσο στο πρόγραμμα για 
τη δικαιοσύνη όσο και στο πρόγραμμα 
«Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» 
(CERV)· επιδοκιμάζει τη δημιουργία του 
νέου σκέλους «Αξίες της Ένωσης» στο 
CERV και τονίζει ότι θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην προστασία, την 
προώθηση και την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τα δικαιώματα, μέσω της 
παροχής χρηματοδοτικής στήριξης σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, 
περιφερειακό και διεθνικό επίπεδο·  
υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου 
σχετικά με την εξασφάλιση επαρκούς 
χρηματοδότησης για τα εν λόγω 
προγράμματα· εκφράζει επιδοκιμασία για 
την πρόσθετη χρηματοδότηση για τα 
εμβληματικά προγράμματα, όπως 
συμφωνήθηκε στις τελικές 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ για την 
περίοδο 2021-2027 μεταξύ Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου, από την οποία θα 
επωφεληθεί το πρόγραμμα CERV· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
προσωρινή συμφωνία για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021, με 
την οποία διατίθενται επιπλέον 6.6 
εκατομμύρια EUR στο πρόγραμμα 
CERV· τονίζει την ανάγκη επαρκούς 
χρηματοδότησης από τα κονδύλια αυτά 
για δράσεις που αποσκοπούν στην 
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διασφαλίσει ότι τα κονδύλια αυτά είναι 
επαρκή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τρέχουσες ανάγκες σύμφωνα με τη θέση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019, 
με επαρκή χρηματοδότηση για το 2021 με 
σκοπό την καταπολέμηση των 
επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στην 
έμφυλη βία· ζητεί την επείγουσα θέσπιση 
σαφών μέτρων με γνώμονα το φύλο, μέσω 
της διάθεσης πόρων, για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γυναικών μετά 
την κρίση, ιδίως στους τομείς της 
απασχόλησης, της έμφυλης βίας και της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, είτε στο 
πρόγραμμα Next Generation EU είτε στο 
ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027, σύμφωνα 
με τη διττή προσέγγιση της στρατηγικής 
για την ισότητα των φύλων· καλεί τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο κατά την 
υποβολή των εθνικών σχεδίων 
αντιμετώπισης της νόσου COVID-19, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
υφιστάμενα μέτρα και τη χρηματοδότηση, 
και θέτοντας την ισότητα των φύλων στο 
επίκεντρο της οικονομικής ανάκαμψης· 
καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εφαρμόσουν την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και τη συνεκτίμηση 
της ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό στα μέτρα ανάκαμψης·

πρόληψη και την καταπολέμηση της 
έμφυλης βίας στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου ΔΑΦΝΗ και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη διάθεση πόρων 
που συμφωνήθηκε για τον σκοπό αυτό· 
τονίζει την ανάγκη να είναι η ΕΕ πιο 
φιλόδοξη όσον αφορά την υπεράσπιση 
των αξιών μας και να παράσχει επαρκή 
χρηματοδότηση για τις δραστηριότητες 
αυτές· ζητεί, επιπλέον, την επείγουσα 
εφαρμογή σαφών μέτρων με γνώμονα το 
φύλο, μέσω της διάθεσης πόρων, για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γυναικών μετά την κρίση, ιδίως στους 
τομείς της απασχόλησης, της έμφυλης βίας 
και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, 
μεταξύ άλλων, και σε άλλα προγράμματα 
και μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος 
Generation EU και στο ΠΔΠ για την 
περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με τη διττή 
προσέγγιση της στρατηγικής για την 
ισότητα των φύλων· καλεί τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή να εξετάσουν αυτό το 
ενδεχόμενο κατά την υποβολή των εθνικών 
σχεδίων αντιμετώπισης της νόσου COVID-
19, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
υφιστάμενα μέτρα και τη χρηματοδότηση, 
και θέτοντας την ισότητα των φύλων στο 
επίκεντρο της οικονομικής ανάκαμψης· 
καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
εφαρμόσουν την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και τη συνεκτίμηση 
της ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό στα μέτρα ανάκαμψης·

