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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η  ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί μία από τις 
θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίσες ευκαιρίες που απορρέουν από την παραπάνω ανάγκη 
πρέπει να συνεχίσουν να προωθούνται προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι ένα σημαντικό 
εργαλείο ένταξης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές, τα μέτρα και τις 
δράσεις της ΕΕ, στην αγορά εργασίας και τις κοινωνικές πολιτικές για την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών 
·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων 
για την ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και την ενεργό στήριξη της 
απασχόλησης·

1. σημειώνει ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην  ΕΕ ανέρχεται σε 
16 %, και το μέσο χάσμα στην απασχόληση των φύλων στο 11,5 %, ότι οι γυναίκες 
επηρεάζονται περισσότερο από ευέλικτες μορφές εργασίας, άτυπες και ευέλικτες 
συμβάσεις (συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, ψευδής αυτοαπασχόληση, 
προσωρινή εργασία, μερική απασχόληση, κ.λπ.) από τους άνδρες, και ότι οι γυναίκες 
είναι πιθανότερο να απασχοληθούν σε τομείς «γυναικείους», υποαμειβόμενους και 
υποβαθμισμένους, σε σχέση με τους άνδρες, να βιώσουν τη φτώχεια και να ενταχθούν 
στην κατηγορία των φτωχότερων εργαζομένων καθώς και σε άλλες διατομεακές 
κατηγορίες  όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, η φροντίδα εξαρτώμενου  ατόμου, οι 
γυναίκες με αναπηρίες, οι γυναίκες με χαμηλή εκπαίδευση ή η ανεπαρκής στήριξη 
υπηρεσιών φροντίδας · επαναλαμβάνει ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν 
αποφασιστικό παράγοντα για την καταπολέμηση και την υπέρβαση των ανισοτήτων·

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση το 2008, η 
φτώχεια των εργαζομένων στην ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η σημερινή 
πρωτοφανής παγκόσμια πανδημία COVID-19 θα έχει μεγαλύτερες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο αντίκτυπο στην αύξηση της φτώχειας, ιδίως 
μεταξύ των γυναικών και των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, καθώς οι 
επιπτώσεις της θα γίνουν πιο αισθητές για τους εργαζόμενους στον τομέα των 
υπηρεσιών, του τουρισμού, της φιλοξενίας και της παροχής φροντίδας, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους υπό επισφαλείς συνθήκες εργασίας, τους προσωρινούς και 
τους εποχικούς εργαζόμενους κ.λπ., μεταξύ των οποίων μεγαλύτερο ποσοστό είναι 
γυναίκες, και σε διάφορους άλλους οικονομικούς τομείς που θα επηρεαστούν από 
απώλειες θέσεων εργασίας, μείωση των μισθών ή / και του χρόνου εργασίας, καθώς και 
από τις αυξημένες ανάγκες υπηρεσιών φροντίδας κατά τη διάρκεια της πανδημίας·

3. επισημαίνει ότι η αύξηση της φτώχειας των γυναικών  έχει σοβαρές συνέπειες στην 
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ευρύτερη κοινωνία, καθώς οι γυναίκες τείνουν να είναι υπεύθυνες για την αγορά των 
βασικών αγαθών και αποτελούν το κλειδί για τη συντήρηση του νοικοκυριού· εκφράζει 
ανησυχία για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό όσον αφορά την παιδική φτώχεια και 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 2017 τα παιδιά στην ΕΕ αντιμετώπιζαν τον 
υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού από οποιαδήποτε άλλη 
ηλικιακή ομάδα· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της 
Επιτροπής σχετικά με μια «εγγύηση για τα παιδιά»·

4. ανησυχεί ότι η πανδημία COVID-19 και η συνακόλουθη οικονομική ύφεση θα 
επηρεάσουν δυσανάλογα τις μειονεκτούσες ομάδες γυναικών, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, των ανύπαντρων μητέρων, των μεταναστριών και των γυναικών με 
χαμηλό εισόδημα, επισφαλείς εργασίες και μερική απασχόληση, και θα τις θέσουν σε 
κίνδυνο φτώχειας, ανεργίας, κοινωνικού αποκλεισμού ή/και έλλειψη στέγης· καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου και την ισότητα σε όλες τις 
πρωτοβουλίες και τα πρόσθετα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, ιδίως το Next 
Generation EU και το ενισχυμένο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, να 
διασφαλίσει ότι η ανταπόκριση της οικονομικής πολιτικής στην πανδημία COVID -19 
είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες και εμπειρίες των γυναικών, και να 
προτείνει ειδική χρηματοδότηση για τη στήριξη των γυναικών σε επισφαλείς και άτυπες 
μορφές απασχόλησης και την ενίσχυση της μικροχρηματοδότησης για γυναίκες 
επιχειρηματίες·

