
AD\1217134EL.docx PE657.285v02-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

2020/2084(INI)

30.10.2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιη μετάβαση – Ανακοίνωση 
της Επιτροπής
(2020/2084(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jadwiga Wiśniewska



PE657.285v02-00 2/14 AD\1217134EL.docx

EL

PA_NonLeg



AD\1217134EL.docx 3/14 PE657.285v02-00

EL

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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Μια ισχυρή Ευρώπη 
για δίκαιες μεταβάσεις» (COM(2020)0014) εκδόθηκε πριν ξεσπάσει η πανδημία της 
νόσου COVID-19·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από την πανδημία 
COVID-19, ιδίως οι γυναίκες που εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας και σε 
γυναικοκρατούμενους τομείς όπως η υγεία, το λιανικό εμπόριο ή οι υπηρεσίες 
φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής καθώς και η ισότιμη κατανομή 
των ευθυνών φροντίδας είναι απαραίτητες για τον συνδυασμό επαγγελματικής, 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και για τη διευκόλυνση της ισότιμης συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι οι γυναίκες παραμένουν οι βασικοί 
φροντιστές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με αναπηρία 
ή με προβλήματα υγείας, των μεταναστριών και των γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες, των ηλικιωμένων γυναικών, των γυναικών που κατέχουν 
λιγότερους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών, των μόνων γονέων, των γυναικών που 
ζουν σε αγροτικές περιοχές, καθώς και των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, υφίστανται συχνότερα 
πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες σε ηγετικές θέσεις στον 
οικονομικό και τον πολιτικό τομέα που να λαμβάνουν αποφάσεις όσον αφορά τα μέτρα 
πολιτικής ως απάντηση στη νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες θα 
πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για να προσφέρουν 
περισσότερες προοπτικές, γνώσεις και πείρα που θα οδηγούσαν σε καλύτερα 
αποτελέσματα πολιτικής·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της νόσου COVID-19 και των μέτρων για την 
αντιμετώπισή της, δηλαδή της απαγόρευσης κυκλοφορίας και της τηλεργασίας, οι 
γυναίκες σε κακοποιητικές σχέσεις είναι μόνιμα εκτεθειμένες στη βία, γεγονός που έχει 
αυξήσει τον αριθμό των κρουσμάτων βίας εναντίον τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία 
συνέπεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας ήταν η έκρηξη της έμφυλης και της 
ενδοοικογενειακής βίας σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες κατά περίπου 30 %· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνολικά, πάνω από 243 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 
μεταξύ 15 και 49 ετών έχουν υποστεί σεξουαλική και/ή σωματική βία παγκοσμίως τους 
τελευταίους 12 μήνες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί μία από 
τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατοχυρώνεται στα άρθρα 2 και 3 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), στο άρθρο 8 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στα άρθρα 21 και 23 
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του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το χάσμα μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση ανέρχεται στο 11,7 %, το μισθολογικό χάσμα στο 15,7 % και το 
συνταξιοδοτικό χάσμα στο 30,1 %·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος COVID-19 έχει αναδείξει το μακροχρόνιο πρόβλημα 
στην παροχή φροντίδας στην ΕΕ, ιδίως σε σχέση με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φροντίδα πρέπει να 
εξετάζεται με ολιστικό τρόπο σε βάθος χρόνου, από την παιδική φροντίδα έως και τη 
φροντίδα μετά το σχολείο, και από τη φροντίδα για άτομα με αναπηρία μέχρι τη 
φροντίδα για ηλικιωμένα άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 50 % των 
φροντιστών, ηλικίας κάτω των 65 ετών, συνδυάζουν την παροχή φροντίδας με την 
απασχόληση, με αποτέλεσμα να εκτελούν μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάροχοι φροντίδας μπορεί να προτιμούν θέσεις εργασίας 
χαμηλών προσόντων με χαμηλές αποδοχές, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στο 
πρόγραμμά τους για την παροχή φροντίδας, ενώ παράλληλα μπορεί να υποχρεούνται να 
μειώσουν το ωράριο εργασίας τους ή να εγκαταλείψουν εξ ολοκλήρου την αμειβόμενη 
εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό μεταξύ 7 % και 21 % των άτυπων 
φροντιστών μειώνουν το ωράριο εργασίας τους, ενώ ποσοστό μεταξύ 3 % και 18 % 
αποσύρονται από την αγορά εργασίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου στα νοικοκυριά και στην αγορά 
εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε άνιση κατανομή των πόρων, γεγονός που καθιστά τις 
γυναίκες περισσότερο ευάλωτες έναντι της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
σε σχέση με τους άντρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση που βρεθούν σε 
κατάσταση φτώχειας, οι γυναίκες έχουν λιγότερες πιθανότητες να την αντιμετωπίσουν·

