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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει στην 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– 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),

Τροπολογία 2

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2020, με 
τίτλο «Οι επιπτώσεις της δημογραφικής 
αλλαγής» (COM(2020)0241),

Τροπολογία 3

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2018, με 
τίτλο «The 2018 Ageing Report: 
Economic and Budgetary Projections for 
the EU Member States (2016-2070)» 
[Έκθεση του 2018 για το γήρας: 
οικονομικές και δημοσιονομικές 
προβλέψεις για τα κράτη μέλη της ΕΕ 
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(2016-2070)],

Τροπολογία 4

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, 
με τίτλο «Πρωτοβουλία με στόχο τη 
στήριξη της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους εργαζόμενους γονείς και 
φροντιστές» (COM(2017)0252),

Τροπολογία 5

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη 
φτώχεια: μια προοπτική με γνώμονα το 
φύλο1α,
______________
1α ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 93.

Τροπολογία 6

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 23, 
25, 34, 35 και 36,
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Τροπολογία 7

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με 
τον ρόλο των γυναικών σε μια 
γηράσκουσα κοινωνία1α και, της 15ης 
Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τις 
υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη 
βελτίωση της ισότητας των φύλων1β,
______________
1α ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 49.
1β Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0464.

Τροπολογία 8

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πληθυσμός της Ευρώπης εξακολουθεί να 
γερνάει, γεγονός που ενδέχεται να 
οδηγήσει σε αυξημένες και ποικίλες 
ανάγκες φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Eurostat, το 2100 η μεγαλύτερη ηλικιακή 
ομάδα θα είναι τα άτομα άνω των 85 
ετών, με τις γυναίκες να αποτελούν την 
πλειονότητα στο πλαίσιο της εν λόγω 
ομάδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
και της ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό θα πρέπει να 
εφαρμόζονται για την πλήρη κατανόηση 
της έκτασης των διαφορών μεταξύ των 
φύλων όσον αφορά τη γήρανση 
αναφορικά με τη χρήση των υπηρεσιών, 
την ανάγκη για υπηρεσίες και τον 
καταμερισμό των πόρων1α·
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______________

1α https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Population_str
ucture_and_ageing/el

Τροπολογία 9

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων αποτελεί βασική αξία της ΕΕ 
που κατοχυρώνεται από τις Συνθήκες και 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να την 
ενσωματώσει σε όλες τις δραστηριότητές 
της·

Τροπολογία 10

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19 έχει πλήξει 
ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, έχει 
δοκιμάσει τα συστήματα υγείας, 
περίθαλψης και πρόνοιας, και έχει τονίσει 
την ανάγκη για επαρκείς επενδύσεις σε 
αυτόν τον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων 
τονίζει, μεταξύ άλλων, τη σημασία της 
ισότητας των φύλων, της ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, της φροντίδας των παιδιών, του 
εισοδήματος και των συντάξεων γήρατος, 
της υγειονομικής περίθαλψης και της 
μακροχρόνιας φροντίδας μέσω των 
αρχών 2, 9, 11, 15, 16 και 18 αντίστοιχα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
αυτά θα είναι ζωτικής σημασίας για την 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/el
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/el
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/el
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αντιμετώπιση των δημογραφικών 
δυνατοτήτων και προκλήσεων σε σχέση 
με τους ηλικιωμένους·

Τροπολογία 11

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 
όλες τις δράσεις της, η Ένωση πρέπει να 
επιδιώκει την εξάλειψη των ανισοτήτων 
και την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, θεσπίζοντας την 
αρχή της συνεκτίμησης της διάστασης 
του φύλου·