5. σημειώνει ότι, παρόλο που τα ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού στις ομάδες κινδύνου στις οποίες ανήκουν οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι 
ανύπαντρες γυναίκες, οι γυναίκες με παιδιά και οι ανύπαντρες μητέρες, οι γυναίκες 
πρόσφυγες και οι μετανάστριες, οι έγχρωμες γυναίκες, οι γυναίκες από εθνοτικές 
μειονότητες, οι ομοφυλόφιλες, αμφιφυλόφιλες και διεμφυλικές γυναίκες, καθώς και οι 
γυναίκες με αναπηρία, είναι  μεγάλος, με μεγαλύτερη ιθανότητα οι γυναίκες να  
βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού από τους άνδρες (22.8% 
το 2018 στην ΕΕ)· σημειώνει ότι και άλλοι παράγοντες διατομεακών κινδύνων, όπως η 
αεργία, η έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά και τα εξαρτώμενα μέλη της 
οικογένειάς τους, καθιστούν ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες γυναικών πιο 
ευάλωτες σε κινδύνους φτώχειας από άλλες·

6. τονίζει ότι ένα στα δύο άτομα που προέρχονται από μεταναστευτικό υπόβαθρο εκτός 
ΕΕ κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, ότι τα επίπεδα επισφαλούς 
εργασίας είναι ιδιαίτερα υψηλά μεταξύ των μεταναστριών και προσφύγων και ότι τα 
άτομα με εξαρτημένη ή παράτυπη κατάσταση αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλά 
ποσοστά φτώχειας· υπογραμμίζει ότι τέσσερα στα πέντε μέλη των κοινοτήτων Ρομά 
έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι λιγότερες από μία στις πέντε 
γυναίκες Ρομά (ηλικίας 16 ετών και άνω) είναι εργαζόμενες· επισημαίνει ότι οι 
διακρίσεις στην πρόσβαση και την ποιότητα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
απασχόλησης συμβάλλουν στην πραγματικότητα αυτή· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί 
με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των κοινοτικών και εθνικών 
προτύπων απασχόλησης χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους, μεταξύ άλλων, μέσω 
της παρακολούθησης, και  καταγγελιών και μηχανισμών προσφυγής αποτελεσματικών, 
ανεξάρτητων και προσβάσιμων για όλους τους εργαζομένους·

7. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, υπάρχουν σήμερα 64.6 εκατομμύρια γυναίκες 
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και 57.6 εκατομμύρια άνδρες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας στα κράτη μέλη, γεγονός 
που δείχνει ότι ο αντίκτυπος της φτώχειας στις γυναίκες και τους άνδρες είναι 
διαφορετικός· σημειώνει ότι οι αριθμοί αυτοί δείχνουν μόνο πόσες  γυναίκες 
επηρεάζονται, και πρέπει να εξεταστούν μαζί με άλλους δείκτες, όπως η ηλικία, το 
προσδόκιμο ζωής, οι εισοδηματικές ανισότητες, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων, ο τύπος νοικοκυριού και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις, προκειμένου να γίνει 
αντιληπτή η πλήρης σημασία τους· τονίζει ότι η έκθεση των γυναικών στη φτώχεια 
είναι πιθανό να υποεκτιμηθεί και καλεί τα κράτη μέλη να συλλέξουν στοιχεία για τη 
φτώχεια κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει την οικογενειακή και προσωπική 
πραγματικότητα ενός ατόμου, μαζί με σχετικά δεδομένα για την ισότητα, και να 
προβούν σε ανάλυση των στατιστικών και των πολιτικών για την ισότητα των φύλων 
και τη φτώχεια, δεδομένου ότι δεν μπορεί να υποτεθεί ότι οι πόροι μοιράζονται εξίσου 
μεταξύ ανδρών και γυναικών εντός των νοικοκυριών·

8. θεωρεί ότι η πορνεία αποτελεί σοβαρή μορφή βίας και εκμετάλλευσης που πλήττει ως 
επί το πλείστον τις γυναίκες και τα παιδιά· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση των οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών αιτίων της πορνείας και για τη στήριξη των εκδιδομένων προσώπων 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η κοινωνική και επαγγελματική τους επανένταξη·

