
AM\1222190EL.docx PE662.829v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

13.1.2021 A9-0234/1

Τροπολογία 1
Annika Bruna, Christine Anderson, Jaak Madison, Filip De Man, Isabella Tovaglieri
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0234/2020
Maria Noichl
Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
(2019/2169(INI))
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για το 2019 σχετικά με την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στην ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση και την πορνεία καθώς και τον αντίκτυπό τους στην ισότητα των 
φύλων1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει τεράστια σημασία να προστατεύονται τα δικαιώματα των 
γυναικών και των ανδρών, και παράλληλα να διασφαλίζονται ο σεβασμός της ίσης 
αξίας και των μοναδικών χαρακτηριστικών τους και η αλληλοσυμπλήρωσή τους στις 
διαφορές τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση συνιστά καθοριστικό 
θεμελιώδες δικαίωμα, κατοχυρωμένο από τις Συνθήκες της ΕΕ και τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και ότι είναι ουσιώδες για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της συνιστά 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νομοθετικά 
μέτρα και τα προγράμματα ευαισθητοποίησης δεν θα πρέπει να επιδεινώνουν τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των δύο φύλων, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε σαφή 

1 ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 78.
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παραβίαση ή ανισότητα και να επιδιώκουν την εξάλειψή της·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μία από τις πιο βάναυσες 
παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιστοιχούν στο 80 % των 
καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και στο 95 % των καταγεγραμμένων 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί ένα ολοένα και μεγαλύτερο σκέλος του 
οργανωμένου εγκλήματος, ότι συνιστά ένα είδος δουλείας και παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι αφορά κυρίως τις γυναίκες και τα παιδιά, ιδίως για 
τον σκοπό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά πορνείας 
και ο κλάδος της πορνογραφίας ενισχύουν την εμπορία γυναικών και παιδιών και 
επιτείνουν τη βία εναντίον τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαμορφώσουν τις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές τους κατά τρόπο ώστε να 
βοηθούν ευάλωτες γυναίκες και κορίτσια να εγκαταλείψουν την πορνεία, μεταξύ άλλων 
θεσπίζοντας ειδικές κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές σχεδιασμένες για να τις 
υποστηρίξουν·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν διαρθρωτικά 
αίτια που χρήζουν εξάλειψης και αντιστροφής, κυρίως μέσω πολιτικών για την 
απασχόληση, τη στέγαση, την κινητικότητα, την επιχειρηματικότητα και την πρόσβαση 
στις δημόσιες υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορνεία, η εμπορία ανθρώπων, 
ιδίως γυναικών και παιδιών, προς σεξουαλική εκμετάλλευση είναι μια μορφή δουλείας 
και άμεση επίθεση κατά της έμφυτης ανθρώπινης αξιοπρέπειας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, ως αποτέλεσμα της αύξησης του οργανωμένου εγκλήματος και της κερδοφορίας 
του, η εμπορία ανθρώπων σημειώνει ανοδική πορεία παγκοσμίως· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψυχολογική ή σεξουαλική παρενόχληση γυναικών και 
ανδρών στον χώρο εργασίας και στο σπίτι θα πρέπει να καταδικάζεται απερίφραστα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν να 
αφοσιωθούν στον ρόλο τους ως μητέρων, δεδομένου ότι αυτό έχει ζωτική σημασία για 
την επόμενη γενιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική παρακμή που 
αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη αποτελεί αιτία έντονης ανησυχίας και κίνητρο για 
τη στήριξη των μητέρων και των οικογενειών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έγκυες 
γυναίκες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε άριστη ιατρική περίθαλψη, υποστήριξη και 
ενημέρωση ώστε να τερματίζεται επιτυχώς η εγκυμοσύνη τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το ποσοστό γονιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ είναι απαράδεκτα χαμηλό, με μόλις 1.55 
παιδιά ανά γυναίκα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιτυγχάνουν σε πολλούς τομείς εργασίας, όπως 
στα επαγγέλματα των άτυπων φροντιστών, των εκπαιδευτικών, των δικαστών, των 
ιατρών και των νοσηλευτών2, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν την 
πλειονότητα των αποφοίτων όλων των κλάδων, εκτός από την τεχνολογία των 

2 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Έγγραφο εργασίας 1 σχετικά με το εργατικό δυναμικό στον τομέα της 
υγείας, Gender equity in the health workforce: Analysis of 104 countries (Ισότητα των φύλων στο εργατικό 
δυναμικό στον τομέα της υγείας: ανάλυση 104 χωρών), Μάρτιος 2019.
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πληροφοριών και τη μηχανική3·

1. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν δίκαιη και ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών 
και να εξαλείψουν τις διακρίσεις και όλες τις μορφές βίας, με παράλληλο σεβασμό των 
υφιστάμενων διαφορών που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του φύλου ή της φυλής·