Τροπολογία 12

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε γενικές 
γραμμές οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο, 
υγιέστερα και ασφαλέστερα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσδόκιμο 
επιβίωσης κατά τη γέννηση έχει αυξηθεί 
τόσο για τους άνδρες όσο και για τις 
γυναίκες κατά περίπου 10 έτη τις 
τελευταίες πέντε δεκαετίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το φύλο αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα γήρανσης, καθώς το 
προσδόκιμο ζωής είναι κατά μέσο όρο 5,5 
έτη μεγαλύτερο για τις γυναίκες απ’ ό, τι 
για τους άνδρες, με τα στατιστικά 
στοιχεία για την ΕΕ το 2018 να δείχνουν 
ότι το προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη 
γέννηση το 2018 ήταν 78,2 για τους 
άνδρες και 83,7 έτη για τις γυναίκες1α, και 
ότι το 2070 το προσδόκιμο επιβίωσης 
κατά τη γέννηση προβλέπεται να φθάσει 
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τα 86,1 έτη για τους άνδρες και τα 90,3 
έτη για τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, αντιθέτως, τα στοιχεία της Eurostat 
δείχνουν ότι το χάσμα μεταξύ του 
προσδόκιμου υγιούς ζωής ανδρών και 
γυναικών είναι πολύ μικρότερο, στα 63,7 
έτη για τους άνδρες και στα 64,2 έτη για 
τις γυναίκες, αποκαλύπτοντας ότι η 
γήρανση και οι ανάγκες φροντίδας του 
γηράσκοντος πληθυσμού αποτελούν 
ζήτημα ισότητας των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ 
του προσδόκιμου επιβίωσης γυναικών και 
ανδρών κατά τη γέννηση ποικίλλει 
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένες 
γυναίκες εξαρτώνται συχνότερα από το 
εισόδημα που παρέχουν οι σύντροφοί 
τους λόγω του παραδοσιακού 
καταμερισμού της εργασίας και των 
οικογενειακών ρόλων που επηρεάζουν τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των 
γυναικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τείνουν να έχουν χαμηλότερο εισόδημα 
από ό,τι οι ηλικιωμένοι άνδρες λόγω των 
καθηκόντων φροντίδας και των 
χαμηλότερων μισθών·
______________

1α. «Η γήρανση στην Ευρώπη: 
Κοιτάζοντας τις ζωές των ηλικιωμένων 
στην ΕΕ», Eurostat, 2019.

Τροπολογία 13

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
πολιτικές που ασχολούνται με τις 
δημογραφικές ευκαιρίες και προκλήσεις 
πρέπει να ακολουθούν μια προσέγγιση 
χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένη στα 
δικαιώματα και σε τεκμηριωμένα 
στοιχεία, με επίκεντρο τον άνθρωπο, και 
πρέπει να τηρούν τις αρχές της ισότητας, 
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ιδίως της ισότητας των φύλων και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, και να 
διασφαλίζουν τα δικαιώματα των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
σεξουαλικών, αναπαραγωγικών και 
οικονομικών τους δικαιωμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της ΕΕ 
όσον αφορά την πολιτική για το γήρας και 
τη δημογραφική αλλαγή πρέπει να 
συνάδει πλήρως με τη στρατηγική της 
ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-
2025· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές προκλήσεις της ΕΕ 
συνδέονται στενά με τις ανισότητες 
μεταξύ των φύλων, αλλά η συνεκτίμηση 
της διάστασης του φύλου δεν έχει 
ενσωματωθεί επαρκώς στις αντιδράσεις 
των πολιτικών·

Τροπολογία 14

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 οι 
γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ελάμβαναν συντάξεις 
που ήταν κατά μέσο όρο 30 % 
χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες των 
ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
συνταξιοδοτικό χάσμα τείνει να 
επιδεινώνει την οικονομική ευπάθεια των 
γυναικών και τις αφήνει εκτεθειμένες 
στον κοινωνικό αποκλεισμό, τη μόνιμη 
φτώχεια και την οικονομική εξάρτηση, 
ιδίως από τους συζύγους ή άλλα μέλη της 
οικογένειάς τους1α, εν μέρει λόγω της μη 
αμειβόμενης εργασίας φροντίδας και της 
άνισης κατανομής των καθηκόντων 
φροντίδας·
______________
1α. Eurostat.
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Τροπολογία 15

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αη. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018, 
στην ΕΕ των 27, το 15,5 % των ατόμων 
ηλικίας 65 ετών και άνω αντιμετώπιζαν 
κίνδυνο φτώχειας1α· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να 
πληγούν από τη φτώχεια κατά την τρίτη 
ηλικία, επειδή τείνουν να έχουν 
χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, 
περισσότερες διακοπές της 
σταδιοδρομίας τους, χαμηλότερους 
μισθούς και εργάζονται περισσότερο με 
μερική, προσωρινή και άτυπη εργασία·
______________
1α. COM(2020)0241.

