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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων 
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

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

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), ιδίως τους στόχους 1, 5, 8 και 10 και τους 
αντίστοιχους επιμέρους στόχους και δείκτες,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1951 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για 
την ισότητα των αμοιβών και τη Σύμβαση της ΔΟΕ του 2019 για τη βία και την 
παρενόχληση,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την 
ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της 
διαφάνειας1,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 
2016-2019,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ 2017-
2019 για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων 
(COM(2017) 0678),

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

– έχοντας υπόψη την 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 απασχόλησης2, 
και 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 Συμβουλίου3,

– έχοντας υπόψη τον δείκτη ισότητας των φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE), και ιδίως την έκθεση του 2019,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2019 «Γεφύρωση 
του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων: κυριότερες πολιτικές και μέτρα»,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2019 

1 ΕΕ L 69 της 8.3.2014, σ. 112.
2 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
3 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.
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«Οικονομίες ίσων ευκαιριών στην ΕΕ: Η μελλοντική πορεία»,,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η 
διάσταση του φύλου4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανάγκη 
ανάπτυξης μιας στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του 
συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την οικονομική 
ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την 
καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και της ανάπτυξης8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων9,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια 
Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» 
(COM(2020)0152),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2020, σχετικά με τη συντονισμένη 
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών 
της10,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία από τις κοινές και θεμελιώδεις αρχές της, που 
κατοχυρώνονται στα άρθρα 2 και 3 (3) ΣΕΕ, στα άρθρα 8 και 19 της ΣΛΕΕ και στο 
άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και αντικατοπτρίζουν τη 
δέσμευση της ΕΕ για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές 
και δραστηριότητές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 157 της ΣΛΕΕ ορίζει ρητώς 
ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της 
αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ολόκληρη την ΕΕ, οι γυναίκες λαμβάνουν δυσανάλογα 
χαμηλότερες αποδοχές από τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα 
πλέον πρόσφατα στοιχεία από την Επιτροπή, το χάσμα μεταξύ των φύλων στην ωριαία 

4 ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 93.
5 ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24.
6 ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 60.
7 ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 6.
8 ΕΕ C 356 της 4,10.2018, σ. 89.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0025.
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
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αμοιβή στην ΕΕ είναι 15,7 %11, μολονότι παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ 
των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
ανέρχεται στο 40 %12 όταν λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά απασχόλησης και η 
συνολική συμμετοχή στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόλις το 8 %13 
των ανδρών στην ΕΕ εργάζονται με μερική απασχόληση, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο των 
γυναικών σε ολόκληρη την ΕΕ (31 %)14 το πράττει για διάφορους λόγους, 
συμπεριλαμβανομένων των στερεοτύπων, διαρθρωτικών λόγων και κοινωνικών 
προσδοκιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μισθολογική διαφάνεια μπορεί να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εξασφάλιση ουσιαστικής προόδου στην αντιμετώπιση 
του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και την καταπολέμηση των ανισοτήτων 
και θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκάλυψη της συστηματικής υποτίμησης και της 
ανεπαρκούς εκτίμησης και αμοιβής της εργασίας των γυναικών, που βρίσκεται στον 
πυρήνα των επίμονων μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μπορούν να μειώσουν τις διαφορές στις 
αμοιβές και να προωθήσουν τη διαφάνεια των αμοιβών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των χαμηλών αμοιβών εν γένει·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια διατομεακή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για να 
γίνουν κατανοητές οι πολλαπλές διακρίσεις που επιδεινώνουν το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων για τις γυναίκες, οι οποίες συνδυάζουν διάφορες ταυτότητες, καθώς 
και για να γίνει κατανοητή η διασύνδεση του παράγοντα «φύλο» με άλλους 
κοινωνικούς παράγοντες, όπως η αναπηρία· 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·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει 
αυξηθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν χάσματα μεταξύ των φύλων που μπορούν να 
θέσουν τις γυναίκες σε ευάλωτες ή επισφαλείς καταστάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
χάσμα στην απασχόληση μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ ανέρχεται σε 11,6 %15· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στους καλά αμειβόμενους 
τομείς και σε θέσεις λήψης αποφάσεων, και εργάζονται συχνότερα σε θέσεις εργασίας 
για τις οποίες είναι υπερειδικευμένες, ενώ μία στις πέντε εργαζόμενες γυναίκες στην ΕΕ 
ανήκει στην κατώτερη μισθολογική κατηγορία, σε σύγκριση με έναν στους δέκα 

11 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Μια Ένωση ισότητας:

 Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025.
12 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των φύλων.
13 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025.
14 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025.
15 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025.
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άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεκτάσεις του μισθολογικού χάσματος μεταξύ 
των φύλων περιλαμβάνουν ένα χάσμα 37 %16 όσον αφορά το εισόδημα από συντάξεις· 
πρόκειται για μια κατάσταση που θα εξακολουθήσει να υφίσταται επί δεκαετίες και για 
ένα άνισο επίπεδο οικονομικής ανεξαρτησίας μεταξύ γυναικών και ανδρών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται φιλόδοξες προσπάθειες για τη γεφύρωση όλων 
αυτών των ανισοτήτων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται ορατή οπισθοδρόμηση σε κάποια κράτη μέλη, 
μεταξύ άλλων στους τομείς της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών, και υπάρχει 
κίνδυνος η ισότητα των φύλων να υποχωρήσει περαιτέρω στην ατζέντα των κρατών 
μελών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες στον 
κοινωνικοοικονομικό τομέα και θα οδηγήσει σε ακόμη εντονότερες ανισότητες και 
διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, εφόσον οι γυναίκες 
λαμβάνουν χαμηλότερες αποδοχές και έχουν λιγότερες αποταμιεύσεις και χαμηλότερες 
συντάξεις, υποφέρουν από υψηλότερα ποσοστά άτυπων και επισφαλών μορφών 
εργασίας και φτώχειας, δεν έχουν ίση πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, 
κινδυνεύουν περισσότερο να απολυθούν ή να αναγκάζονται να εργάζονται λιγότερες 
ώρες ως αποτέλεσμα της κρίσης, και, σε καταστάσεις κοινωνικής αποστασιοποίησης 
όπως η τηλεργασία υπό πιεστικές συνθήκες, αντιμετωπίζουν αυξημένες επιβαρύνσεις, 
όπως ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και η άνιση κατανομή μη αμειβομένων οικιακών 
εργασιών και υπηρεσιών παροχής φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή είναι γυναίκες, οι οποίες σε ορισμένους τομείς 
συχνά αμείβονται άδικα και υποτιμούνται·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες ηγούνται στην παροχή φροντίδας και υποστήριξης 
για την προστασία της κοινωνίας στην τρέχουσα κρίση της νόσου COVID-19, ενώ 
ταυτόχρονα είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο μόλυνσης λόγω της 
υπερεκπροσώπησής τους σε βασικά και πιο εκτεθειμένα επαγγέλματα17, όπως είναι οι 
νοσηλεύτριες και όλοι οι επαγγελματίες υγείας, οι εργαζόμενες σε φαρμακεία, οι ταμίες 
σούπερ μάρκετ, εκείνες που φροντίζουν τους ηλικιωμένους και οι καθαρίστριες, ως 
αποτέλεσμα του διαχωρισμού των φύλων στην αγορά εργασίας.·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και η ισότιμη 
πρόσβαση στους χρηματοδοτικούς πόρους είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη της 
ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη καταβολή ισότιμης αμοιβής στις γυναίκες 
περιορίζει την ικανότητά τους να επιτύχουν οικονομική και, επομένως, και προσωπική 
ανεξαρτησία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό φτώχειας μεταξύ των εργαζόμενων 
γυναικών θα μπορούσε να μειωθεί από το 8,0 % στο 3,8 %, εάν οι γυναίκες αμείβονταν 
ισότιμα με τους άνδρες18· λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,5 εκατομμύρια από τα 5,6 
εκατομμύρια παιδιά που ζουν στη φτώχεια, θα γλίτωναν από την κατάσταση αυτή αν 

