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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και τα άρθρα 153, 157 και 168 παράγραφος 7 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τις ενωσιακές οδηγίες από το 1975 και έπειτα σχετικά με διάφορες 
πτυχές της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών (οδηγία 79/7/ΕΟΚ1, οδηγία 
86/613/ΕΟΚ2, οδηγία 92/85/ΕΟΚ3, οδηγία 2004/113/ΕΚ4, οδηγία 2006/54/ΕΚ5, οδηγία 
2010/18/ΕΕ6 και οδηγία 2010/41/ΕΕ7),

1 Οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής 
της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως, ΕΕ L 6 της 10.1.1979, 
σ. 24.
2 Οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργικής, καθώς και για την προστασία της μητρότητας, ΕΕ L 359 της 19.12.1986, σ. 56.
3 Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 
γαλουχουσών εργαζομένων, ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1-8.
4 Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, ΕΕ L 373 
της 21.12.2004, σ. 37.
5 Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την 
εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας 
και απασχόλησης, EE L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
6 Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης 
συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK, ΕΕ L 68 της 18.3.2010, σ. 13.
7 Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 για την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική 
δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1.



AM\1222236EL.docx PE662.829v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 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 και την κατάργηση της οδηγίας 
2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα9,

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και, ιδίως, τις αρχές 1, 
2, 3, 6, 9, 11, 12 και 15,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί μία από τις 
θεμελιώδεις αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οριζόντια αρχή την οποία θα πρέπει να 
επιδιώκει η ΕΕ σε όλες τις δράσεις της·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτικές για την ισότητα των φύλων αποτελούν κινητήρια 
δύναμη για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη αλλά και 
προϋπόθεση για την προώθηση της ευημερίας, της ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης, καθώς και της συμμετοχικότητας και της κοινωνικής συνοχής·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, η οποία οφείλει να προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών σε όλες τις δράσεις της, θα πρέπει να ενεργεί στους τομείς στους οποίους, 
βάσει των Συνθηκών, έχει αρμοδιότητα, αλλά ότι μπορεί επίσης να συμβάλλει στην 
προώθηση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε άλλους τομείς·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στην ΕΕ, σημαντικά ζητήματα πρέπει ακόμη να επιλυθούν, όπως το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα, η βία κατά των γυναικών, οι καταναγκαστικοί 
γάμοι, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η εκπροσώπηση των 
γυναικών στον δημόσιο βίο και στην επιστήμη, καθώς και η ισορροπία μεταξύ 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική ευθύνη για την εξασφάλιση της κοινωνικής προόδου 
και της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω π.χ. εθνικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
υγιών δημοσιονομικών πολιτικών εναπόκειται στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες δεν μπορούν και δεν πρέπει να έχουν ως στόχο να 
αντικαταστήσουν την ευθύνη σε εθνικό επίπεδο στον τομέα αυτό·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει μέσα για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ώστε να βοηθήσουν εκείνα που έχουν το ανάγκη, 
ιδίως στον τομέα της ισότητας και του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει σημαντική νομοθεσία και έχει επιτύχει 
σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης ισότητας μεταξύ γυναικών και 

8 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.
9 ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 66.
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αντρών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ ηλικίας 15 ετών και πάνω έχει 
υποστεί κάποια μορφή σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας10, μία στις δύο έχει υποστεί 
σεξουαλική παρενόχληση και 1 στις 10 έχει υποστεί παρενόχληση μέσω του 
διαδικτύου·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της (σωματική, 
σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική ή διαδικτυακή βία) συνιστά παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην επίτευξη της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και αντρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαλλαγμένη από βία 
ζωή αποτελεί προϋπόθεση για την ισότητα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μία από τις πλέον κατάφωρες 
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 
ενισχύει την εμπορία γυναικών και παιδιών και επιτείνει 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·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορνεία, η εμπορία ανθρώπων, κυρίως γυναικών και παιδιών, 
με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση συνιστά μια μορφή δουλείας και δεν συνάδει 
με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ιδίως σε χώρες όπου η βιομηχανία του σεξ έχει 
νομιμοποιηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα της αύξησης του οργανωμένου 
εγκλήματος και της κερδοφορίας του, η εμπορία ανθρώπων σημειώνει ανοδική πορεία 
παγκοσμίως·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρένθετη μητρότητα είναι μια σύγχρονη μορφή δουλείας, 
εμπορίας ανθρώπων, εμπορίου βρεφών και εμπορικής εκμετάλλευσης των γυναικών, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματικά και νομικά ζητήματα όσον αφορά την 
ιδιότητα του γονέα και τα δικαιώματα επιμέλειας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι τουλάχιστον 500.000 γυναίκες στην Ευρώπη και 
200 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως ζουν με τις σωματικές και ψυχολογικές 
συνέπειες του ακρωτηριασμού/τεμαχισμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν το 35 % των γυναικών 
παγκοσμίως βιώνει ψυχολογική ή σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ή 