Τροπολογία 16

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα 
απασχόλησης μεταξύ γυναικών και 
ανδρών ανήλθε σε 12 % το 2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ 
των φύλων όσον αφορά την απασχόληση 
είναι ακόμη μεγαλύτερο εάν ληφθεί 
υπόψη η σημαντική διαφορά στην 
υιοθέτηση της μερικής απασχόλησης 
μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Τροπολογία 17

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κλείσιμο του χάσματος στην απασχόληση 
μεταξύ των φύλων εξαρτάται από την 
πραγμάτωση των βασικών κοινωνικών 
δικαιωμάτων και την παροχή των 
βασικών κοινωνικών υπηρεσιών·

Τροπολογία 18

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική και πολιτική κατάσταση στην 
Ευρώπη μπορεί να βελτιωθεί, και οι 
συνέπειες της δημογραφικής αλλαγής να 
αποτραπούν, μόνο εάν αξιοποιηθούν τα 
ταλέντα και το δυναμικό όλων των 
γυναικών και των ανδρών, και τα 
καθήκοντα φροντίδας επιμερίζονται·

Τροπολογία 19

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών 
έχουν χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης 
σε σχέση με τους άνδρες (52,4 % για τις 
γυναίκες έναντι 65,4 % για τους άνδρες) 
και είναι οι πιθανότεροι πάροχοι άτυπων 
υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι1α·
______________
1α. «Η γήρανση στην Ευρώπη: 
Κοιτάζοντας τις ζωές των ηλικιωμένων 
στην ΕΕ», Eurostat, 2019.
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Τροπολογία 20

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
γήρανση της κοινωνίας περιγράφεται 
συχνά με αρνητικούς όρους, π.χ. με 
κριτήριο τα προβλήματα που σχετίζονται 
με την ηλικιακή δομή του εργατικού 
δυναμικού και τη βιωσιμότητα των 
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και 
περίθαλψης, παραβλέποντας το γεγονός 
ότι οι ηλικιωμένοι συνιστούν επίσης 
σημαντική πηγή οικονομικών πόρων και 
κεφάλαιο εμπειρίας, και προσφέρουν 
καθοριστική βοήθεια τόσο σε επίπεδο 
κοινότητας όσο και σε επίπεδο 
οικογένειας ως φροντιστές εξαρτώμενων 
προσώπων και ως σύμβουλοι εργασίας, 
λόγω της μεγάλης επαγγελματικής τους 
πείρας, ενώ επίσης συμβάλλουν στη 
διατήρηση των αγροτικών κοινοτήτων·

Τροπολογία 21

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφενός, η 
αναλογία των ατόμων ηλικίας 80 ετών 
και άνω στον πληθυσμό της ΕΕ των 28 
αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 
2050 και, αφετέρου, το ποσοστό του 
πληθυσμού σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ 
(ηλικίας 15 έως 64 ετών) μειώθηκε για 
πρώτη φορά το 2010 και αναμένεται να 
μειώνεται κάθε χρόνο έως το 20601α·
______________
1α. Ενημέρωση – «Demography on the 
European agenda: Strategies for tackling 
demographic decline» (Η δημογραφία στο 
ευρωπαϊκό θεματολόγιο: Στρατηγικές για 
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την αντιμετώπιση της δημογραφικής 
μείωσης), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών 
Κοινοβουλευτικής Έρευνας, Υπηρεσία 
Έρευνας για τους Βουλευτές, 2 Ιουνίου 
2020, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/651939/EPRS_BRI(20
20)651939_EN.pdf

Τροπολογία 22

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα 
μεταξύ των φύλων όσον αφορά το 
προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση 
υφίσταται ήδη και αναμένεται να 
διευρυνθεί περαιτέρω στο μέλλον· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση 
αυτού του χάσματος είναι πιθανό να 
επιδεινώσει τις υφιστάμενες ανισότητες 
μεταξύ των φύλων και τις επιπτώσεις 
τους, όπως το συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και η φτώχεια στην 
τρίτη ηλικία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
φτώχεια μεταξύ των ατόμων ηλικίας 75 
ετών και άνω είναι σταθερά 
συγκεντρωμένη ανάμεσα στις γυναίκες, 
κυρίως λόγω του αντικτύπου των μη 
αμειβόμενων καθηκόντων φροντίδας που 
συνδέονται με το φύλο, των διαφορών, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, στις 
αμοιβές και στον χρόνο εργασίας, με 
συνακόλουθες μειωμένες συντάξεις, των 
διαφορετικών ηλικιών συνταξιοδότησης 
για άνδρες και γυναίκες σε ορισμένα 
κράτη μέλη, και του γεγονότος ότι 
περισσότερες ηλικιωμένες γυναίκες ζουν 
μόνες·