2. ζητεί την προώθηση μιας κοινωνίας που θα βασίζεται στην επιβράβευση της αξίας και 
όχι στην επιβολή ποσοστώσεων ως το μόνο μέσο για την εξισορρόπηση των φύλων στις 
σταδιοδρομίες, τις ηγετικές θέσεις, την οικιακή ζωή και την εκπαίδευση· αναγνωρίζει 
τη δεδομένη συμπληρωματικότητα μεταξύ των φύλων, τα οποία είναι ίσης αξίας και 
έχουν τις δικές τους ικανότητες και τα δικά τους αλληλοσυμπληρούμενα δυνατά 
σημεία·

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την θεμελιώδη μονάδα της οικογένειας, 
προωθώντας και υποστηρίζοντας τον ρόλο των μητέρων σε μια εποχή στην οποία τα 
επικίνδυνα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ απειλούν την επιβίωση 
των εθνών μας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα μέτρα για την άδεια 
μητρότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη μη αμειβόμενη οικιακή εργασία των γυναικών·

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως τα υψηλότερα ποσοστά 
αυτοκτονιών, δολοφονιών και αστέγων μεταξύ των ανδρών·

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν όλα τα είδη οργανωμένου εγκλήματος, 
και ειδικότερα την εμπορία ανθρώπων, την πορνεία και την πορνογραφία, στο πλαίσιο 
των οποίων κακοποιούνται και υποβαθμίζονται τα θύματά του, τα περισσότερα εκ των 
οποίων είναι γυναίκες και παιδιά· παροτρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη δίωξη 
των αγοραστών σεξουαλικής κακοποίησης και να στηρίξουν και να προστατεύσουν τα 
θύματά της·

6. αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση για τον σκοπό της παρένθετης μητρότητας 
και της αναπαραγωγής ή για σκοπούς όπως οι καταναγκαστικοί γάμοι, η πορνεία και η 
πορνογραφία είναι απαράδεκτη και συνιστά παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7. ζητεί τον σεβασμό της κυριαρχίας και των εθνικών αρμοδιοτήτων των κρατών μελών 
στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων του νόμου για τις 
αμβλώσεις και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, όταν δεν υπάρχουν νομικώς 
δεσμευτικά διεθνή δικαιώματα· καταδικάζει έντονα όλες τις ιδεολογίες που 
υποστηρίζουν τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, την 
καταναγκαστική στείρωση, την λεγόμενη «βία για λόγους τιμής» και τους 
καταναγκαστικούς γάμους· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής διώκοντας όλους τους δράστες τέτοιων 
ταπεινωτικών πρακτικών· καταδικάζει, ως εκ τούτου, τη μαζική μετανάστευση και τις 
επακόλουθες απόπειρες εξισλαμισμού της Ευρώπης ως απειλή για την ασφάλειά μας 
και επίθεση κατά της θρησκευτικής ελευθερίας και των δικαιωμάτων των γυναικών·

8. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα από τα βασικά 
αίτια του φαινόμενου των άστεγων γυναικών· ως εκ τούτου, προτρέπει τα κράτη μέλη 

3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών που έχει ως 
αποτέλεσμα παρατεταμένες περιόδους έλλειψης στέγης·

9. παροτρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη στα θύματα κακοποίησης, και 
ειδικότερα στις ευάλωτες γυναίκες και στα παιδιά, προσφέροντας καταφύγιο, 
ψυχολογική υποστήριξη και άλλη πρακτική βοήθεια·

10. ζητεί από τα κράτη μέλη, υπό το φως των αποδεδειγμένων οφελών του μητρικού 
γάλακτος για τα νεογέννητα, να προωθήσουν τον θηλασμό, ιδίως στην περίπτωση 
πρόωρων βρεφών· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν πολιτικές που να ενισχύουν 
την πρόσληψη μητρικού γάλακτος, τόσο μέσω του θηλασμού όσο και μέσω δωρεάς 
γάλακτος, για τα πρόωρα βρέφη και να προωθήσουν τη διασυνοριακή χρήση τραπεζών 
γάλακτος για να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες σε μεθοριακές περιοχές θα μπορούν να 
επωφεληθούν από αυτή τη στήριξη, όταν είναι απαραίτητο·

11. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις γυναίκες και τους άνδρες στις 
κοινωνικές, ψυχολογικές και υγειονομικές προκλήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τα 
διαφορετικά προβλήματα που αμφότεροι αντιμετωπίζουν, συμπεριλαμβανομένων των 
προβλημάτων που επηρεάζουν ιδιαίτερα τους άνδρες, όπως τα υψηλότερα ποσοστά 
αυτοκτονιών, η στέρηση των γονικών δικαιωμάτων μετά από τη διάλυση ενός γάμου 
και το υψηλό ποσοστό αστέγων·

12. επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ίδιες θέσεις 
εργασίας και να λαμβάνουν τα ίδια ποσοστά αμοιβής όταν η εργασία και οι ικανότητές 
τους είναι ίδιες με αυτές των ανδρών·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Or. en