10 Έρευνα του FRA του 2014, η πλέον ολοκληρωμένη σε επίπεδο ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα, βάσει δεδομένων 
28 κρατών μελών.
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παρενόχληση με σοβαρές επιπτώσεις στις προσωπικές και επαγγελματικές προσδοκίες 
και με επιβλαβείς συνέπειες στην αυτοεκτίμηση και τη διαπραγματευτική θέση των 
γυναικών για μια πιο δίκαιη αμοιβή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίκαιη αμοιβή και η 
οικονομική ανεξαρτησία αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για να είναι οι γυναίκες σε 
θέση να εγκαταλείψουν μια καταχρηστική ή βίαια σχέση·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο εάν διασφαλιστεί η ισότητά τους ενώπιον του νόμου, καθώς και η ισότητα 
ευκαιριών στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των 
μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των ανδρών και των γυναικών, εκπεφρασμένη 
ως ποσοστό των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των ανδρών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα δύο τρίτα περίπου του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων δεν 
μπορούν να εξηγηθούν από τις διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά 
χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας όπως η ηλικία, η εμπειρία και η εκπαίδευση, η 
επαγγελματική κατηγορία ή ο χρόνος εργασίας και άλλα ευδιάκριτα χαρακτηριστικά, 
στοιχείο που αποκαλύπτει έναν σαφή παράγοντα διακρίσεων, ενώ οι διακρίσεις λόγω 
φύλου διατέμνονται επίσης με πολλαπλές μορφές διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια διατομεακή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για να γίνουν κατανοητές οι 
πολλαπλές μορφές διακρίσεων που επιδεινώνουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων για τις γυναίκες οι οποίες συνδυάζουν διάφορες ταυτότητες, καθώς και η 
διασύνδεση του παράγοντα «φύλο» με άλλους κοινωνικούς παράγοντες·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας και οι οικιακές εργασίες 
εκτελούνται κυρίως από γυναίκες και έχουν αντίκτυπο στην απασχόληση και την 
επαγγελματική εξέλιξη, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στο μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 80 % της συνολικής φροντίδας σε 
ολόκληρη την ΕΕ παρέχεται από άτυπους παρόχους φροντίδας, οι οποίοι είναι κυρίως 
γυναίκες (75 %), γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη χάσματος μεταξύ των φύλων 
όσον       αφορά τη φροντίδα, το οποίο επηρεάζει σημαντικά το συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων·   λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 50 % των φροντιστών, 
ηλικίας κάτω των 65 ετών, συνδυάζουν την παροχή φροντίδας με την απασχόληση, 
γεγονός που δυσχεραίνει την εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάροχοι φροντίδας απασχολούνται συχνά σε θέσεις 
εργασίας χαμηλών προσόντων με χαμηλές αποδοχές, οι οποίες μπορούν να 
προσαρμοστούν στο πρόγραμμά τους για την παροχή φροντίδας, ενώ παράλληλα 
υποχρεούνται, ενίοτε, να μειώσουν το ωράριο εργασίας τους ή να εγκαταλείψουν την 
αμειβόμενη εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό μεταξύ 7 % και 21 % των 
άτυπων παρόχων φροντίδας μειώνουν το ωράριο εργασίας τους, ενώ ποσοστό μεταξύ 
3 % και 18 % αποσύρονται από την αγορά εργασίας·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν προβλήματα στην αντιστοίχιση των συστημάτων 
παιδικής μέριμνας των διαφόρων κρατών μελών με τις ανάγκες των γονέων, 
συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών οικογενειών (κυρίως των οικογενειών 
ανύπαντρων μητέρων) και εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στον συνδυασμό 
οικογενειακής, ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, ιδίως για τις γυναίκες· λαμβάνοντας 
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υπόψη ότι οι γυναίκες πάνω από 45 ετών συχνά θεωρούνται υποαπασχολούμενες και 
ότι απασχολούνται υπό πολύ χειρότερες συνθήκες από ότι οι άνδρες, ιδίως όταν 
επιστρέφουν στην εργασία κατόπιν άδειας μητρότητας ή γονικής άδειας, ή όταν 
αναγκάζονται να συνδυάσουν την εργασία με την παροχή φροντίδας σε εξαρτώμενα 
πρόσωπα·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της μητρότητας είναι δικαίωμα που πρέπει να 
γίνεται πλήρως σεβαστό·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα σε ίση αμοιβή για ίση εργασία ή για εργασία ίσης 
αξίας, δεν διασφαλίζεται σε πολλές περιστάσεις, ακόμη κι όταν προβλέπεται από τον 
νόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στην ωριαία αμοιβή στην 
ΕΕ είναι 14,1 %, αν και παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών11· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεκτάσεις του μισθολογικού χάσματος μεταξύ 
των φύλων περιλαμβάνουν χάσμα μεταξύ των φύλων της τάξης του 29,1 % όσον αφορά 
το εισόδημα από συντάξεις12·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη 
πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες, και ιδίως τις ανύπαντρες μητέρες, τις γυναίκες με 
αναπηρία, τις ηλικιωμένες γυναίκες, τις γυναίκες από αγροτικές και απομακρυσμένες 
περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 15 % των νοικοκυριών με παιδιά σε επίπεδο ΕΕ 
είναι μονογονεϊκά νοικοκυριά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά μέσο όρο, το 85 % αυτών 
των νοικοκυριών τελούν υπό την ευθύνη μόνων μητέρων, ενώ το 47 % των 
μονογονεϊκών νοικοκυριών διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 
2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των άστεγων γυναικών εξελίσσεται σε ένα 
ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν 
πολυάριθμες προκλήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το χαμηλότερο βιοτικό 
επίπεδο, οι πιο περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, η σχετική απομόνωση από τις 
αγορές, η περιορισμένη πρόσβαση σε υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών 
υποδομών, οι δημόσιες υπηρεσίες και η υγειονομική περίθαλψη, η πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και η ενημέρωση σχετικά με τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ενώ 
υποεκπροσωπούνται επίσης στα φόρουμ λήψης αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να επιτελούν αόρατη εργασία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις λόγω της έλλειψης 
επίσημου καθεστώτος για τις συζύγους που παρέχουν υποστήριξη, πράγμα που καθιστά 
προβληματική την αναγνώριση της εργασίας τους από τα εθνικά συστήματα·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 46 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία ζουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σχεδόν στο 
60 % του συνολικού πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περισσότερες αναπηρίες αποκτώνται με την ηλικία·