9. σημειώνει με ανησυχία ότι η φτώχεια στις γυναίκες αυξάνεται με την ηλικία, κυρίως ως 
αποτέλεσμα της συσσώρευσης διαφόρων ανισοτήτων που παρατηρούνται καθ 'όλη τη 
διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής (μη αμειβόμενη εργασία φροντίδας, λόγω 
μητρότητας και άλλων ευθυνών φροντίδας), των δια βίου διαφορών στην αμοιβή και 
στον χρόνο εργασίας, αφού οι γυναίκες συχνότερα να διακόπτουν την εργασία τους, 
έχουν άτυπη ή μερική απασχόληση, με αποτέλεσμα χαμηλότερες συντάξεις, 
διαφορετικές ηλικίες συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες σε ορισμένα κράτη 
μέλη, και το γεγονός ότι περισσότερες ηλικιωμένες γυναίκες ζουν μόνες· επισημαίνει 
με λύπη ότι το χάσμα των συντάξεων μεταξύ των δύο φύλων ανέρχεται περίπου στο 
39 %, υπερδιπλάσιο περίπου του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των φύλων, και 
αποκαλύπτει τη σταδιακά συσσωρευμένη επίδραση των ανισοτήτων στις αμοιβές· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν για τη θέσπιση ενός πλαισίου της ΕΕ 
για τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος και την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την 
καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των 
ηλικιωμένων γυναικών, μέσω της αύξησης των συντάξεων των γυναικών και της 
αντιστοίχισης τους με τις συντάξεις των ανδρών, και της διατήρησης δίκαιων και 
αλληλέγγυων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 
δίκαιο και αξιοπρεπές εισόδημα μετά την εργασία·

10. τονίζει ότι η φτώχεια στην εργασία μπορεί να μειωθεί εάν αντιμετωπιστούν ορισμένες 
από τις βασικές αιτίες και παράγοντες, όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση και οι 
υπηρεσίες φροντίδας που είναι καθοριστικές και πρέπει συνεπώς να ληφθούν υπόψη 
κατά τη χάραξη πολιτικής·

11. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που επηρεάζεται 
άμεσα από την έλλειψη σωστής εκτίμησης της εργασίας που τυπικά πραγματοποιούν 
γυναίκες, τον αντίκτυπο των διακοπών σταδιοδρομίας στην προώθηση και την πρόοδο 
των συντάξεων, την άνιση πρόσβαση σε ασφαλείς συμβάσεις εργασίας και ποιοτικές 
συνθήκες εργασίας, την άνιση κατανομή των μη αμειβόμενων ευθυνών φροντίδας και 
της οικιακής εργασίας,  και τον διαχωρισμό στην εκπαίδευση και στη συνέχεια στην 
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αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
μερίδιο εργαζομένων με χαμηλή αμοιβή· επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι, προκειμένου 
να μειωθούν οι συνεχιζόμενες ανισότητες και το ποσοστό των γυναικών που ζει στη 
φτώχεια, πρέπει να προωθηθούν δράσεις και πολιτικές σε διάφορους τομείς, από τη 
βελτίωση της εκπαίδευσης και τη διασφάλιση προσβάσιμης, οικονομικά προσιτής και 
διαθέσιμης  παιδικής φροντίδας υψηλής ποιότητας έως την συστηματική αντιμετώπιση 
του χάσματος στην απασχόληση μεταξύ των φύλων και του διαχωρισμού της αγοράς 
εργασίας· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν ταχέως και να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

12. καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει περαιτέρω πρωτοβουλίες που ευνοούν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας για τις γυναίκες, ιδίως για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές 
μορφές διακρίσεων, με σκοπό όχι μόνο τη μείωση της φτώχειας, αλλά και την 
προώθηση της ποιότητας της απασχόλησης και της οικονομικής τους ανεξαρτησίας, 
αποφεύγοντας τις επισφαλείς θέσεις εργασίας·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προώθηση 
της χειραφέτησης των γυναικών μέσω της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής 
κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, καθώς και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τη 
στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την εκπροσώπηση των γυναικών σε 
τομείς προσανατολισμένους στο μέλλον, με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης σε 
υψηλής ποιότητας απασχόληση· ζητεί, ειδικότερα, μεγαλύτερη προώθηση στους τομείς 
STEM, την ψηφιακή εκπαίδευση, την τεχνητή νοημοσύνη και την χρηματοοικονομική 
παιδεία, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα υπάρχοντα στερεότυπα και να 
εξασφαλιστεί ότι περισσότερες γυναίκες εισέρχονται σε αυτούς τους τομείς και 
συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους·

14. υπογραμμίζει τη σημασία θέσπισης τακτικού διαλόγου ανάμεσα στις γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν φτώχεια και τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων φορείς μέσω 
φόρουμ σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας των υφισταμένων πολιτικών και υπηρεσιών και για την πρόταση 
λύσεων·