16 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των φύλων.
17 Σύμφωνα με την Eurostat, το 78 % των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων 4,1 εκατομμυρίων χαμηλόμισθων και ιδιαίτερα εκτεθειμένων προσωπικών φροντιστών, 
είναι γυναίκες: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2 
18 σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας για την πολιτική για τις γυναίκες.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
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γεφυρωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μεταξύ των εργαζομένων 
ηλικίας 15-24 ετών (7 %) ήταν πάνω από πέντε φορές χαμηλότερο σε σύγκριση με το 
χάσμα μεταξύ των εργαζομένων ηλικίας 65 ετών και άνω (χάσμα μεταξύ των φύλων 
38 %) και παρουσιάζει σήμερα την εικόνα μιας σαφούς τιμωρητικότητας της 
μητρότητας όσον αφορά τις αποδοχές, ως μισθολογικό χάσμα τόσο μεταξύ γυναικών με 
και χωρίς εξαρτώμενα παιδιά, όσο και μεταξύ μητέρων και πατέρων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο κίνδυνος της φτώχειας αυξάνεται απότομα κατά τη διάρκεια της ζωής, 
καταδεικνύοντας μια συσσωρευμένη επίδραση των ανισοτήτων στις αμοιβές και τη 
φτώχεια μεταξύ των ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω, και είναι σταθερά μεγαλύτερη 
μεταξύ των γυναικών, κυρίως λόγω του αντίκτυπου των μη αμειβόμενων καθηκόντων 
φροντίδας, του μειωμένου χρόνου εργασίας και/ή των χαμηλότερων αμοιβών των 
γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, και ως εκ τούτου, των 
χαμηλότερων συντάξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια επιπολάζει κυρίως σε 
οικογένειες όπου οι γυναίκες είναι οι μόνες που κερδίζουν τα προς το ζην, με το 35 % 
των μόνων μητέρων στην ΕΕ να αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας, σε σύγκριση με το 
28 % των μόνων πατέρων το 201719·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025 και η 
ενίσχυση των πολιτικών που συνυπολογίζουν τον παράγοντα του φύλου σε επίπεδο της 
ΕΕ, είναι ουσιαστικά μέσα για να διασφαλιστεί ότι ο αντίκτυπος της κρίσης COVID-19 
δεν θα διευρύνει την ανισότητα των φύλων και ότι οι αντιδράσεις σε αυτήν θα 
συμβάλουν στη μείωση των διακρίσεων κατά των γυναικών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ψυχολογική ή σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ή 
παρενόχληση με σοβαρές επιπτώσεις στις προσωπικές και επαγγελματικές προσδοκίες 
βιώνει, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν το 35 % των γυναικών παγκοσμίως, 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 ουσιώδεις προϋποθέσεις για τη δυνατότητα των γυναικών να 
εγκαταλείψουν μια καταχρηστική ή βίαια σχέση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική και/ή 
σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών·

1. σημειώνει τη βάση της παρέμβασης της ΕΕ, όπως περιγράφεται στον χάρτη πορείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων· 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας στρατηγικής για την ισότητα των φύλων η οποία θα 
στηρίζει, συντονίζει και συμπληρώνει τις δράσεις για την ισότητα που αναλαμβάνουν 
τα κράτη μέλη·

2. υπενθυμίζει ότι ο κόσμος της εργασίας παραμένει άνισος όσον αφορά το εισόδημα, τις 
προοπτικές σταδιοδρομίας, τους γυναικοκρατούμενους τομείς, την πρόσβαση στην 
κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση· υπενθυμίζει ότι όλες αυτές οι 
διαστάσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων·

3. επικροτεί την αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής του υφιστάμενου πλαισίου όσον 

19 Υπολογισμός του EIGE, EU-SILC (Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εισόδημα και τις συνθήκες 
διαβίωσης).
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αφορά την ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία της αυτής αξίας, τη δρομολόγηση 
διαδικασίας διαβούλευσης σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της ισότητας των φύλων 
στον κόσμο της εργασίας, την επικείμενη έκθεση για την επάρκεια των συντάξεων και 
την εξέταση της περίπτωσης να χορηγούνται συνταξιοδοτικά μόρια στο πλαίσιο 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων όταν διακόπτεται η σταδιοδρομία 
επειδή η εργαζόμενη ανέλαβε υποχρεώσεις παροχής φροντίδας·

4. εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα που εμποδίζει 
την κινητικότητα των εργαζομένων γυναικών· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των 
ευκαιριών για κινητικότητα των εργαζομένων εντός της ΕΕ·

5. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός του επόμενου έτους αναθεώρηση της οδηγίας 
2006/54/ΕΚ σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση της λειτουργίας και της εφαρμογής 
της νομοθεσίας της ΕΕ για τις ίσες αμοιβές και σύμφωνα με τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου· θεωρεί ότι η εν λόγω αναθεώρηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει έναν ορισμό της «εργασίας ίσης αξίας» σε όλους τους επαγγελματικούς 
τομείς, ο οποίος θα ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου, καθώς και αναφορά σε 
πολλαπλές μορφές διακρίσεων και πρόσθετα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβολής 
στην πράξη της οδηγίας· 

6. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων περιλαμβάνει 
την αρχή της απαγόρευσης διακρίσεων, μεταξύ άλλων και για λόγους φύλου·

7. υπενθυμίζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 
σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. ζητεί την άμεση αναθεώρηση και 
ένα φιλόδοξο νέο σχέδιο δράσης για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων έως το 
τέλος του 2020, το οποίο θα πρέπει να θέσει σαφείς στόχους για τα κράτη μέλη ώστε να 
μειωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων την επόμενη πενταετία, και να 
διασφαλιστεί ότι οι στόχοι αυτοί λαμβάνονται υπόψη στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις· 
επισημαίνει ιδίως την ανάγκη να συμπεριληφθεί στο νέο σχέδιο δράσης μια διατομεακή 
προοπτική· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη 
των νέων πολιτικών για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων 
και τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των στατιστικών, της έρευνας και της 
ανάλυσης προκειμένου να μετράται καλύτερα και να παρακολουθείται η πρόοδος όσον 
αφορά την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, με ιδιαίτερη 
προσοχή στις ομάδες που βιώνουν πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις· καλεί την 
Επιτροπή να δώσει προσοχή στους παράγοντες που οδηγούν στο συνταξιοδοτικό χάσμα 
και να στηρίξει τα κράτη μέλη στα μέτρα που λαμβάνουν για τη μείωσή του, 
θεσπίζοντας έναν δείκτη συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων για την αξιολόγηση 
των σωρευμένων ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής τους·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον οριζόντιο και κάθετο 
διαχωρισμό στην απασχόληση και πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις σε αποφάσεις 
σχετικά με την πρόσληψη και τις προαγωγές, και να υλοποιήσουν πολιτικές που 
προωθούν την ένταξη των γυναικών από περιθωριοποιημένες ομάδες στην αγορά 
εργασίας · τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν επενδύσεις στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση και στις διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής που θα ενσωματώνουν τη 



AD\1209523EL.docx 9/22 PE646.871v02-00

EL

διάσταση του φύλου τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, και ιδίως σε 
τομείς όπως οι STEM και ο ψηφιακός τομέας, όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου δεν βλάπτουν μόνο το 
φυσικό πρόσωπο αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της·

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντομότερο 
δυνατόν20 και έως το τέλος του 2020, μια νομοθετική πράξη για τη διαφάνεια των 
αμοιβών των δύο φύλων· επισημαίνει τον επείγοντα χαρακτήρα μιας τέτοιας πράξης 
στην τρέχουσα κρίση, η οποία θα επιτείνει τις υφιστάμενες ανισότητες και τις 
διακρίσεις λόγω φύλου στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο θέσπισης συγκεκριμένων μέτρων που θα ισχύουν τόσο για τον δημόσιο όσο 
και για τον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βάσει της σύστασής της του 2014, όπως: (α) σαφή ορισμό 
των κριτηρίων για την αξιολόγηση της αξίας της εργασίας, β) συστήματα 
επαγγελματικής αξιολόγησης και κατάταξης χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο, γ) 
ελέγχους αμοιβών και εκθέσεις για την εξασφάλιση ίσης αμοιβής, δ) δικαίωμα των 
εργαζομένων να ζητούν πλήρεις πληροφορίες για την αμοιβή και δικαίωμα 
αποζημίωσης, και ε) σαφείς στόχους για τις επιδόσεις των εταιρειών στον τομέα της 
ισότητας· ζητεί επιπλέον να βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να θεσπιστούν 
ισχυρότερα δικονομικά δικαιώματα για να καταπολεμηθούν οι μισθολογικές διακρίσεις· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, τομεακό, τοπικό και 
εταιρικό) στην προσεχή νομοθεσία για τη διαφάνεια των αμοιβών· καλεί την Επιτροπή 
να συμπεριλάβει ισχυρά μέτρα επιβολής για εκείνους που δεν συμμορφώνονται·

10. επισημαίνει ότι οι εργαζόμενες γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στις 
διευθυντικές θέσεις· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η 
Eurostat το 2019, μόνο το 28 % των μελών των διοικητικών συμβουλίων των 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών της ΕΕ, καθώς και το 18 % των ανώτερων 
στελεχών, ήταν γυναίκες,και ότι στις μεγαλύτερες εταιρείες της ΕΕ μόνο το 8% των 
προέδρων των διοικητικών συμβουλίων τους ήταν γυναίκες· καλεί τα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην απεμπλοκή της οδηγίας για τις γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια 
και να υιοθετήσουν μια γρήγορα μια φιλόδοξη θέση του Συμβουλίου προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η σημαντική ανισορροπία μεταξύ γυναικών και ανδρών στη διαδικασία 
λήψης οικονομικών αποφάσεων στο υψηλότερο επίπεδο· καλεί, επίσης, την Επιτροπή 
να εξασφαλίσει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δίνουν το παράδειγμα και εξασφαλίζουν 
την παρουσία γυναικών στις ανώτερες διοικητικές θέσεις κατά τουλάχιστον 50 %· 
καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να θεσπίσουν υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων 
διαφάνειας από τις εταιρείες ως προς το ποσοστό γυναικών σε ανώτερες διοικητικές 
θέσεις, και πληροφορίες για τα επίπεδα αμοιβών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων παραμένει σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο 
και καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία κατά των διακρίσεων·

11. υπενθυμίζει ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή 
αποτελεί πλήγμα για την καλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών· 
κάνει έκκληση, ως εκ τούτου, στα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τα 

20 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των φύλων.
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μέτρα που έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την ισορροπημένη συμμετοχή των δύο 
φύλων στη λήψη αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