11 Βλέπε δεδομένα σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων το 2018 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=el
12 Τα στοιχεία σχετικά με το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων δημοσιοποιήθηκαν στη βάση δεδομένων 
της Eurostat, βλ. «Gender pension gap by age group — EU-SILC survey» (Το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ 
των φύλων ανά ηλικιακή ομάδα — έρευνα EU-SILC) στη διεύθυνση 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=el
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=el%20
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ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από τις μισές γυναίκες με αναπηρία που είναι σε 
ηλικία εργασίας είναι οικονομικά ανενεργές· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα τα κράτη 
μέλη το ποσοστό σοβαρής υλικής στέρησης των γυναικών με αναπηρία είναι 
υψηλότερο από αυτό των γυναικών χωρίς αναπηρία·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ανδρών που εργάζονται στον ψηφιακό τομέα 
είναι τριπλάσιο του ποσοστού των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τόνωση της 
απασχόλησης περισσότερων γυναικών στον ψηφιακό τομέα και σε άλλους τομείς του 
μέλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του μισθολογικού και 
συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων και για τη διασφάλιση της οικονομικής 
ανεξαρτησίας τους, καθώς και για τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων για τις ομάδες που συνήθως αποκλείονται από την αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν προκειμένω, είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή 
των γυναικών στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, στους τομείς των θετικών επιστημών, 
της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) καθώς και στην 
εκπαίδευση και την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενσωμάτωση περισσότερων γυναικών στην αγορά ψηφιακής απασχόλησης παρέχει 
δυνατότητες τόνωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της αύξησης του ΑΕΠ κατά 16 
δισεκατομμύρια EUR·