Θ. 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 τα εν λόγω μονογονεϊκά νοικοκυριά επλήγησαν δυσανάλογα 
από την πανδημία COVID-19·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες καταλήγουν άστεγες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άστεγες γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες προκλήσεις στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19, δεδομένης της συχνής 
μετάδοσης ασθενειών, των περιστατικών έμφυλης βίας και της έλλειψης πρόσβασης σε 
εγκαταστάσεις υγιεινής και υγειονομικής περίθαλψης στα προσωρινά και έκτακτης 
ανάγκης καταλύματα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οριζόντιος και κάθετος διαχωρισμός της αγοράς εργασίας 
στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι σημαντικός, καθώς οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε 
λιγότερο κερδοφόρους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως οι γυναίκες σε επισφαλείς 
θέσεις εργασίας επηρεάστηκαν από την πανδημία COVID-19, καθώς ήταν οι πρώτες 
που έχασαν τη δουλειά τους, γεγονός που είχε οικονομικές συνέπειες για τις οικογένειές 
τους και την οικονομική ανεξαρτησία τους, ενώ είχε και ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή 
κοινωνική ασφάλισή τους σε περίοδο κρίσης·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρηματίες που ιδρύουν νεοφυείς επιχειρήσεις, εκ των 
οποίων το 70 % είναι άνδρες και το 30 % είναι γυναίκες, καθώς και οι 
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αυτοαπασχολούμενοι, εκ των οποίων το 34,4 % είναι γυναίκες, έχουν πληγεί σημαντικά 
από την κρίση της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επικαιροποιημένη 
μελέτη, η οποία θα παρουσιάζει τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στην επιχειρηματικότητα των 
γυναικών στην ΕΕ των 27, θα αποτελέσει πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους 
ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή εκπαίδευση και δεξιότητες είναι καίριας σημασίας 
για την προσαρμογή στην ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας της 
Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται όσον αφορά την 
εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους τομείς των ΤΠΕ, των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής, των μαθηματικών (STEM) καθώς και της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το 17 % των ειδικών σε θέματα ΤΠΕ 
και το 34 % των αποφοίτων θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και 
μαθηματικών (STEM) είναι γυναίκες· λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι οι γυναίκες 
στον τομέα των ΤΠΕ αμείβονται κατά 19 % λιγότερο από τους άνδρες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, υπάρχει χάσμα μεταξύ των φύλων της 
τάξης του 11 % και ότι το χάσμα είναι υψηλότερο όσον αφορά τις εξειδικευμένες 
ψηφιακές δεξιότητες και ιδίως στα άτομα άνω των 55 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιχειρηματικότητα των γυναικών προάγει τη χειραφέτηση και την κοινωνική ένταξή 
τους ενώ ενισχύει την απασχόληση, στηρίζει τη διαφοροποίηση των επιχειρήσεων και 
τονώνει την καινοτομία και την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό της 
δίκαιης μετάβασης βασίζεται επίσης στις νέες πράσινες θέσεις εργασίας σε τομείς που 
συχνά απαιτούν υψηλές ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες ΤΠΕ·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο η πίεση που ασκείται στις 
γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες μορφές εργασίας που επιβλήθηκαν, που είναι 
διευρυνόμενες και σε βάρος του διαχωρισμού μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, έχουν οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση νέων μορφών ψυχολογικής και 
σεξουαλικής παρενόχλησης εντός και εκτός διαδικτύου την περίοδο των περιοριστικών 
μέτρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων και των 
κυβερνήσεων δεν έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από την ενεργειακή ένδεια 
και δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν οικονομικά στην ενεργειακή τους κατανάλωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργατικό δυναμικό του τομέα της ενέργειας αποτελείται 
κυρίως από άνδρες (77,9 %), με τις γυναίκες να αντιστοιχούν μόλις στο 22,1 %· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια τάση φαίνεται να ισχύει και στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου οι γυναίκες καταλαμβάνουν λιγότερο από το 30 % 
των θέσεων εργασίας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χάρη στη δεύτερη αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων κατοχυρώνονται οι ίσες ευκαιρίες και η ίση μεταχείριση ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τους όρους και τις συνθήκες 
απασχόλησης καθώς και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αναγκάστηκαν να συνεχίσουν να είναι υπεύθυνες 
για το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών εργασιών και της εκπαίδευσης των παιδιών στη 
διάρκεια αυτής της περιόδου· λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι λόγω του διπλασιασμού ή 
ακόμα και του τριπλασιασμού του ωραρίου εργασίας τους επιδεινώθηκε η ψυχική τους 
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υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη αμειβόμενη φροντίδα που παρέχουν οι γυναίκες, 
επιβραδύνει ή εμποδίζει την επαγγελματική ανέλιξή τους ενώ έχει ελάχιστο έως 
μηδενικό αντίκτυπο στην επαγγελματική ζωή των ανδρών, δημιουργώντας έτσι ένα 
συνακόλουθο μισθολογικό χάσμα καθώς και υποεκπροσώπηση των γυναικών σε 
ορισμένους τομείς·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση καθώς και οι 
δημογραφικές αλλαγές στην κοινωνία αντιπροσωπεύουν προκλήσεις αλλά και 
ευκαιρίες και ότι η στρατηγική μας για την αντιμετώπισή τους πρέπει να είναι 
κοινωνικά δίκαιη και ισότιμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να 
υποστηρίζει, να συντονίζει και να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών στον 
τομέα της ισότητας·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που επλήγησαν από την ένδεια 
στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ αυτών υπάρχουν μονογονεϊκές 
οικογένειες, καθώς το 80 % είναι οικογένειες μόνων μητέρων που ζουν σε επισφαλή 
κατάσταση και κινδυνεύουν να βυθιστούν βαθύτερα στη φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΜΚΟ OXFAM, 500 εκατομμύρια άνθρωποι 
παγκοσμίως, ήτοι το 10 % του παγκόσμιου πληθυσμού και κυρίως οι γυναίκες, 
μπορούν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση αυτή ανέδειξε επίσης την πολύ μεγάλη έλλειψη 
αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες κυβερνήσεις 
χρησιμοποιούν την πανδημία για να υποχωρήσουν όχι μόνο σε σχέση με τις 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις τους αλλά και να περιορίσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των εργαζομένων και των γυναικών·

1. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να τεθεί ο ευρωπαϊκός 
πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) στο επίκεντρο των προγραμμάτων 
οικονομικής ανάκαμψης· επιμένει ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να 
ενσωματώσουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και τη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό σε όλες τις πτυχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ), προκειμένου να προωθηθούν η ισότητα των φύλων, 
οι ίσες ευκαιρίες, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, να αντιμετωπιστεί 
το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, αλλά και να προαχθούν οι δίκαιες 
συνθήκες εργασίας και η οικονομικά προσιτή και βιώσιμη κοινωνική προστασία για 
όλους, καθώς και η συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα των διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου αναπόσπαστο μέρος αυτού του σχεδίου· καλεί την Επιτροπή να 
σεβαστεί την αρχή της επικουρικότητας, που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, όταν θα 
δρομολογήσει το εν λόγω σχέδιο·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις πολιτικές και τα πλαίσια του 
κοινωνικού διαλόγου που απαιτούνται για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την 
οικολογική μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα χωρίς να αποκλειστεί κανείς, κάτι 
που σημαίνει ότι η διαδικασία αυτή θα διευρύνει και θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα 
των πλέον ευάλωτων και περιθωριοποιημένων Ευρωπαίων, ιδίως των γυναικών, 
δημιουργώντας ευημερία για το σύνολο της κοινωνίας ακολουθώντας μια προσέγγιση 
χωρίς αποκλεισμούς, προστατεύοντας κατάλληλα τους εργαζομένους και 
δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας·
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3. καλεί την Επιτροπή, τη Eurostat, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE) να συγκεντρώνουν σε τακτική βάση αναλυτικά στοιχεία 
ανά φύλο και ανά ηλικία σχετικά με τη νόσο COVID-19 και τον κοινωνικοοικονομικό 
αντίκτυπο του ιού· τονίζει ότι τα μέτρα ανάκαμψης πρέπει να βασίζονται σε δεδομένα 
ανά φύλο, με ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς όπου τα δεδομένα είναι ελλιπή και δεν είναι 
δυνατή η σύγκρισή τους, για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε ενωσιακό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο·