12. 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·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ισότιμη συμμετοχή και τις 
ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα της εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις μορφές του, καθώς και το 
πρόβλημα της φτώχειας που παρατηρείται στα ηλικιωμένα άτομα, ειδικότερα με την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, προκειμένου 
να εξαλειφθεί το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων και με τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς και επαγγέλματα, όπως στους 
τομείς της φιλοξενίας, του τουρισμού, των υπηρεσιών καθαρισμού και στον τομέα της 
φροντίδας· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν οι γυναίκες και ότι είναι αναγκαίο να 
καταπολεμηθούν τέτοια στερεότυπα και η υπερεκπροσώπηση των γυναικών στις 
άτυπες μορφές εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση 
των μεταναστριών (μεταξύ άλλων μέσω της αναθεώρησης του συστήματος 
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων), καθώς και άλλων ιδιαίτερα ευάλωτων 
ομάδων γυναικών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την κάλυψη 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στη χάραξη πολιτικής, για την προώθηση σταθερής και ποιοτικής 
απασχόλησης· τονίζει την ανάγκη για στρατηγικές ενθάρρυνσης και στήριξης των 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των γυναικών·

14. σημειώνει ότι η αυξανόμενη οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης έχει 
επιπτώσεις στους εργαζόμενους οι οποίοι είναι λιγότερο συνδικαλισμένοι και 
διατρέχουν τον κίνδυνο επισφαλούς απασχόλησης, για λόγους όπως οι μη σταθερές 
ώρες εργασίας και το μη σταθερό εισόδημα, η έλλειψη κάλυψης δικαιωμάτων 
απασχόλησης, η αβεβαιότητα όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις, η 
έλλειψη πρόσβασης στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας και στην επανεκπαίδευση· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η σχετική ανασφάλεια που επιδεινώνεται 
από τον εγκλεισμό που επιβάλλει η τρέχουσα κρίση, έχει ιδιαιτέρως αρνητικό 
αντίκτυπο στις γυναίκες που φέρουν το βάρος της φροντίδας σε μια αγορά εργασίας με 
έντονα έμφυλα χαρακτηριστικά, ιδίως σε όσες βιώνουν διατομεακές μορφές 
διακρίσεων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στοχευμένα μέτρα κοινωνικής 
προστασίας για τις γυναίκες ελεύθερους επαγγελματίες και τις γυναίκες που 
απασχολούνται στην οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης, και την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της οδηγίας 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 
δραστηριότητα21·

21 ΕΕ της L 180, 15.7.2010, σ. 1.
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15. τονίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν τεκμηριωμένες, καλά 
σχεδιασμένες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας που βελτιώνουν εκ 
των πραγμάτων τις συνθήκες εργασίας των γυναικών και αυξάνουν την ποιοτική 
απασχόληση·

16. υπογραμμίζει ότι οι ίσες ευκαιρίες και η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας μπορεί να αυξήσει 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· τονίζει ότι η πλήρης απασχόληση θα πρέπει να αποτελεί τον κανόνα·

17. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν την κανονιστική επιβάρυνση των εταιρειών και τα 
υψηλά επίπεδα φορολόγησης της εργασίας, προκειμένου να τονωθεί η δημιουργία 
θέσεων εργασίας και η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας·

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή φροντίδας, 
υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για όλες τις ανάγκες και τις υπηρεσίες 
φροντίδας και καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα και ποιοτικές κατευθυντήριες γραμμές 
για την παροχή 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 συλλέξουν 
αναλυτικά δεδομένα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας· καλεί τα κράτη μέλη 
να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό και να 
εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας, διασφαλίζοντας την κάλυψη των αναγκών αυτών 

μέσω επενδύσεων σε υψηλής ποιότητας, προσβάσιμες και προσιτές καθολικές 
υπηρεσίες δημόσιας φροντίδας και στον εκσυγχρονισμό τους, ώστε οι γυναίκες να μην 
χρειάζεται να επιλέξουν μεταξύ οικογένειας και συμμετοχής στην αγορά εργασίας · 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν ταχέως και πλήρως την 
οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής22 και τα καλεί να 
προχωρήσουν πέρα από τα ελάχιστα πρότυπα της οδηγίας θεσπίζοντας μέτρα όπως η 
πλήρως αμειβόμενη άδεια, η προαγωγή του ίσου ρόλου των ανδρών ως ατόμων που 
παρέχουν φροντίδα, καταπολεμώντας με αυτόν τον τρόπο τα στερεότυπα που αφορούν 
το φύλο στην άδεια πατρότητας/μητρότητας, η αναγνώριση του ρόλου των άτυπων 
φροντιστών μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην κοινωνική ασφάλιση και 
του δικαιώματος σε συνταξιοδοτικά δικαιώματα, η στήριξη υπηρεσιών 
προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες προκλήσεις και ανάγκες των γονέων και/ή των 
μελών της οικογένειας που φροντίζουν άτομα με αναπηρία ή μακροχρόνια ασθένεια ή 
των ηλικιωμένων, και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας που δεν αποβαίνουν εις βάρος των 
μισθών των εργαζομένων, της πρόσβασης σε κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα και 
επιδόματα, και του σεβασμού του δικαιώματος αποσύνδεσης των εργαζομένων · 
παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί ετησίως, εκ του σύνεγγυς και συστηματικά 
την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

22 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.
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19. επαναλαμβάνει τα αιτήματα προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο ψήφισμα της 
28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις γυναίκες που απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί 
και προσωπικό φροντίδας στην ΕΕ23· παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πλαίσιο 
επαγγελματοποίησης της οικιακής εργασίας και της παροχής φροντίδας, που θα 
οδηγήσει στην αναγνώριση και στην τυποποίηση των συναφών επαγγελμάτων και 
δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας, και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν συστήματα επαγγελματοποίησης, εκπαίδευσης, συνεχούς ανάπτυξης 
δεξιοτήτων και αναγνώρισης των προσόντων γυναικών που παρέχουν οικιακή βοήθεια 
και φροντίδα, καθώς και να δημιουργήσουν δημόσια γραφεία απασχόλησης για την 
ενίσχυση της επαγγελματοποίησης·