1. χαιρετίζει τη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 2020-2025· 
σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι ορισμένα μέρη της παραβιάζουν τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών της ΕΕ·

2. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν επιτύχει σε μεγάλο βαθμό την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη πρόοδος σε ορισμένες βασικές πρωτοβουλίες όσον αφορά την εξάλειψη 
του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων, την ισορροπία 
μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (η οποία έχει πληγεί ιδιαίτερα από τη 
νόσο COVID-19) και την εκπροσώπηση των γυναικών στον δημόσιο βίο·

3. καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τακτικά βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις 
πολιτικές που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών·

4. επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι η βία κατά των γυναικών τιμωρείται σε όλα τα 
κράτη μέλη, τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν σαφώς ότι οι περιπτώσεις βίας 
αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη· καλεί όλα τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους προκειμένου να εξαλειφθεί η βία κατά των γυναικών με ιδιαίτερη 
έμφαση στη σεξουαλική βία, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
και τους καταναγκαστικούς γάμους, ιδίως των κοριτσιών νεαρής ηλικίας·

5. στηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, τη 
στήριξη και την προστασία των θυμάτων τέτοιων εγκλημάτων, καθώς και την 
εξασφάλιση ότι οι υπεύθυνοι να λογοδοτούν για τις πράξεις τους· ζητεί να αναληφθεί 
δράση σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για την εξάλειψη των σοβαρότερων 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, οι αναγκαστικές αμβλώσεις, η στείρωση και οι γάμοι, η 
σεξουαλική εκμετάλλευση, η εμπορία ανθρώπων, η βία στον κυβερνοχώρο, η 
δημοσίευση εκδικητικής πορνογραφίας και η ρητορική μίσους κατά των γυναικών στο 
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διαδίκτυο·

6. τονίζει την ανάγκη προστασίας των ανήλικων γυναικών που ανήκουν σε μειονοτικές 
ομάδες ή έχουν πρόβλημα υγείας ή αναπηρία, καθώς αποτελούν πιθανά θύματα και 
στόχους διαφόρων μορφών βίας· υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να 
παρουσιάσει και να χρηματοδοτήσει μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών μορφών 
κακοποίησης, εκμετάλλευσης και βίας εις βάρος αυτών των ιδιαίτερα ευάλωτων 
κατηγοριών·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν την ισότητα χωρίς 
αποκλεισμούς για τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία σε όλους τους τομείς της 
ζωής, την παροχή προστασίας τους από την ενδοοικογενειακή βία και τη βία από 
παρόχους υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης, και να δρομολογήσουν προγράμματα 
ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης ικανοτήτων προς αυτόν τον σκοπό για επαγγελματίες 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών υπηρεσιών και των 
υπηρεσιών φροντίδας, της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών κατάρτισης και απασχόλησης, 
της επιβολής του νόμου και του δικαστικού συστήματος·

8. τονίζει την εμβέλεια και τον αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας, καθώς και την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και την καταπολέμηση της ψυχολογικής και 
σεξουαλικής παρενόχλησης·

9. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά τον σχεδιασμό των στρατηγικών και των πολιτικών 
τους στον τομέα της υγείας να λαμβάνουν πάντα υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα και 
τις ειδικές ανάγκες των γυναικών· καλεί την ΕΕ να στηρίξει τα κράτη μέλη της στον 
συντονισμό των πολιτικών τους στον τομέα της υγείας, ώστε να επιτευχθούν τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τις γυναίκες, ιδίως στο πλαίσιο του σχεδίου της ΕΕ 
για την καταπολέμηση του καρκίνου·

10. επικροτεί τα προτεινόμενα ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον 
κυβερνοχώρο, η οποία πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια 
(συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης μέσω του διαδικτύου, του 
κυβερνοεκφοβισμού και της σεξιστικής ρητορικής μίσους), και ιδίως τις ακτιβίστριες, 
τις γυναίκες πολιτικούς και άλλα δημόσια πρόσωπα που είναι ορατά στον δημόσιο 
διάλογο· επικροτεί εν προκειμένω την ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία το 
φαινόμενο αυτό θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
και προβλέπεται συνεργασία με τις τεχνολογικές πλατφόρμες και τον τομέα των ΤΠΕ 
σε ένα νέο πλαίσιο, προκειμένου ο τελευταίος να αντιμετωπίσει το ζήτημα μέσω 
επαρκών τεχνικών μέτρων, όπως τεχνικές πρόληψης και μηχανισμοί αντίδρασης σε 
επιβλαβές περιεχόμενο·

11. χαιρετίζει την πρώτη στην ιστορία στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων 
(2020-2025) η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα, ιδίως την ειδική προσέγγιση για την 
ψυχολογική βία κατά των γυναικών και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην ψυχική 
τους υγεία· τονίζει την ανάγκη να έχουν όλα τα θύματα πραγματική πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη μέσω της εφαρμογής της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων·

12. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στην εξαιρετικά δραματική 
κατάσταση των παιδιών που μένουν ορφανά λόγω έμφυλης βίας ή αναγκάζονται να 
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ζουν σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας και τα ενθαρρύνει να λαμβάνουν υπόψη τις 
καταστάσεις αυτές στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος της 
ενδοοικογενειακής βίας·

13. προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη στρατηγική της ΕΕ για 
την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την ανάγκη σαφούς 
αναγνώρισης ότι πλήττονται κατά κύριο λόγο τις γυναίκες και τα κορίτσια· 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· ζητεί, ως εκ τούτου, η στρατηγική να εξετάσει 
προσεκτικά την κατάσταση των εκδιδόμενων γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση 
μεταξύ της πορνείας και της εμπορίας γυναικών και ανηλίκων, στην ΕΕ και 
παγκοσμίως, και στην αναδυόμενη χρήση του διαδικτύου για σκοπούς εκμετάλλευσης· 
τονίζει τον σημαντικό ρόλο και το έργο του συντονιστή δράσης της ΕΕ κατά της 
εμπορίας ανθρώπων και παροτρύνει την Επιτροπή να διορίσει τον νέο συντονιστή 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, για να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της οδηγίας 
για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων από τα κράτη μέλη· επιμένει ότι είναι 
σημαντικό να συμπεριληφθούν μέτρα και στρατηγικές για τη μείωση της ζήτησης·

14. εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στο πρόβλημα των στερεοτύπων και της αναπαράστασης 
των γυναικών ως σεξουαλικών αντικειμένων που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από 
όλους τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ άλλων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων των 
κρατών μελών·

15. ζητεί να δοθεί περισσότερη προσοχή και στήριξη σε ορφανοτροφεία και οικοτροφεία 
για θύματα βίας τα οποία έχουν κλείσει ή των οποίων η ικανότητα φιλοξενίας έχει 
περιοριστεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19, με αποτέλεσμα 
γυναίκες, νεαρά κορίτσια ή παιδιά να υποχρεώνονται να αντιμετωπίσουν την προοπτική 
να περάσουν το διάστημα της καραντίνας στην οικία του ατόμου που τα κακοποιεί·