15. σημειώνει ότι το 70 % του παγκόσμιου υγειονομικού και κοινωνικού εργατικού 
δυναμικού όπως οι γιατροί, οι νοσοκόμες και οι εργαζόμενοι στον τομέα της φροντίδας 
είναι γυναίκες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στοχεύσουν σε δημόσιες 
επενδύσεις για να καλύψουν τις ανάγκες των  γυναικών-παρόχων υγειονομικών 
υπηρεσιών, όπως προστατευτικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων υγιεινής, 
και να αυξήσουν σημαντικά το επίπεδο μισθών και συνθηκών εργασίας σε τομείς που 
κυριαρχούνται έντονα από γυναίκες·

16. υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για τις ΜΚΟ και 
τονίζει ότι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πόρους της ΕΕ προκειμένου να παρέχουν 
καινοτόμους και αποτελεσματικές υπηρεσίες για την καταπολέμηση της φτώχειας·

17. σημειώνει ότι οι καταστηματάρχες, οι υπάλληλοί τους και οι καθαριστές είναι, στην 
μεγάλη πλειοψηφία τους, γυναίκες οι οποίες συχνά πληρώνονται μόνο τον κατώτατο 
μισθό, και επισημαίνει περαιτέρω ότι η πανδημία COVID-19 τις έχει θέσει σε ακόμη 
μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για εκτεταμένα 
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δικαιώματα για άδεια μετ’ αποδοχών, τηλεργασία,  μερική απασχόληση και  βελτίωση 
της κοινωνικής προστασίας για τις γυναίκες σε επισφαλή απασχόληση ή που έχουν ήδη 
χάσει τη δουλειά τους, και την επείγουσα ανάγκη για τη δημιουργία 
κοινωνικοοικονομικών δικτύων ασφαλείας για τις γυναίκες σε επισφαλή απασχόληση ή 
με επισφαλείς συμβάσεις εργασίας·

18. υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης πρόσβασης σε φροντίδα παιδιών για όλους τους 
τύπους γονέων και μελών οικογενειών που εργάζονται σε βασικές υπηρεσίες, και 
αυξημένης στήριξης προς τις ευάλωτες οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 
εκείνων που φροντίζουν μέλη της οικογένειας με αναπηρία·

19. καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να επεκτείνει τη 
στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γυναικών κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση·

20. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη γεφύρωση 
του χάσματος αμοιβών και συντάξεων μεταξύ των φύλων, μεταξύ άλλων, με την 
προάσπιση της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, και χαιρετίζει τη 
δέσμευσή της να υποβάλει πρόταση σχετικά με δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των 
αμοιβών πριν από το 2021, όπως αναφέρεται στη στρατηγική για την ισότητα των 
φύλων 2020-2025, καθώς και να αναθεωρήσει, μεταξύ άλλων, τους στόχους της 
Βαρκελώνης και να διερευνήσει τις συντάξεις για διακοπές της σταδιοδρομίας που 
συνδέονται με την παροχή φροντίδας, που θα συμβάλουν στο σύνολο στην 
αντιμετώπιση της φτώχειας των φύλων και στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 
και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
υποβάλει έγκαιρη αναθεώρηση της οδηγίας 2006/54/ΕΚ (οδηγία για την ίση 
μεταχείριση) και να συμπεριλάβει την απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή αλλαγής φύλου·

21. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την αναπηρία μετά το 2020, η οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα νομικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων στην εργασία και την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, και μέτρα 
για την ενθάρρυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας και την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με 
αναπηρίες και τους τρόπους αντιμετώπισης διατομεακών μορφών διακρίσεων·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν συστηματικά και να 
αντιμετωπίσουν όλες τις αιτίες της φτώχειας των γυναικών στην εργασία·

23. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της περίθαλψης 
είναι συχνά ιδιαίτερα ευάλωτοι λόγω των κακών συνθηκών εργασίας και της έλλειψης 
επαρκούς κοινωνικής και εργασιακής προστασίας, ιδίως δε στην περίπτωση των 
οικιακών βοηθών, και για το ότι ανέκαθεν υποτιμάται ο ρόλος τους· καλεί την 
Επιτροπή να εγκρίνει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα, η οποία να 
ανταποκρίνεται στις κοινωνικές επιπτώσεις που υφίστανται τα άτομα που  έχουν 
ευθύνες φροντίδας, και τα οποία  είναι, κατά το πλείστον, γυναίκες· τονίζει ότι η εν 
λόγω στρατηγική θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις στην οικονομία της περίθαλψης, 
την ενίσχυση πολιτικών  για την εξισορρόπηση της εργασίας και των ευθυνών 
φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου, και την κάλυψη των ελλείψεων 
εργατικού δυναμικού, ιδίως μέσω της κατάρτισης, της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και 
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των καλύτερων συνθηκών εργασίας σε αυτούς τους τομείς.
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