Τροπολογία 23
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ποσοστά μερικής απασχόλησης είναι 
υψηλότερα για τις γυναίκες (31,3 %) από 
ό,τι για τους άνδρες (8,7 %) και 
επηρεάζουν επίσης τις γυναίκες 
μεγαλύτερης ηλικίας (49,8 % των 
ηλικιωμένων ανδρών έναντι 64,1 % των 
ηλικιωμένων γυναικών)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο αριθμός των συνήθων ωρών 
εργασίας στην ΕΕ των 28 ανήλθε κατά 
μέσο όρο σε 30,3 ώρες την εβδομάδα για 
τους άνδρες ηλικίας μεταξύ 65 και 74 
ετών και σε 24,1 ώρες την εβδομάδα για 
τις γυναίκες της ίδιας ηλικίας, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες 
αναμένεται να αποτελούν μέρος του 
εργατικού δυναμικού για 38,6 έτη, ενώ ο 
αντίστοιχος αριθμός για τις γυναίκες είναι 
τα 33,7 έτη1α·
______________
1α. «Η γήρανση στην Ευρώπη: 
Κοιτάζοντας τις ζωές των ηλικιωμένων 
στην ΕΕ», Eurostat, 2019.

Τροπολογία 24

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πάνω από 80 εκατομμύρια άτομα με 
αναπηρία στην ΕΕ, εκ των οποίων η 
πλειονότητα είναι γυναίκες και κορίτσια, 
και ότι οι περισσότερες αναπηρίες 
αποκτώνται με την ηλικία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία 
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα τα κράτη 
μέλη το ποσοστό σοβαρής υλικής 
στέρησης των γυναικών με αναπηρία 
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είναι υψηλότερο από αυτό των γυναικών 
χωρίς αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι πολιτικές για το γήρας πρέπει να 
διασφαλίζουν την προστασία και την 
κοινωνική ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία, καθώς και την πρόσβασή τους 
στην αγορά εργασίας και στις διάφορες 
υπηρεσίες·

Τροπολογία 25

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ποσοστά γονιμότητας είναι χαμηλά και 
έχουν μειωθεί από τον μέσο όρο των 2,5 
παιδιών ανά γυναίκα στην ΕΕ των 28 το 
1960, σε λίγο κάτω από 1,6 παιδιά το 
2020, αριθμό πολύ χαμηλότερο από τις 
2,1 γεννήσεις ανά γυναίκα που 
θεωρούνται απαραίτητες για τη 
διατήρηση ενός σταθερού πληθυσμού 
μακροπρόθεσμα1α·
______________
1α. Ενημέρωση – «Demography on the 
European agenda: Strategies for tackling 
demographic decline» (Η δημογραφία στο 
ευρωπαϊκό θεματολόγιο: Στρατηγικές για 
την αντιμετώπιση της δημογραφικής 
μείωσης), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών 
Κοινοβουλευτικής Έρευνας, Υπηρεσία 
Έρευνας για τους Βουλευτές, 2 Ιουνίου 
2020.

Τροπολογία 26

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μακροχρόνιο ζήτημα της ποιότητας των 
υπηρεσιών φροντίδας αποκαλύφθηκε σε 
όλη του την έκταση από τη νόσο COVID-
19, με απάνθρωπη μεταχείριση που 
προκαλείται από την κακής ποιότητας 
φροντίδα και τους ανεπαρκείς πόρους, 
αναδεικνύοντας εκ νέου το ευρύτερο 
ζήτημα της ποιότητας της φροντίδας που 
παρέχεται στα άτομα τα οποία 
βρίσκονται σε οίκους ευγηρίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
εξέταση σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι συνθήκες, η ποιότητα, 
τα μέτρα προστασίας και η επάρκεια των 
πόρων σε διάφορες υπηρεσίες φροντίδας 
ηλικιωμένων, καθώς και το κατά πόσον 
και πόσοι ηλικιωμένοι, ιδίως γυναίκες, 
εκτέθηκαν άσκοπα στον ιό ή αφέθηκαν 
χωρίς κατάλληλη φροντίδα·