16. επικροτεί την εξαγγελία για έκδοση σύστασης σχετικά με την πρόληψη των επιβλαβών 
πρακτικών, πέραν της θέσπισης πιθανής νομοθεσίας, με σκοπό την καταπολέμηση του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της καταναγκαστικής στείρωσης, 
του πρόωρου και καταναγκαστικού γάμου και της λεγόμενης «βίας για λόγους τιμής», η 
οποία πλήττει συγκεκριμένα τα παιδιά και τα νέα κορίτσια·

17. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς επενδύσεις στις υπηρεσίες φροντίδας 
και στις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας, μεταξύ άλλων από τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση της ΕΕ, καθώς και να διασφαλίσουν οικονομικά προσιτή, προσβάσιμη 
και υψηλής ποιότητας παιδική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής 
εκπαίδευσης, παρέχοντας, ιδίως, στις νεαρές μητέρες τη δυνατότητα να εργαστούν 
και/ή να σπουδάσουν, και υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αρχή 11 του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί χρηματοδοτική στήριξη και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη επιτύχει τους 
στόχους·

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή φροντίδας, 
καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα και ποιοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή 
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φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, 
των ηλικιωμένων και των ατόμων με μακροπρόθεσμες ανάγκες· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εργαστούν για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας που δεν αποβαίνουν εις 
βάρος των εργαζομένων ή των μισθών τους, που παρέχουν πρόσβαση στα κοινωνικά 
και εργασιακά δικαιώματα και επιδόματα, καθώς και με τις οποίες γίνεται σεβαστό το 
δικαίωμα αποσύνδεσης των εργαζομένων·

19. θεωρεί ότι συνιστά προτεραιότητα η ανάληψη δράσης για τη στήριξη της οικογένειας, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή κατάλληλων και οικονομικών προσιτών εγκαταστάσεων 
παιδικής μέριμνας, η οποία θα συμβάλει θετικά στη συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, καθώς και στις προοπτικές συνταξιοδότησής τους·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει μέτρα, τα 
οποία μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό χασμάτων και 
διακρίσεων στον ίδιο τομέα και να εξαλείψουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της πλήρους συνεργασίας και συμμετοχής 
των κοινωνικών εταίρων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών σύμφωνα με τις εθνικές 
πρακτικές και παραδόσεις·

21. επισημαίνει ότι το 70 % του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας 
και της κοινωνικής μέριμνας είναι γυναίκες, που συχνά αμείβονται μόνο με τον 
κατώτατο μισθό και των οποίων οι συνθήκες εργασίας είναι επισφαλείς, και ζητεί την 
εξίσωση των μισθών και των εργασιακών συνθηκών σε γυναικοκρατούμενους τομείς 
όπως η φροντίδα, η υγεία και η λιανική πώληση·

22. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης 
Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της 
υγείας και της ασφάλειας στην εργασία για τι έγκυες γυναίκες, τις λεχώνες και τις 
θηλάζουσες εργαζόμενες, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες σε ολόκληρη την 
Ευρώπη μπορούν να επωφεληθούν ισότιμα με τους άνδρες από την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων13·

23. υπογραμμίζει ότι οι ίσες ευκαιρίες και η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην 
αγορά εργασίας μπορούν να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας, την οικονομική ευημερία 
και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ορίσουν στόχους για τη μείωση των επισφαλών θέσεων εργασίας και της ακούσιας 
μερικής απασχόλησης προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών στην 
αγορά εργασίας·

24. σημειώνει ότι οι μόνες μητέρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες από οικονομική άποψη διότι οι 
απολαβές τους είναι συχνά χαμηλότερες από εκείνες των ανδρών και είναι πιο πιθανό 
να χάσουν την εργασία τους όταν γίνουν γονείς· προτρέπει την Επιτροπή να 
συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για τον εντοπισμό πρακτικών προβλημάτων που 
συνδέονται με την είσπραξη διατροφής σε διασυνοριακές περιπτώσεις και να αναπτύξει 
εργαλεία για την αποτελεσματική επιβολή υποχρεώσεων πληρωμής·