20. σημειώνει ότι, σε συγκυρίες όπως η εν εξελίξει 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 στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, 
να αναπτύξουν ευαίσθητες ως προς τη διάσταση του φύλου κατευθυντήριες γραμμές 
για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας που να απευθύνονται ειδικά στα 
επαγγέλματα πρώτης γραμμής, προκειμένου να προστατεύσουν τους εργαζομένους στα 
εν λόγω επαγγέλματα σε περίπτωση μελλοντικών επιδημιών· υπογραμμίζει ότι οι 
αλλαγές στις συνθήκες εργασίας, όπως η τηλεργασία, ενώ προσφέρουν ευκαιρίες για 
βελτίωση ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων και ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
επαγγελματικής ζωής, μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ικανότητα αποσύνδεσης και 
την εντατικοποίηση του φόρτου εργασίας, με τις γυναίκες να επηρεάζονται πολύ 
περισσότερο από τους άνδρες λόγω του κυρίαρχου ή παραδοσιακού τους ρόλου ως 
φροντιστές στο σπίτι και την οικογένεια· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
υποβάλει μια ευαίσθητη ως προς την διάσταση του φύλου νομοθετική πρόταση σχετικά 
με το δικαίωμα αποσύνδεσης, καθώς και μια οδηγία για την ψυχική ευεξία στο χώρο 
εργασίας με στόχο την αναγνώριση του άγχους, της κατάθλιψης και της 
επαγγελματικής εξουθένωσης ως επαγγελματικών ασθενειών, και να θεσπίσει 
μηχανισμούς για την πρόληψη και για την επανένταξη των πληττόμενων εργαζομένων 
στο εργατικό δυναμικό· 

22. εφιστά την προσοχή στην έλλειψη προοπτικής με γνώμονα το φύλο στον τομέα της 
υγείας και της ασφάλειας στην εργασία· τονίζει ότι η ισότητα των φύλων θα πρέπει να 
αποτελεί αναπόσπαστη συνιστώσα στην ανάπτυξη πολιτικών επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγείας και στρατηγικών πρόληψης σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων 
στην επικείμενη επανεξέταση από την Επιτροπή του στρατηγικού πλαισίου για την 
υγεία και ασφάλεια στην εργασία μετά το 2020· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους κοινωνικούς εταίρους να θεωρήσουν ως επαγγελματικές ασθένειες και ασθένειες 
που σχετίζονται με την εργασία εκείνες που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί ως τέτοιες, 
και που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στις γυναικείες θέσεις εργασίας, καθώς και 
ασθένειες που επηρεάζουν συγκεκριμένα τις γυναίκες, ώστε να ενσωματωθεί η ισότητα 
των φύλων στην υγεία και ασφάλεια στα επαγγέλματα που κυριαρχούν οι άνδρες, όπου 
υπάρχουν ακόμη πολλά κενά, μεταξύ άλλων σε σχέση με εγκαταστάσεις υγιεινής, 

23 ΕΕ C 66 της 21.2.2018, σ. 30.
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εξοπλισμό εργασίας ή ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, για τη διασφάλιση της 
προστασίας και ασφάλειας μητρότητας στο χώρο εργασίας και μέτρα επιστροφής στην 
εργασία μετά την άδεια μητρότητας, και να αξιολογήσει τους κινδύνους εργασίας σε 
γυναικοκρατούμενους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού στην περίπτωση 
οικιακής εργασίας και παροχής φροντίδας·

23. 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 εργαζομένων24·

24. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τη φύση, την έκταση και τη σοβαρότητα 
της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, και τον αντίκτυπο όλων των 
μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην εργασία· επικροτεί από αυτή 
την άποψη την πρόσφατα εγκριθείσα Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη βία 
και την παρενόχληση στην εργασία και καλεί τα κράτη μέλη να την επικυρώσουν και 
να την εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν αποτελεσματικά και δεσμευτικά μέτρα για τον ορισμό και την 
απαγόρευση της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αποτελεσματικής πρόσβασης σε μηχανισμούς ασφαλούς και 
αποτελεσματικής καταγγελίας και επίλυσης διαφορών, εκστρατείες κατάρτισης και 
ευαισθητοποίησης, υπηρεσίες υποστήριξης και μέσα έννομης προστασίας· καλεί το 
Συμβούλιο να ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση από την ΕΕ της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, η οποία αναφέρεται επίσης στην έγκριση μέτρων για την παροχή 
βοήθειας στα θύματα για την εύρεση εργασίας, και προτρέπει τα υπόλοιπα κράτη μέλη 
που δεν το έχουν πράξει ακόμη να την επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία με ολιστική προσέγγιση για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά όλων των γυναικών, και να ενισχύσει την 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης, υπό το 
πρίσμα των διατάξεων της σύμβασης αριθ. 190 της ΔΟΕ και της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης· επαναλαμβάνει ότι η εκπαίδευση σε θέματα σεξουαλικότητας και 
ισότητας των φύλων αποτελεί βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της βίας που 
βασίζεται στο φύλο·

25. επισημαίνει ότι η κοινωνική απομόνωση και ο περιορισμός λόγω της COVID-19 έχουν 
οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της έμφυλης βίας στην Ευρώπη· θεωρεί, συνεπώς, ότι 
όλα τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας των γυναικών τόσο 
κατά τη διάρκεια της κρίσης όσο και μετά· υπενθυμίζει ότι ένα από τα βασικά στοιχεία 
στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας είναι η οικονομική ανεξαρτησία και προτείνει, 
υπό αυτή την έννοια, την ανάπτυξη ειδικού προγράμματος κοινωνικής και εργασιακής 
ένταξης για θύματα έμφυλης βίας στην Ευρώπη το οποίο θα αποσκοπεί στην ενεργό 
προαγωγή της απασχολησιμότητάς τους·

26. πιστεύει ότι οι γυναίκες εργαζόμενες που υφίστανται βία λόγω φύλου θα πρέπει να 

24 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.
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δικαιούνται μείωση ή αναδιοργάνωση των ωρών εργασίας τους και αλλαγή χώρου 
εργασίας· θεωρεί ότι η έμφυλη βία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις αξιολογήσεις 
επαγγελματικών κινδύνων·

27. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αναφοράς στη διάσταση του φύλου όσον αφορά 
την εμπορία ανθρώπων για σκοπούς εκμετάλλευσης της εργασίας, ιδίως στην 
περίπτωση οικιακού προσωπικού, λόγω των περιορισμών που η οικογενειακή οικία 
παρουσιάζει ως χώρος εργασίας αναφορικά με τις δυνατότητες επιθεώρησης και 
ελέγχου της επαγγελματικής δραστηριότητας· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 28ης 
Απριλίου 2016 σχετικά με τις οικιακούς βοηθούς και τις παρέχουσες φροντίδα στην ΕΕ 
και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις έρευνες σε αυτόν τον 
τομέα, προκειμένου να βελτιωθούν οι μηχανισμοί αναγνώρισης και προστασίας των 
θυμάτων και να εμπλακούν ΜΚΟ, συνδικάτα, δημόσιες αρχές και όλοι οι πολίτες στη 
διαδικασία ανίχνευσης παρόμοιων περιπτώσεων·

28. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την κοινωνική 
προστασία για την αντιμετώπιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και 
ιδίως την εκθήλυνση της φτώχειας, με ιδιαίτερη έμφαση στα μονογονεϊκά νοικοκυριά 
που έχουν επικεφαλής γυναίκα·

29. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αναφοράς στη στρατηγική για την ισότητα των 
φύλων 2020-2025 στην προστασία των γυναικών και των κοριτσιών που διατρέχουν 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας και έλλειψης στέγης, και καλεί την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα στο επικείμενο σχέδιο δράσης για την 
ενσωμάτωση και την ένταξη, ώστε να προληφθεί η περίπτωση οι γυναίκες να 
εξαιρεθούν από κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές βαθαίνοντας περαιτέρω τον 
κύκλο φτώχειας·

30. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου με τη χρήση μιας διατομεακής προσέγγισης 
σύμφωνα με τις αρχές 2 και 3 του πυλώνα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις 
επιπτώσεις των μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης στην ισότητα των φύλων. 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· 

31. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές χρηματοδότησης και φορολογίας έχουν μια ισχυρή 
συνιστώσα του φύλου · επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να ενσωματώσει τη 
διάσταση του φύλου στο σύνολο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και ιδίως 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
επαγγελματικής ζωής και η γυναικεία επιχειρηματικότητα, αλλά εκφράζει τη λύπη του 
για την έλλειψη της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό στο 
νέο ΠΔΠ και στα Διαρθρωτικά Ταμεία · καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω 
και να βελτιώσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, και 
τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν την ισότητα στο πλαίσιο των φορολογικών τους 
πολιτικών, ελέγχοντας τις δημοσιονομικές πολιτικές, προκειμένου να εξαλειφθούν 
τυχόν μεροληπτικές φορολογικές πρακτικές βάσει φύλου· 
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32. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
περαιτέρω και να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων25, στατιστικών, έρευνας και 
ανάλυσης ανά φύλο, καθώς και τη στήριξη και τα μέτρα για τη βελτίωση της ανάπτυξης 
των θεσμικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών όσον αφορά τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, ιδίως σχετικά με τη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και σε τομείς όπως η άτυπη 
απασχόληση, η επιχειρηματικότητα, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και σε υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, η μη αμειβόμενη εργασία, η φτώχεια και ο αντίκτυπος των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας · προτρέπει επίσης το EIGE και τα άλλα θεσμικά 
όργανα και αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ να δημιουργήσουν και να ενσωματώσουν 
νέους δείκτες, όπως η φτώχεια των εργαζομένων, η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου, τα 
χάσματα στη χρήση του χρόνου, η αξία της εργασίας παροχής φροντίδας 
(αμειβόμενης/άμισθης) και τα ποσοστά κάλυψης γυναικών και ανδρών, σε σχέση με 
την οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· 
καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα για την αποτελεσματική 
αξιολόγηση των επιπτώσεων των πολιτικών και των προγραμμάτων της σε θέματα 
φύλου και άλλων οργανισμών και θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

33. τονίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι πτυχές της ισότητας των φύλων που 
σχετίζονται με τον μελλοντικό κόσμο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του 
πράσινου χαρακτήρα και της ψηφιοποίησης της οικονομίας· ζητεί να συνδεθεί πιο 
δυναμικά η νέα στρατηγική τη ΕΕ για την ισότητα των φύλων με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ των 
πολιτικών για την αλλαγή του κλίματος και την ισότητα των φύλων στις επικείμενες 
προτάσεις της· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει συστηματική εκτίμηση των 
επιπτώσεων στο φύλο και τον προϋπολογισμό, ενσωματώνοντας την ισότητα των 
φύλων στο Ταμείο Μεταβατικής Δικαιοσύνης και σε σχετικές κλιματικές δράσεις και 
πολιτικές της Πράσινης Νέας Συμφωνίας ··

34. υπενθυμίζει την ανάγκη καταπολέμησης των πολλαπλών επιπέδων διακρίσεων, ιδίως σε 
βάρος ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με αναπηρία, των 
μαύρων γυναικών, των μεταναστριών, των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες και των γυναικών Ρομά, των ηλικιωμένων γυναικών, των ΛΟΑΔΜ + και 
των αστέγων γυναικών, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι 
επωφελούνται από τους στόχους και τις δράσεις της στρατηγικής της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ρητές κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή του διατομεακού πλαισίου, το οποίο θα πρέπει να θέτει σε 
προτεραιότητα τη συμμετοχή των ομάδων που πλήττονται από τις διατομεακές μορφές 
διακρίσεων για την εκτίμηση του διαφορικού αντικτύπου πολιτικών και ενεργειών, 
προκειμένου να εξατομικευτούν αποκρίσεις σε κάθε τομέα, με βάση τις αρχές της 
απαγόρευσης των διακρίσεων·

35. υπενθυμίζει το ψήφισμα του της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των 
γυναικών με αναπηρίες26· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια ενοποιημένη πρόταση 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία μετά το 2020, η οποία θα 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη θετικών δράσεων που στοχεύουν τις γυναίκες με αναπηρίες 

25 Βλ. ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων.
26 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0484.
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για να εξασφαλιστεί η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην αγορά 
εργασίας, και να εξαλειφθούν οι διακρίσεις και οι προκαταλήψεις που αντιμετωπίζουν, 
και μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης, της κατάρτισης, της τοποθέτησης σε 
θέσεις εργασίας, των ίσων δυνατοτήτων σταδιοδρομίας, της ίσης αμοιβής, της 
προσβασιμότητας και της εύλογης προσαρμογής στο χώρο εργασίας, καθώς και της 
περαιτέρω μάθησης, δίνοντας προσοχή στην ψηφιακή ένταξή τους και την ανάγκη 
διασφάλισης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής · ζητεί 
επίσης τα μέτρα σχετικά με το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των φύλων, το χάσμα 
συντάξεων και το χάσμα φροντίδας να καλύπτουν ρητά τις ανάγκες των γονέων και των 
φροντιστών των παιδιών με αναπηρία, ιδίως των γυναικών και των μονογονεϊκών 
νοικοκυριών· επισημαίνει επίσης την ανάγκη μιας εγγύησης για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία με συγκεκριμένα μέτρα που θα αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των 
γυναικών με αναπηρία, καθώς και την ενίσχυση του προγράμματος Εγγυήσεις για τη 
Νεολαία·