Τροπολογία 27

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ 
παρατηρείται συρρίκνωση του 
πληθυσμού, καθώς και ότι σημειώνεται 
αυξανόμενη συγκέντρωση του πληθυσμού 
σε ορισμένες αστικές περιοχές, γεγονός 
που δυσχεραίνει την ανάπτυξη και τη 
συνοχή στο πλαίσιο του εγχειρήματος της 
ΕΕ·

Τροπολογία 28

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)



AD\1214128EL.docx 17/66 PE658.702v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των φύλων περιλαμβάνουν χάσμα 
37 % του συνταξιοδοτικού εισοδήματος 
μεταξύ των φύλων και άνισο επίπεδο 
οικονομικής ανεξαρτησίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, καθώς οι γυναίκες 
πλήττονται περισσότερο από τις άτυπες 
μορφές εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις 
που δεν παρέχουν επαγγελματικές 
συντάξεις και από τα χαμηλότερα 
επίπεδα εισοδήματος· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα καθήκοντα φροντίδας και 
οι ιστορικά διαφορετικές ηλικίες 
συνταξιοδότησης των γυναικών 
συμβάλλουν επίσης σημαντικά στο 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων, καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν 
να επηρεάζονται αρνητικά από τις 
μακρές περιόδους άδειας για την παροχή 
φροντίδας και/ή εγκαταλείπουν 
ολοκληρωτικά την αγορά εργασίας, και 
αντιμετωπίζουν προβλήματα επανένταξης 
σε αυτήν·

Τροπολογία 29

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 
το 50 % των φροντιστών κάτω των 65 
ετών συνδυάζουν τη φροντίδα με την 
απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
όπως συχνά επισημαίνει η Επιτροπή, τα 
καθήκοντα φροντίδας αποτελούν έναν 
από τους κύριους λόγους για τα 
χαμηλότερα επίπεδα συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, είτε 
επειδή οι γυναίκες μειώνουν το ωράριο 
εργασίας τους είτε επειδή εγκαταλείπουν 
συνολικά την αμειβόμενη εργασία, 
γεγονός που ισοδυναμεί με απώλεια 370 
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δισεκατομμυρίων EUR ετησίως για την 
Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 80 % της 
συνολικής φροντίδας σε ολόκληρη την 
ΕΕ παρέχεται από άτυπους φροντιστές, οι 
οποίοι είναι κυρίως γυναίκες (75 %), 
γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη 
χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά 
τη φροντίδα, το οποίο επηρεάζει 
σημαντικά το συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η φροντίδα που παρέχεται από 
άτυπους φροντιστές χωρίς επίσημη 
σύμβαση εργασίας είναι ιδιαίτερα 
προβληματική, καθώς τους αφήνει εκτός 
αγοράς εργασίας και χωρίς οποιαδήποτε 
δυνατότητα νομιμοποίησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτό το είδος καταστάσεων 
οδηγεί σε διπλό αρνητικό αποτέλεσμα, 
δεδομένου ότι, αφενός, οι εν λόγω άτυποι 
φροντιστές (ως επί το πλείστον γυναίκες) 
είναι κατά κανόνα χαμηλόμισθοι, 
στερούνται κοινωνικής προστασίας, δεν 
καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και, ως εκ τούτου, είτε δεν 
λαμβάνουν συντάξεις στο τέλος του 
επαγγελματικού τους βίου είτε λαμβάνουν 
μόνο την ελάχιστη σύνταξη, και, 
αφετέρου, η κατάσταση αυτή έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στο κράτος και 
στους σχετικούς οργανισμούς του, οι 
οποίοι στερούνται εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων που καταβάλλουν 
οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι·

Τροπολογία 30

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 έχει επίσης σημαντικό 
αντίκτυπο στη δημογραφική σύσταση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
ηλικιωμένοι έχουν χάσει τη ζωή τους και, 
όπως προκύπτει από ορισμένες μελέτες, ο 
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κορονοϊός είχε σημαντικό αντίκτυπο στις 
δημογραφικές τάσεις της ΕΕ, όπως η 
μείωση του προσδόκιμου ζωής ή ο 
οικογενειακός προγραμματισμός·