13 Οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί 
μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 8).
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25. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για την καταπολέμηση του 
φαινομένου της γυάλινης οροφής, όπως η εκτενής γονική άδεια, η πρόσβαση σε 
ποιοτικές, οικονομικά προσιτές υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και η εξάλειψη κάθε 
μορφής άμεσης και έμμεσης διάκρισης που συνδέεται με τις προαγωγές στην αγορά 
εργασίας·

27. ζητεί οι γυναίκες των αγροτικών και περιφερειακών περιοχών να είναι επίσης σε θέση 
να πραγματώνουν τα σχέδιά τους· επισημαίνει ότι χρειάζονται το απαραίτητο επίπεδο 
υποδομής για τον σκοπό αυτό, ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέοι επιχειρηματικοί 
τομείς, να διευκολυνθεί η επιστροφή στην εργασία και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή 
ενός ευρέος φάσματος συνεργατών, ώστε να υποστηριχθεί, να ενθαρρυνθεί, να 
διευκολυνθεί και να προαχθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για αυτές τις γυναίκες, 
να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή στα χωριά·

28. τονίζει τον ενεργό και κρίσιμο ρόλο των γυναικών στην οικονομία των αγροτικών 
περιοχών και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων στη γεωργική απασχόληση και όσον αφορά 
την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, την κατάρτιση, την άδεια μητρότητας και τις 
συντάξεις γήρατος· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να στηρίζουν προγράμματα που απευθύνονται ειδικά σε γυναίκες, για την 
ανάπτυξη καινοτόμων γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές και τις πλέον 
ερημωμένες περιοχές, προκειμένου να ενισχύσουν την θέση τους στην αγορά 
γεωργικών προϊόντων και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να εντοπίσει ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα 
της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση των 
γυναικών στη γη και να αντιμετωπιστούν οι συνθήκες εργασίας τους στις αγροτικές 
περιοχές, ειδικότερα των εποχιακών εργαζομένων·

29. εκφράζει τη λύπη του για την υποεκπροσώπηση των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία 
και στους τομείς της ΤΝ, των ΤΠΕ και στους τομείς των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)  όσον αφορά την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση, και επισημαίνει τον κίνδυνο η 
υποεκπροσώπηση αυτή να ενισχύσει και να αναπαραγάγει στερεότυπα· επισημαίνει τα 
πιθανά οφέλη και τις ευκαιρίες, αλλά και τις δυνητικές προκλήσεις της ψηφιοποίησης 
για τις γυναίκες και τα κορίτσια, και προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει την 
έγκριση συγκεκριμένων μέτρων για την εφαρμογή της στρατηγικής για την ενιαία 
αγορά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα·

30. υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε ψηφιακές δεξιότητες και της ανάπτυξης 
αυτών των δεξιοτήτων για ηλικιωμένες γυναίκες, γυναίκες σε αγροτικές περιοχές και 
γυναίκες και κορίτσια σε μειονεκτική θέση με περιορισμένη πρόσβαση σε νέες 
τεχνολογίες, προκειμένου να παραμείνουν συνδεδεμένες με την ενεργό ζωή και να 
διευκολυνθεί η διατήρηση επαφής με φίλους και συγγενείς·

31. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» για την παροχή πληροφοριών και λύσεων για την αντιμετώπιση πιθανών 



AM\1222236EL.docx PE662.829v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

προκαταλήψεων λόγω φύλου στην ΤΝ· ωστόσο, ζητεί να χρησιμοποιηθεί κάθε πιθανή 
χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων τα οποία ενθαρρύνουν τα κορίτσια και τις 
γυναίκες να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και εξασφαλίζουν την 
εξοικείωσή τους με τους τομείς STEM·

32. σημειώνει ότι, σε συγκυρίες όπως η τρέχουσα πανδημία του κορονοϊού, ο ρόλος και οι 
ευκαιρίες της τηλεργασίας και της εξ αποστάσεως εργασίας αυξάνονται· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στη στρατηγική τον ρόλο της τηλεργασίας και της εξ 
αποστάσεως εργασίας ως σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