36. 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, να διασφαλίσουν τα σεξουαλικά και τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα, 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·

37. 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 ΚΓΠ προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση των γυναικών στη γη και να 
αντιμετωπιστούν οι συνθήκες εργασίας τους στις αγροτικές περιοχές, ειδικότερα των 
εποχιακών εργαζομένων·

38. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την ανάγκη 
ενίσχυσης του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά27 μετά το 2020, που ορίζει ότι στα περισσότερα κράτη μέλη δεν είχε παρατηρηθεί 
βελτίωση στην πρόσβαση στην απασχόληση και υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες που 
αφορούν τη στέγαση και μικρή πρόοδος όσον αφορά τη φτώχεια και μια ανάγκη για 
ισχυρή διάσταση του φύλου στο ενωσιακό πλαίσιο· εκφράζει την ανησυχία του για τη 
ρητορική μίσους κατά των Ρομά στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, και για τους 
πρόσθετους περιορισμούς που θεσπίστηκαν από ορισμένα κράτη μέλη για τη θέση 

27 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0075.
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κοινοτήτων Ρομά σε καραντίνα, και φοβάται για τις αρνητικές επιπτώσεις στις πιο 
ευάλωτες ομάδες μεταξύ των Ρομά, όπως τα κορίτσια, οι νεαρές γυναίκες, οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+· προτρέπει την 
Επιτροπή να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν το ενωσιακό στρατηγικό πλαίσιο για την 
ισότητα και την ένταξη των Ρομά, να αναλύσει τον αντίκτυπο που έχει ο κορονοϊός 
στους Ρομά και να εγκρίνει μέτρα για την αποτροπή οπισθοδρομήσεων·

39. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη ρητής απαγόρευσης των διακρίσεων για 
λόγους ταυτότητας φύλου και έκφρασης φύλου ενός ατόμου στο δίκαιο της ΕΕ· 
σημειώνει την επιμονή των διακρίσεων, της παρενόχλησης και του αποκλεισμού των 
ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ από την αγορά εργασίας· υπενθυμίζει τα ψηφίσματά του της 14ης 
Φεβρουαρίου 201928 σχετικά με το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ και της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις δημόσιες διακρίσεις και τη 
ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ29· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει το 
συντομότερο δυνατόν το στρατηγικό πλαίσιο για την ισότητα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+, 
να δώσει συνέχεια στον κατάλογο δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ 2016-2019, και να 
συμπεριλάβει συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην 
εργασία για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου 
και χαρακτηριστικών φύλου·

40. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για χρήση του Ταμείου Ασύλου και 
Μετανάστευσης προς ενθάρρυνση των ενεργειών των κρατών μελών για στήριξη της 
ένταξης των γυναικών, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν εξετάζεται η 
λήψη απτών μέτρων για την αντιμετώπιση των χαμηλότερων ποσοστών απασχόλησης 
στην ΕΕ για τις γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών και η ειδική ευπάθεια των γυναικών 
και των κοριτσιών που είναι μετανάστριες, ζητούν άσυλο ή δεν διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την κατάσταση όλων των γυναικών και 
κοριτσιών μεταναστριών, θέτοντας σε προτεραιότητα τον στόχο ένταξης του Ταμείου 
στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου στον προϋπολογισμό, της κατανομής αυξημένων πόρων στη βελτίωση των 
προσόντων, της επανεκπαίδευσης για μετάβαση σε ποιοτική απασχόληση και ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, και της αύξησης της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, καθώς 
και μέσω της έγκρισης πιο απτών μέτρων για την υπερπήδηση των εμποδίων με τα 
οποία έρχονται αντιμέτωπες οι μετανάστριες·

41. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μια απόκριση ευαισθητοποιημένη 
ως προς τη διάσταση του φύλου στην κοινωνική και οικονομική κρίση της νόσου 
COVID-19, προκειμένου να μετριαστεί ο δυσανάλογος και μακροχρόνιος αντίκτυπός 
της στα δικαιώματα, τα εισοδήματα και την κοινωνική προστασία των γυναικών,κατά 
και μετά την κρίση, καθώς και να αποτραπούν οι περαιτέρω ανισότητες λόγω φύλου· 
θεωρεί ότι μια ανάκαμψη που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ισότιμης πρόσβασης των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και για την πρόληψη των ανισοτήτων και των 
διακρίσεων στην εξισορρόπηση οικογενειακών και εργασιακών υποχρεώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πιθανών προκλήσεων που προκύπτουν όταν η τηλεργασία 
καταστεί υποχρέωση· ζητεί συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των αναγκών 

28 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0129.
29 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0101.
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των νέων γυναικών, δεδομένου ότι τα επίπεδα ανεργίας και εργασιακής ανασφάλειας 
μεταξύ των νέων είναι εκθετικά υψηλότερα από εκείνα σε οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή 
ομάδα· πιστεύει ότι η στρατηγική για την ισότητα των φύλων μπορεί να συμβάλει σε 
μια δίκαιη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ·

42. επικροτεί το μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι στο πλαίσιο του SURE θα αντιμετωπιστεί η απώλεια εισοδήματος 
των γυναικών·

43. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου να ενεργοποιήσει την «γενική ρήτρα 
διαφυγής» και καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στις δημόσιες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης παιδικής και υγειονομικής περίθαλψης, 
προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και να μετριαστούν οι 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης· θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας έχουν 
μακροχρόνιες επιβλαβείς συνέπειες, ιδίως για τις γυναίκες, και δεν πρέπει να 
επιβάλλονται κατά την περίοδο μετά την κρίση της COVID-19·

44. υπογραμμίζει το ακούραστο και αξιοθαύμαστο έργο των εργαζόμενων στην πρώτη 
γραμμή της καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19, καθώς και των εργαζόμενων σε 
βασικές υπηρεσίες που μοχθούν για τη διατήρηση της δημόσιας ζωής και των 
υπηρεσιών, και την εξασφάλιση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά· τονίζει ότι το 70 % 
του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής 
μέριμνας είναι γυναίκες, 