4. σημειώνει ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών στερεί από τις ενεργειακές μεταβάσεις 
ένα πεδίο ποικίλων ταλέντων και, ως εκ τούτου, παρεμποδίζει τη μετασχηματιστική 
αλλαγή που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού 
(παγκόσμιοι στόχοι για το κλίμα) και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών· ζητεί την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, η οποία 
είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις, την οικονομία, την κοινωνική ανάπτυξη και το 
περιβάλλον· επισημαίνει ότι ένα διαφοροποιημένο εργατικό δυναμικό παράγει 
καλύτερα αποτελέσματα, όχι μόνο όσον αφορά την ενίσχυση της δημιουργικότητας και 
της καινοτομίας, αλλά και όσον αφορά την καλύτερη λήψη αποφάσεων και την αύξηση 
των κερδών·

5. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των 
φύλων (2020-2025) και καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν, βάσει της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής, εθνικές στρατηγικές για την ισότητα των φύλων, ως σημαντικό μέρος των 
κοινωνικοοικονομικών μέτρων που λαμβάνονται στον απόηχο της κρίσης COVID-19·

6. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων όχι μόνο αποτελεί αυτοτελή βασικό αναπτυξιακό 
στόχο, αλλά ενισχύει επίσης την παραγωγικότητα μιας οικονομίας και βελτιώνει τις 
προοπτικές των μελλοντικών γενεών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει 
υψηλότερο ποσοστό γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο όσον 
αφορά την ενεργειακή μετάβαση και την κυκλική μη τοξική οικονομία, καθώς έτσι 
είναι δυνατόν να αυξηθεί η καινοτομία και η κερδοφορία, να μειωθούν οι κίνδυνοι και 
να ενισχυθούν οι πρακτικές βιωσιμότητας·

7. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες και 
περισσότεροι νέοι στις κυβερνήσεις, τον τραπεζικό τομέα, τις επιχειρήσεις, τα 
πανεπιστήμια και τις ΜΚΟ για την εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος στρατηγικών που 
θα καταστήσουν την πράσινη μετάβαση πιο διαφοροποιημένη και χωρίς αποκλεισμούς·