Or. en
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Τροπολογία 8
Frances Fitzgerald, εισηγητής

Έκθεση A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή
(2020/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία ή για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών πρέπει να αποτελεί 
κατευθυντήρια αρχή για την Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο και όλα τα κράτη μέλη κατά 
τον σχεδιασμό μέτρων αντιμετώπισης της 
κρίσης COVID-19· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη δέσμευση της 
Επιτροπής να παρουσιάσει έως τα τέλη 
του 2020 δεσμευτικά μέτρα για τη 
διαφάνεια των αμοιβών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
μισθολογικές και συνταξιοδοτικές 
διαφορές μεταξύ των φύλων, διότι 
σύμφωνα με τους οικονομικούς δείκτες οι 
εν λόγω διαφορές διευρύνονται περαιτέρω 
λόγω της πανδημίας· καλεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την Επιτροπή να εξετάσει τις 
βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
ιδιάζουσες συνθήκες των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και τα διαφορετικά 
μοντέλα αγοράς εργασίας στην ΕΕ· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την οδηγία 2006/54/ΕΚ·

31. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία ή για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών πρέπει να αποτελεί 
κατευθυντήρια αρχή για την Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο και όλα τα κράτη μέλη κατά 
τον σχεδιασμό μέτρων αντιμετώπισης της 
κρίσης COVID-19· παροτρύνει την 
Επιτροπή να εκπληρώσει τη δέσμευσή 
της να παρουσιάσει άμεσα δεσμευτικά 
μέτρα για τη διαφάνεια των αμοιβών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων, διότι σύμφωνα με τους 
οικονομικούς δείκτες οι εν λόγω διαφορές 
διευρύνονται περαιτέρω λόγω της 
πανδημίας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
Επιτροπή να εξετάσει τις βέλτιστες 
πρακτικές των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
ιδιάζουσες συνθήκες των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και τα διαφορετικά 
μοντέλα αγοράς εργασίας στην ΕΕ· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την οδηγία 2006/54/ΕΚ·
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13.1.2021 A9-0229/9

Τροπολογία 9
Frances Fitzgerald, εισηγητής

Έκθεση A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή
(2020/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. τονίζει τις προκλήσεις για τον 
γεωργικό τομέα και την προσφορά 
τροφίμων στην ΕΕ, καθώς και την 
ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές· τονίζει την ανάγκη 
διατήρησης του υπάρχοντος θεματικού 
υποπρογράμματος για τις γυναίκες στις 
αγροτικές περιοχές μέσω των στρατηγικών 
σχεδίων της κοινής γεωργικής πολιτικής, 
τα οποία χρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 
και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης· τονίζει ότι το εν 
λόγω υποπρόγραμμα αποσκοπεί στην 
ενδυνάμωση της γυναικείας απασχόλησης 
και επιχειρηματικότητας· ζητεί εν 
προκειμένω τη διάθεση κεφαλαίων της ΕΕ 
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
και εργασίας στις αγροτικές περιοχές· 
ζητεί, επιπλέον, να εξεταστεί ο ρόλος των 
γυναικών στις αγροτικές περιοχές όσον 
αφορά τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος 
και της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· καλεί 
τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες 
πρακτικές σχετικά με το επαγγελματικό 
καθεστώς των συνεργαζόμενων συζύγων 
στον γεωργικό τομέα και ζητεί από την 
Επιτροπή να εκπονήσει σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές·