και ότι σε ορισμένα από αυτά τα επαγγέλματα οι εργαζόμενες πληρώνονται συχνά μόνο 
με τον ελάχιστο μισθό και απασχολούνται υπό επισφαλείς συνθήκες εργασίας· καλεί 
την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εκπονήσει πλήρη αξιολόγηση πριν από το τέλος 
του 2020 σχετικά με τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού νομικού μέσου για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζομένους και την ενίσχυση της 
κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων·

45. επισημαίνει ότι περισσότεροι από 70 % των εργαζόμενων στους τομείς της υγείας και 
της κοινωνικής εργασίας παγκοσμίως είναι γυναίκες, καθώς και η πλειοψηφία των 
εργαζομένων σε καταστήματα, στον τομέα λιανικής και στον τομέα της καθαριότητας, 
που συχνά κερδίζουν μόνο τον κατώτατο μισθό· υπενθυμίζει ότι, όπως σε 
προηγούμενες κρίσεις, οι γυναίκες θα πληγούν σημαντικά από οικονομική άποψη, και 
κατά την περίοδο μετά την κρίση· επιμένει, για αυτό τον λόγο, στην ανάγκη μιας 
προοδευτικής προσέγγισης, ευαισθητοποιημένης ως προς τη διάσταση του φύλου, όσον 
αφορά τόσο την άμεση όσο και την μακροπρόθεσμη δράση, σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο, βάσει ποιοτικών δεδομένων διαχωρισμένων ως προς το φύλο· από την άποψη 
αυτή, προτείνει το σχέδιο ανάκαμψης να λαμβάνει υπόψη τον επαγγελματικό 
διαχωρισμό των αγορών ώστε να αποτραπεί η επανάληψη όσων συνέβησαν σε 
προηγούμενες κρίσεις, κατά τις οποίες η προαγωγή της απασχόλησης επικεντρώθηκε 
στους ανδρικούς τομείς, αφήνοντας τους γυναικοκρατούμενους τομείς στη δεύτερη 
θέση, και τονίζει την ανάγκη να αναχαιτισθεί η δυναμική του επαγγελματικού 
διαχωρισμού·

46. υπενθυμίζει ότι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ το 2018, αναφέρθηκε η 
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δημιουργία 58 εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης παγκοσμίως, σχετικών με την 
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), μέχρι το 2022, όμως μόνο ένα ποσοστό 24,9 % των γυναικών 
που παρακολουθούν ανώτερη εκπαίδευση αποκτά πτυχίο στους τομείς των νέων 
τεχνολογιών· υπογραμμίζει ότι είναι θεμελιώδες να διασφαλίζεται ισότιμη 
εκπροσώπηση των γυναικών στους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς· 
υπενθυμίζει ότι η αύξηση του αριθμού των γυναικών που απασχολούνται στα 
επαγγέλματα των νέων τεχνολογιών θα μπορούσε να δημιουργήσει ποσό ικανό να 
ανέλθει σε 16 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη·

47. καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στον τομέα των ΤΠΕ, καθώς και να ενδυναμώσουν τις γυναίκες να καταστούν 
επενδυτές και επιχειρηματίες·

48. σημειώνει ότι μελέτες δείχνουν ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι γυναίκες και οι άνδρες απασχολούνται 
σε διαφορετικές εργασίες με διαφορετικό επίπεδο αμοιβής· τονίζει ότι μια αγορά 
εργασίας διαιρεμένη κατά φύλα ξεκινά με την επιλογή της εκπαίδευσης, και, ως εκ 
τούτου, οι αλλαγές στις εκπαιδευτικές επιλογές είναι απαραίτητες ώστε να 
καταπολεμηθούν οι διαφορές μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας· προτρέπει τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν τον σχολικό και επαγγελματικό προσανατολισμό 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι σπουδαστές γνωρίζουν τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η αγορά εργασίας και τις συνέπειες των διάφορων εκπαιδευτικών επιλογών·

49. σημειώνει ότι η γυναικεία συμμετοχή στην αγορά εργασίας είναι χαμηλότερη από αυτή 
των ανδρών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να μειωθεί η φορολογία εισοδήματος 
προς ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας· 

50. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών στην Ευρώπη καθώς και για ευκολότερη πρόσβασή τους 
στην αγορά εργασίας, για παράδειγμα, παρέχοντας περισσότερα κίνητρα για την 
προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας·

51. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν ανοίγουν ούτε λειτουργούν 
επιχειρήσεις στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες· προτρέπει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μεταρρυθμίσεις φιλικές για τις επιχειρήσεις για την προώθηση της ισότητας και την 
αύξηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας·

52. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις κοινωνικές πτυχές των 
συστάσεων ανά χώρα, έχοντας υπόψη τον σεβασμό τόσο της επικουρικότητας όσο και 
των εθνικών αρμοδιοτήτων·

53. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών ως 
ψηφοφόρων και υποψηφίων στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2024· ως 
προς αυτό το θέμα, τονίζει ότι είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί ο ευρωπαϊκός εκλογικός 
νόμος προκειμένου να προβλέπει τη δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κάνουν χρήση του οικείου δικαιώματος άδειας 
μητρότητας, πατρότητας ή γονικής άδειας· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον 
εκλογικό νόμο αναλόγως και το Συμβούλιο να προσυπογράψει αυτή την αναθεώρηση·

54. αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο των ΜΚΟ και των οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
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γυναικών που αγωνίζονται κατά της ανισότητας των φύλων, των διακρίσεων και της 
βίας κατά των γυναικών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει και να ενισχύσει την 
προστασία της συμμετοχής και της ενεργούς εμπλοκής των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών ασκώντας πίεση για μέσα για την παροχή χρηματοδότησης σε 
υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και σε οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που εργάζονται για την αντιστροφή της οπισθοδρόμησης και της υποχώρησης 
σε θέματα ισότητας των φύλων, και να προάγει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα των γυναικών, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε 
ολόκληρο τον κόσμο·

55. καλεί τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν μια επίσημη σύνθεση του Συμβουλίου για την 
ισότητα των φύλων ώστε να παράσχουν στους υπουργούς και στους υφυπουργούς που 
είναι αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων ειδικό φόρουμ συζητήσεων και περαιτέρω 
διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής·

56. καλεί την Επιτροπή να ενδυναμώσει περαιτέρω τον ρόλο της ΕΕ ως καταλύτη της 
ισότητας των φύλων παγκοσμίως·
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