Τροπολογία 31

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντίκτυπος των διαφορών μεταξύ των 
φύλων όσον αφορά την υγεία και των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας που 
σχετίζονται με κοινωνικοπολιτιστικούς 
παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη κατά τη διαμόρφωση των 
πολιτικών μας για τη γήρας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
ασθένειες και παθήσεις που συνδέονται 
με την ηλικία, όπως η κατάθλιψη ή οι 
καρδιαγγειακές παθήσεις, έχουν 
διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες και 
τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένες ασθένειες και παθήσεις, όπως 
η νόσος του Alzheimer ή η άνοια, ο 
καρκίνος του μαστού, η ακράτεια, η 
οστεοπόρωση και η οστεοαρθρίτιδα, 
πλήττουν περισσότερες γυναίκες από ό,τι 
άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συνθήκες αυτές θα επικρατήσουν 
περαιτέρω στις γηράσκουσες κοινωνίες 
μας·

Τροπολογία 32

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ηλικιωμένες γυναίκες διατρέχουν 
συχνότερα κίνδυνο φτώχειας λόγω 
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διακοπής της σταδιοδρομίας τους για 
παροχή φροντίδας, μερικής απασχόλησης 
και χαμηλόμισθων θέσεων εργασίας ή 
λόγω μόνιμης αποχώρησης από την 
αγορά εργασίας και, ως εκ τούτου, 
συσσώρευσης λιγότερων 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων1α· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικότερα, οι 
γυναίκες της μεγαλύτερης ηλικιακής 
ομάδας που αξιολογήθηκαν από την 
Eurostat (άνω των 75 ετών) 
αντιμετώπιζαν ποσοστά φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού 23,3 % το 2018, 
πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ για όλες 
τις ηλικιακές ομάδες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο αντίστοιχος κίνδυνος για τις 
ηλικιωμένες γυναίκες σε ηλικία εργασίας 
(μεταξύ 55 και 64 ετών το 2018) είναι 
24,4 %·
______________
1α. «Η γήρανση στην Ευρώπη: 
Κοιτάζοντας τις ζωές των ηλικιωμένων 
στην ΕΕ», Eurostat, 2019.

Τροπολογία 33

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν υψηλότερο 
κίνδυνο φτώχειας από τον γενικό 
πληθυσμό, ποσοστό που άγγιξε το 14,2 % 
το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ολόκληρη την ΕΕ, μεταξύ 2010 και 2017, 
το ποσοστό των συνταξιούχων γυναικών 
που αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας 
ήταν περίπου δύο έως τρεις ποσοστιαίες 
μονάδες υψηλότερο από το ποσοστό των 
ανδρών συνταξιούχων1α·
______________
1a.https://ec.europa.eu/eurostat/web/produ
cts-eurostat-news/-/DDN-20190115-
1#:~:text=In%202017%20the%20proporti

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190115-1#:~:text=In%202017%20the%20proportion%20of,figure%20of%2013.8%20%25%20in%202016.&text=In%20most%20of%20the%2027,between%2010%20%25%20and%2025%20%25.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190115-1#:~:text=In%202017%20the%20proportion%20of,figure%20of%2013.8%20%25%20in%202016.&text=In%20most%20of%20the%2027,between%2010%20%25%20and%2025%20%25.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190115-1#:~:text=In%202017%20the%20proportion%20of,figure%20of%2013.8%20%25%20in%202016.&text=In%20most%20of%20the%2027,between%2010%20%25%20and%2025%20%25.
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on%20of,figure%20of%2013.8%20%25%
20in%202016.&text=In%20most%20of%
20the%2027,between%2010%20%25%20
and%2025%20%25.