33. σημειώνει τα αποδεδειγμένα οφέλη του μητρικού γάλακτος για τα βρέφη που καθιστά 
σημαντικό το να υποστηριχθούν πολιτικές οι οποίες να ενισχύουν την πρόσληψη 
μητρικού γάλακτος, ιδίως για τα πρόωρα βρέφη, τόσο μέσω του θηλασμού όσο και 
μέσω δωρεάς γάλακτος, για τα πρόωρα βρέφη και να προωθήσει 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·

34. ζητεί όλες οι γενικές πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων που προωθούνται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση να περιλαμβάνουν τη διάσταση της αναπηρίας· ζητεί να 
εξασφαλίζεται η προστασία των θυμάτων της έμφυλης βίας με αναπηρία που τελούν 
υπό δικαστική επιμέλεια ή άλλο καθεστώς περιορισμένης νομικής ικανότητας, και ζητεί 
για τον σκοπό αυτό να εξασφαλιστούν, αφενός, η πραγματική πρόσβαση της 
συγκεκριμένης ομάδας προσώπων στη δικαιοσύνη και, αφετέρου, η κατάρτιση και η 
δημιουργία ικανοτήτων για τους επαγγελματίες των ειδικών υπηρεσιών που 
δραστηριοποιούνται σε αυτές τις διαδικασίες (όπως επαγγελματίες της ποινικής 
δικαιοσύνης ή του τομέα της υγείας)· ζητεί τη δημιουργία ενός προσιτού εκπαιδευτικού 
συστήματος χωρίς στερεότυπα που να επιτρέπει στα κορίτσια και τις γυναίκες με 
αναπηρία να επιλέγουν τον τομέα των σπουδών και της εργασίας τους με βάση τις 
επιθυμίες και τα ταλέντα τους, και να μην περιορίζονται από την αδυναμία πρόσβασης, 
τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα· υποστηρίζει τη συμμετοχή των γυναικών με 
αναπηρία ως προτύπων αλλαγής·

35. σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση 
επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, ζητεί συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις επιβλαβείς πρακτικές και τους νόμους που εισάγουν διακρίσεις, 
και την προώθηση της ισότιμης απόλαυσης από τις γυναίκες του πλήρους φάσματος 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω των εξωτερικών σχέσεων· επισημαίνει σχετικά 
ιδίως τις πολιτικές της ΕΕ για το εμπόριο, τη συνεργασία για την ανάπτυξη και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης για τη χειραφέτηση 
των γυναικών και των κοριτσιών τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες εταίρους· 
υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο δικαίωμα αλλά και κρίσιμο εργαλείο για 
την εξάλειψη των πρώιμων και αναγκαστικών γάμων και των εφηβικών κυήσεων· 
εμμένει ότι είναι ανάγκη η εξωτερική πολιτική της ΕΕ να συμβάλει, κατά 
προτεραιότητα, στη συνέχιση της φοίτησης των κοριτσιών στο σχολείο και στη 
συνέχιση της εκπαίδευσής τους στις χώρες εταίρους·

36. καταδικάζει την πρακτική της παρένθετης μητρότητας που υπονομεύει την ανθρώπινη 
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αξιοπρέπεια της γυναίκας, δεδομένου ότι το σώμα και οι αναπαραγωγικές λειτουργίες 
του χρησιμοποιούνται ως εμπόρευμα· θεωρεί ότι η πρακτική της παρένθετης κύησης 
που συνεπάγεται την αναπαραγωγική εκμετάλλευση και τη χρήση του ανθρώπινου 
σώματος για τον προσπορισμό οικονομικού ή άλλου οφέλους, ιδίως στην περίπτωση 
των ευάλωτων γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να απαγορευτεί και να 
αντιμετωπίζεται ως θέμα άμεσης προτεραιότητας στις νομικές πράξεις που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

37. σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να ασχοληθεί με το ειδικό θέμα της προστασίας των 
γυναικών από την έμφυλη βία στα κέντρα υποδοχής μεταναστών και αιτούντων άσυλο 
και ζητεί προσαρμοσμένες υποδομές για τις γυναίκες και τα κορίτσια και κατάλληλη 
κατάρτιση του προσωπικού όπου χρειάζεται·

38. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή. 

Or. en