8. επισημαίνει ότι η συμμετοχή των γυναικών είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα 
του ενεργειακού τομέα και την επίτευξη μιας ταχύτερης ενεργειακής μετάβασης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη προσέλκυσης, διατήρησης και προώθησης περισσότερων 
γυναικών και της αναζήτησης μεγαλύτερης ποικιλίας δεξιοτήτων για τον τομέα της 
βιώσιμης ενέργειας·

9. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν προσεκτικά τις ανάγκες των 
γυναικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση 
της νόσου COVID-19· ζητεί μια φιλόδοξη στρατηγική κοινωνικής φροντίδας και ένα 
δημογραφικό σχέδιο για τη βελτίωση των διαθέσιμων και οικονομικά προσιτών 
υποδομών παιδικής μέριμνας, εξωσχολικής παιδικής μέριμνας και μακροχρόνιας 
φροντίδας υψηλής ποιότητας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο 
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εθνικό τους δίκαιο και να εφαρμόσουν την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
αξιοποιήσουν όλες τις συνέργειες στα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την 
ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών φροντίδας· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, μεταξύ άλλων με το να 
εγκρίνουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, για την καταπολέμηση κάθε μορφής 
βίας κατά των γυναικών, των παιδιών και των ηλικιωμένων, η οποία έχει αυξηθεί 
σημαντικά εξ αιτίας των περιορισμών που τέθηκαν σε εφαρμογή λόγω της πανδημίας·

10. ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μια ειδική μη μεταβιβαζόμενη και πλήρως 
αμειβόμενη άδεια για τους φροντιστές και τους εργαζόμενους γονείς, για όσο 
εξακολουθούν να είναι σε εφαρμογή τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
COVID-19·

11. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει δεδομένα σχετικά με την παροχή διαφόρων ειδών 
φροντίδας για την τροφοδότηση μιας μελέτης που θα εξετάζει το κενό που υπάρχει 
στον τομέα αυτό, με σκοπό την πρόταση μιας ευρωπαϊκής συμφωνίας που θα 
αποσκοπεί στην στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία φροντίδας· σημειώνει ότι η 
συμφωνία για την παροχή φροντίδας πρέπει να δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των 
αρμόδιων φορέων των κρατών μελών και των περιφερειών, να αποσκοπεί στη βελτίωση 
της συνεργασίας και του συντονισμού και να διασφαλίζει τις σχετικές επενδύσεις και τη 
νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ με οφέλη·

12. προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι στο επίκεντρο των 
μέτρων που αφορούν την ανάκαμψη βρίσκονται η ενσωμάτωση της διάστασης των 
φύλων και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού, ενσωματώνοντας τα διδάγματα από την κρίση COVID-19·

13. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να τηρούν ως κατευθυντήρια 
αρχή ότι οι γυναίκες και οι άνδρες θα πρέπει να λαμβάνουν ίση αμοιβή για ίση εργασία 
και κατά τον σχεδιασμό μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19, όπου πρέπει να 
συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να 
παρουσιάσει δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική διαφάνεια έως το τέλος του 2020 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων, με την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών να έχει 
παρεμποδιστεί από την κρίση, όπως υποδεικνύουν οι αρχικές εκθέσεις· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη χρειάζεται να θεσπίσουν μέτρα για την 
καταπολέμηση του διαχωρισμού με βάση το φύλο σε επαγγελματικούς τομείς με υψηλό 
ποσοστό γυναικών και να αντιμετωπίσουν το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων·

14. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόσουν την 
οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, με τρόπο έγκαιρο 
και αποτελεσματικό, ενώ παράλληλα καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
αποτελεσματικά την εφαρμογή της· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν ποια 
συμπληρωματικά μέτρα θα χρειαζόταν για να εξασφαλιστεί καλύτερη ισορροπία 
μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής των εργαζόμενων γονέων, με τη 
δέουσα προσοχή στα μονογονεϊκά νοικοκυριά·

15. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει δεδομένα σχετικά με την παροχή διαφόρων ειδών 
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φροντίδας (παιδική φροντίδα, φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία ή 
ατόμων που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο 
πλαίσιο μελέτης για την εξέταση του χάσματος όσον αφορά τη φροντίδα με σκοπό την 
ανάληψη πρωτοβουλίας για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα· επισημαίνει 
ότι η εν λόγω στρατηγική πρέπει να σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, όπως 
ορίζονται στις Συνθήκες, αλλά και να στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας και του 
συντονισμού όλων των μέτρων που θα μπορούσαν να είναι επωφελή για τους άτυπους 
φροντιστές στην ΕΕ και τα άτομα στα οποία παρέχουν φροντίδα· τονίζει ότι η 
συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με την αποδοτική χρήση των 
ενωσιακών κονδυλίων, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ποιοτικών, προσβάσιμων 
και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών παροχής φροντίδας·

16. καταδικάζει τη χρήση της πανδημίας ως πρόσχημα από ορισμένες κυβερνήσεις για την 
οπισθοδρόμηση σε ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και των 
γυναικών· υπενθυμίζει το αναφαίρετο δικαίωμα πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη, καθώς και το δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να διαθέτει το σώμα του 
αυτόβουλα· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα 
αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης, αντισύλληψης και άμβλωσης, μεταξύ 
άλλων με την παράταση του νόμιμου χρονικού πλαισίου για την άμβλωση· 

17. τονίζει ότι οι νέες ανάγκες για υπηρεσίες παιδικής μέριμνας αυξάνονται με τον 
αυξανόμενο αριθμό μονογονεϊκών οικογενειών και οικογενειών όπου εργάζονται και οι 
δύο γονείς· επισημαίνει ότι οι υψηλής ποιότητας, διαθέσιμες, προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας είναι απαραίτητες για να μπορέσουν 
οι γονείς να παραμείνουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να μειωθεί το χάσμα 
μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτές οι εν λόγω 
υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμες για παιδιά γονέων που αναζητούν 
εργασία και για παιδιά που βρίσκονται σε επισφαλή οικογενειακή κατάσταση·

18. επισημαίνει ότι, με γνώμονα τις αναδυόμενες δημογραφικές τάσεις, όπως οι κοινωνίες 
που γερνούν, τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων και συνεπώς τη μείωση των ατόμων 
σε ηλικία να εργαστούν, η ανάγκη για μακροπρόθεσμες επίσημες και άτυπες υπηρεσίες 
φροντίδας είναι μεγαλύτερη από ποτέ· επισημαίνει ότι η παροχή υπηρεσιών και 
υποδομών φροντίδας έχει ιδιαίτερη σημασία για τις γυναίκες, οι οποίες συχνά 
ασχολούνται περισσότερο από τους άνδρες τόσο στην επίσημη όσο και στην άτυπη 
φροντίδα των ηλικιωμένων και/ή των ατόμων με αναπηρία, η πλειονότητα των οποίων 
είναι επίσης γυναίκες· τονίζει, όσον αφορά τους άτυπους φροντιστές, τη σημασία των 
ευνοϊκών συστημάτων άδειας για οικογενειακούς λόγους και τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης·

19. επισημαίνει τις ιδιαίτερες εξελίξεις στους τομείς της παροχής φροντίδας κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19· στο εν λόγω πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να 
λειτουργήσει ως πλατφόρμα για να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
σχετικά με την ποιότητα, την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα των 
υπηρεσιών φροντίδας, καθώς και σχετικά με τα διάφορα μοντέλα υπηρεσιών 
φροντίδας· παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει την κατάσταση των ατόμων που 
παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε μη επαγγελματική βάση, και να μοιραστεί τις 
βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τη ρύθμισης της εργασίας 
τους·
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20. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη θέση των γυναικών στους τομείς ΤΝ, ΤΠΕ και 
STEM μέσω υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένης ψηφιακής εκπαίδευσης και 
εξατομικευμένης κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την 
ψηφιοποίηση της οικονομίας και της αγοράς εργασίας για την επίτευξη ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων· τονίζει, σχετικά, την ανάγκη να προβλεφθεί όχι μόνο η 
κατάρτιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο διαδίκτυο, αλλά και η ειδική κατάρτιση στην 
πράξη· καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου στην εφαρμογή της στρατηγικής για την ενιαία αγορά και του ψηφιακού 
θεματολογίου·