Τροπολογία 34

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
περιορισμού της νόσου COVID-19 και η 
οικονομική ύφεση είχαν δυσανάλογες 
επιπτώσεις στις γυναίκες λόγω της άνισης 
κατανομής των καθηκόντων φροντίδας, 
της τομεακής εξειδίκευσης και της 
αυξημένης ενδοοικογενειακής βίας·

Τροπολογία 35

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περισσότερες από μία στις τέσσερις 
γυναίκες ηλικίας μεταξύ 50 και 64 ετών 
και το 17 % των γυναικών ηλικίας άνω 
των 65 ετών διεκπεραιώνουν άτυπα 
καθήκοντα φροντίδας τουλάχιστον μία 
φορά την εβδομάδα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η άτυπη φροντίδα συνδέεται με 
μεγαλύτερους κινδύνους κοινωνικής 
απομόνωσης, φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, και κακές υγειονομικές 
συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 
καταδεικνύει την ανεπάρκεια των 
υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας και 
βοήθειας σε πολλά κράτη μέλη·

Τροπολογία 36

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190115-1#:~:text=In%202017%20the%20proportion%20of,figure%20of%2013.8%20%25%20in%202016.&text=In%20most%20of%20the%2027,between%2010%20%25%20and%2025%20%25.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190115-1#:~:text=In%202017%20the%20proportion%20of,figure%20of%2013.8%20%25%20in%202016.&text=In%20most%20of%20the%2027,between%2010%20%25%20and%2025%20%25.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190115-1#:~:text=In%202017%20the%20proportion%20of,figure%20of%2013.8%20%25%20in%202016.&text=In%20most%20of%20the%2027,between%2010%20%25%20and%2025%20%25.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190115-1#:~:text=In%202017%20the%20proportion%20of,figure%20of%2013.8%20%25%20in%202016.&text=In%20most%20of%20the%2027,between%2010%20%25%20and%2025%20%25.
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συρρίκνωση και η γήρανση του 
πληθυσμού πρόκειται να έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στα φορολογικά έσοδα, στα 
οικονομικά, στις επαρκείς συντάξεις και 
στις υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης1α· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παροχή πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες 
φύλαξης παιδιών και υποστήριξης 
ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων 
ατόμων είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την επίτευξη της ισότιμης συμμετοχής 
γυναικών και ανδρών στην αγορά 
εργασίας, στην εκπαίδευση και στην 
κατάρτιση·
______________
1α. Περιφερειακή Επετηρίδα 2019 της 
Eurostat, 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-statistical-books/-/KS-HA-19-001 

Τροπολογία 37

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση 
με τους ηλικιωμένους άνδρες, οι 
ηλικιωμένες γυναίκες είναι γενικά 
πιθανότερο να αντιμετωπίσουν σοβαρές 
δυσκολίες πρόσβασης σε βασικά αγαθά 
και υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες υγείας, 
η μακροχρόνια φροντίδα και η 
αξιοπρεπής στέγαση, λόγω διαφόρων 
παραγόντων όπως το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και το συνταξιοδοτικό 
χάσμα, η μεγαλύτερη μακροβιότητα των 
γυναικών ή το μεγαλύτερο ποσοστό 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-HA-19-001
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-HA-19-001
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ηλικιωμένων γυναικών που ζουν μόνες1α·
______________
1α. «Η γήρανση στην Ευρώπη: 
Κοιτάζοντας τις ζωές των ηλικιωμένων 
στην ΕΕ», Eurostat, 2019.

Τροπολογία 38

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες αντιμετωπίζουν συνήθως 
μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και 
περιορισμένες συντάξεις, ιδίως οι 
γυναίκες άνω των 65 ετών, οι οποίες 
συχνά λαμβάνουν συντάξεις λίγο 
υψηλότερες από το ελάχιστο επίπεδο 
διαβίωσης για διάφορους λόγους, όπως το 
μεγάλο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων, το οποίο επηρεάζει άμεσα τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, το γεγονός 
ότι διέκοψαν προσωρινά ή ολοκληρωτικά 
την εργασία τους για να αναλάβουν 
οικογενειακές ευθύνες ή το γεγονός ότι 
εργάστηκαν στην επιχείρηση του συζύγου 
τους, κυρίως στους επιχειρηματικούς και 
γεωργικούς τομείς, χωρίς αμοιβή και 
χωρίς κοινωνική ασφάλιση, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής ύφεσης οι γυναίκες αυτές 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας 
και, ως εκ τούτου, μειώνεται η ικανότητα 
των γυναικών για παροχή υπηρεσιών στις 
ίδιες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξαρτώνται περισσότερο από τη 
φροντίδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
χαμηλότερα επίπεδα εισοδήματος των 
γυναικών οδηγούν σε χαμηλότερες 
συντάξεις·