37. τονίζει τις προκλήσεις για τον 
γεωργικό τομέα και την προσφορά 
τροφίμων στην ΕΕ, καθώς και την 
ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές· τονίζει την ανάγκη 
διατήρησης του υπάρχοντος θεματικού 
υποπρογράμματος για τις γυναίκες στις 
αγροτικές περιοχές μέσω των στρατηγικών 
σχεδίων της κοινής γεωργικής πολιτικής, 
τα οποία χρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης· τονίζει ότι το εν λόγω 
υποπρόγραμμα αποσκοπεί στην 
ενδυνάμωση της γυναικείας απασχόλησης 
και επιχειρηματικότητας· ζητεί εν 
προκειμένω τη διάθεση κεφαλαίων της ΕΕ 
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
και εργασίας στις αγροτικές περιοχές· 
ζητεί, επιπλέον, να εξεταστεί ο ρόλος των 
γυναικών στις αγροτικές περιοχές όσον 
αφορά τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος 
και της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· καλεί 
τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες 
πρακτικές σχετικά με το επαγγελματικό 
καθεστώς των συνεργαζόμενων συζύγων 
στον γεωργικό τομέα και ζητεί από την 
Επιτροπή να εκπονήσει σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές·

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/10

Τροπολογία 10
Frances Fitzgerald, εισηγητής

Έκθεση A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή
(2020/2121(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. τονίζει την ιδιάζουσα κατάσταση 
των γυναικών που είναι άστεγες και των 
γυναικών που επιδίδονται στην πορνεία, 
και την αυξημένη ευπάθειά τους στην 
έμφυλη βία, καθώς και την έλλειψη 
πρόσβασης σε δομές υγιεινής και 
περίθαλψης λόγω της πανδημίας COVID-
19 και των επακόλουθων μέτρων έκτακτης 
ανάγκης· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή υπηρεσιών και 
κατάλληλης στήριξης σε όσους βρίσκονται 
σε επισφαλείς συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή εκείνων 
που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, των 
γυναικών που είναι άστεγες ή εκείνων που 
είναι ευάλωτες στον κοινωνικό 
αποκλεισμό· επικροτεί το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, 
το οποίο παρέχει συμπληρωματικούς 
πόρους για την αντιμετώπιση των υλικών 
ελλείψεων και κοινωνική συνδρομή· 
τονίζει την ανάγκη να έχουν πρόσβαση 
στην υγειονομική περίθαλψη οι άστεγες 
γυναίκες και οι γυναίκες που δεν διαθέτουν 
επίσημα έγγραφα· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει την κατάστασή τους στο 
επόμενο σχέδιο δράσης για την 
ενσωμάτωση και την ένταξη· καλεί τα 
κράτη μέλη, στα σχέδιά τους για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, να λάβουν 
δεόντως υπόψη τις γυναίκες που είναι 
άστεγες·

43. τονίζει την ιδιάζουσα κατάσταση 
των γυναικών που είναι άστεγες και των 
γυναικών που επιδίδονται στην πορνεία, 
και την αυξημένη ευπάθειά τους στην 
έμφυλη βία, καθώς και την έλλειψη 
πρόσβασης σε δομές υγιεινής και 
περίθαλψης λόγω της πανδημίας COVID-
19 και των επακόλουθων μέτρων έκτακτης 
ανάγκης· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή υπηρεσιών και 
κατάλληλης στήριξης σε όσους βρίσκονται 
σε επισφαλείς συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή εκείνων 
που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, των 
γυναικών που είναι άστεγες ή εκείνων που 
είναι ευάλωτες στον κοινωνικό 
αποκλεισμό· επικροτεί το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, 
το οποίο παρέχει συμπληρωματικούς 
πόρους για την αντιμετώπιση των υλικών 
ελλείψεων και κοινωνική συνδρομή· 
τονίζει την ανάγκη να έχουν πρόσβαση 
στην υγειονομική περίθαλψη οι άστεγες 
γυναίκες και οι γυναίκες που δεν διαθέτουν 
επίσημα έγγραφα· σημειώνει ότι οι 
συνθήκες αυτών των κοινωνικών ομάδων 
έχουν ληφθεί υπόψη στο σχέδιο δράσης 
της Επιτροπής για την ενσωμάτωση και 
την ένταξη· καλεί τα κράτη μέλη, στα 
σχέδιά τους για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας, να λάβουν δεόντως υπόψη τις 
γυναίκες που είναι άστεγες·
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