21. σημειώνει με ανησυχία ότι η τηλεργασία, η οποία προωθήθηκε ως ένα από τα μέτρα για 
τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, 
τείνει να γίνει πιο μόνιμη στην αγορά εργασίας και ότι θα μπορούσε να επηρεάσει 
σοβαρά τις συνθήκες εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, με διευρυμένο ωράριο εργασίας, 
ενώ ταυτόχρονα οι γυναίκες αναλαμβάνουν τις οικιακές εργασίες και την παροχή 
φροντίδας· ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ενισχύοντας 
τους ελέγχους σχετικά με τον σεβασμό των ωρών εργασίας, προωθώντας υγιείς και 
ασφαλείς συνθήκες εργασίας και χρόνους ανάπαυσης σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο·

22. σημειώνει ότι η μετάβαση σε πράσινη ενέργεια παρέχει ευκαιρίες για την αντιμετώπιση 
των συστημικών διακρίσεων λόγω φύλου και επιτρέπει στις κοινωνίες να αποκομίσουν 
τα οφέλη του ποικιλόμορφου εργατικού δυναμικού· ζητεί τη συμπερίληψη ενός ευρέος 
φάσματος δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών μηχανικών, των 
περιβαλλοντικών επιστημών, του εμπορίου, της διδασκαλίας και της κοινοτικής 
δράσης·

23. τονίζει τη δημιουργία υφιστάμενων και μελλοντικών ευκαιριών σταδιοδρομίας και 
επαγγελματικής ανέλιξης σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, χάρη σε 
προγράμματα και πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς και κίνητρα για τις γυναίκες και τα 
κορίτσια σε θέσεις εντός και εκτός των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)·

24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν ισότιμη πρόσβαση στην 
τεχνολογία, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την απασχόληση, τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας και την υγειονομική περίθαλψη για όλους, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις ανάγκες των γυναικών, που αντιμετωπίζουν πολλαπλά είδη 
διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με αναπηρία, με προβλήματα υγείας, 
των μεταναστριών και των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, των 
ηλικιωμένων γυναικών, των γυναικών που δεν διαθέτουν τριτοβάθμια εκπαίδευση, των 
μόνων γονέων, των γυναικών που ζουν σε αγροτικές και περιφερειακές περιοχές, των 
προσφύγων, καθώς και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+, προκειμένου να αυξήσουν τις 
δυνατότητές τους στην αγορά εργασίας και τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική 
ζωή, ώστε να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες και να γεφυρωθεί το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων·

25. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στην επερχόμενη 
στρατηγική για την ισότητα των ατόμων με αναπηρίες του 2021, με δέουσα προσοχή 
στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων μέτρων και 
δράσεων·
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26. επισημαίνει την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και τα 
προγράμματα κατάρτισης, δεδομένου ότι οι περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο 
από την κρίση αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον που θα βασίζεται στη βιωσιμότητα, την 
ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη·

27. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας COVID-19·

28. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκρίνουν δεσμευτικά μέτρα πολιτικής 
σχετικά με τη διαφάνεια των αμοιβών και τον κατώτατο μισθό·

29. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει ειδική προσέγγιση για τις μόνες μητέρες, καθώς είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτες από οικονομική άποψη διότι οι απολαβές τους είναι συχνά 
χαμηλότερες από εκείνες των ανδρών και είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν την αγορά 
εργασίας όταν γίνουν γονείς· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει εν προκειμένω την 
εφαρμογή των υφιστάμενων νομικών μέσων για τη διασυνοριακή είσπραξη διατροφής, 
αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους· 
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·

30. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προόδου για την αντιμετώπιση του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, επενδύοντας κυρίως σε επισφαλείς τομείς 
και τομείς όπου κυριαρχεί η γυναικεία παρουσία, συγκεκριμένα στους τομείς της 
φροντίδας και της καθαριότητας, με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και πιέζοντας 
για μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική αναγνώριση της εργασίας αυτής·

31. προτρέπει τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην απεμπλοκή των διαπραγματεύσεων 
όσον αφορά την οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και την οδηγία κατά 
των διακρίσεων·

32. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει δεσμευτικά μέτρα για τη 
μισθολογική διαφάνεια έως το τέλος του 2020· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της 
πλήρους συνεργασίας και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών·

33. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα σχέδιά τους για κοινή και δίκαιη κατανομή της 
μη αμειβόμενης παροχής φροντίδας, ιδίως της φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, 
ακολουθώντας ορθές πρακτικές και αποτελεσματικά παραδείγματα·

34. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη σημαντική αξία των 
ατόμων που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας για την κοινωνία, τα οποία βρέθηκαν στην 
πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, προκειμένου να 
βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους και να αναβαθμίσουν τα επαγγέλματα αυτά με 
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων·

35. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εργοδότες και οι δημόσιες διοικήσεις 
δημιουργούν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
βίας κατά των γυναικών κατά την τηλεργασία, που διαπράττεται από εργαζομένους 



PE657.285v02-00 12/14 AD\1217134EL.docx

EL

τους ή εναντίον τους·

36. επισημαίνει το γεγονός ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι μονογονεϊκές οικογένειες είναι 
πιο ευάλωτες στη φτώχεια και την ανασφάλεια από ό, τι άλλες οικογένειες· ζητεί, ως εκ 
τούτου, την αυξημένη κοινωνική τους προστασία, την αύξηση των οικογενειακών 
επιδομάτων και την εγγυημένη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης· ζητεί τη λήψη έκτακτων μέτρων για την 
προστασία των πλέον φτωχών και ευάλωτων γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και για την περαιτέρω διασφάλιση της διαβίωσής 
τους·

37. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την επέκταση της κατάλληλης κοινωνικής και 
οικονομικής στήριξης σε όσους βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή εκείνων που 
ζουν σε συνθήκες φτώχειας, των αστέγων ή των ευάλωτων στον κοινωνικό 
αποκλεισμό·

38. καλεί για χάραξη φιλόδοξων πολιτικών με αποδέκτες τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όπως 
οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι Ρομά κ.λπ.· 

39. τονίζει την ανάγκη στήριξης του ψηφιακού γραμματισμού μέσω της εκπαίδευσης και 
της παροχής πόρων για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος που έχει επισημανθεί, 
καθώς η εργασία, η σχολική εκπαίδευση, πολλές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις έχουν 
μεταφερθεί ξαφνικά στο διαδίκτυο·

40. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής για τις πολιτικές απασχόλησης στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης της επισφαλούς εργασίας από την οποία οι γυναίκες συνήθως 
πλήττονται περισσότερο από ό, τι άνδρες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα εθνικά 
μοντέλα αγοράς εργασίας τους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις συνθήκες εργασίας 
των εργαζομένων σε πλατφόρμες με σκοπό να προτείνει βελτιώσεις στην ιδιαίτερη 
κατάστασή τους, δεδομένου ότι η πανδημία COVID-19 μπορεί να ενισχύσει μόνο τις 
αρνητικές τάσεις που επικρατούν στην εργασία τους·

41. τονίζει τις αλλαγές που επιφέρει η δίκαιη μετάβαση στην αγορά εργασίας και την 
κατανομή των νέων πράσινων θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν στρατηγικές για τη διασφάλιση της πρόσβασης των γυναικών σε νέες 
πράσινες θέσεις εργασίας και για τη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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