Τροπολογία 39
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυξανόμενοι αριθμοί ηλικιωμένων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν μόνοι, ιδίως οι 
ηλικιωμένες γυναίκες (40,4 % των 
γυναικών σε σύγκριση με το 22,4 % των 
ανδρών), αποτελώντας μια ιδιαίτερα 
ευάλωτη ομάδα με αυξημένο κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού1α, 
καθώς αντιμετωπίζουν αναλογικά 
υψηλότερες δαπάνες για τη διατήρηση 
του νοικοκυριού τους και διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικής 
απομόνωσης και μοναξιάς και τους 
συναφείς κινδύνους για την ψυχική και 
σωματική υγεία·
______________
1α. «Η γήρανση στην Ευρώπη: 
Κοιτάζοντας τις ζωές των ηλικιωμένων 
στην ΕΕ», Eurostat, 2019.

Τροπολογία 40

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στατιστικά στοιχεία για τη χρήση του 
χρόνου δείχνουν άνισο μερίδιο όσον 
αφορά την παροχή φροντίδας ανά φύλο 
σε ολόκληρη την Ευρώπη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι παρά τις σημαντικές εθνικές 
διαφορές που συνδέονται με την 
επέκταση της κοινωνικής πρόνοιας και 
των κοινωνικών υπηρεσιών, και τα 
διαφορετικά ποσοστά γυναικείας 
απασχόλησης, οι γυναίκες επωμίζονται 
δυσανάλογο μέρος του βάρους της 
φροντίδας, με σοβαρές επιπτώσεις στις 
επιδόσεις τους στην αγορά εργασίας και 
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στις επιλογές γονιμότητας·

Τροπολογία 41

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ηλικιωμένες γυναίκες πλήττονται 
διαφορετικά από τους άνδρες από 
ορισμένες ασθένειες και παθήσεις που 
συνδέονται με την ηλικία, όπως ο 
καρκίνος του πνεύμονα, ο διαβήτης, η 
κατάθλιψη ή οι καρδιαγγειακές παθήσεις, 
και ότι πλήττονται περισσότερο από 
παθήσεις όπως ο καρκίνος του μαστού, η 
οστεοπόρωση, η ακράτεια ή η άνοια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η γήρανση 
σημαίνει ότι οι εν λόγω παθήσεις 
ενδέχεται να εμφανίζονται συχνότερα στο 
μέλλον·

Τροπολογία 42

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών ανέρχεται σε ποσοστό 16 % και 
ότι το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
δύο φύλων είναι κατά μέσο όρο 37 %·

Τροπολογία 43

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
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κατά των ηλικιωμένων γυναικών 
αποτελεί σε μεγάλο βαθμό φαινόμενο 
χωρίς αναγνώριση και με ανεπαρκή 
διερεύνηση, και ότι τα μέτρα περιορισμού 
της κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας αύξησαν τον 
κίνδυνο βίας λόγω, μεταξύ άλλων 
παραγόντων, της απομόνωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της 
γήρανσης του πληθυσμού, καθίσταται 
ακόμη περισσότερο απαράδεκτο να μην 
ερευνώνται περαιτέρω τέτοιες 
καταχρήσεις·

Τροπολογία 44

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση είναι 
ευνοϊκό για τις γυναίκες στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο 
οι γυναίκες πληρώνουν το τίμημα της 
μητρότητας στην εργασία, ενώ οι άνδρες 
έχουν πλεονεκτήματα από την πατρότητα 
στην εργασία τους όσον αφορά τα 
ποσοστά απασχόλησης και τους μισθούς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό 
να καταδειχθούν οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες για να 
καταστήσουν τη μητρότητα συμβατή με 
την επαγγελματική σταδιοδρομία, οι 
οποίες μειώνουν τις διαθέσιμες επιλογές 
τόσο για τη μητρότητα όσο και για την 
εξέλιξη της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η εξισορρόπηση καριέρας και 
μητρότητας συνήθως οδηγεί τις γυναίκες 
να αναβάλουν την ηλικία της 
μητρότητας, μειώνοντας τον πιθανό 
αριθμό των παιδιών, ή να παραμείνουν 
άτεκνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι 
αυτοί οι παράγοντες μειώνουν τα 
ποσοστά γονιμότητας κάτω από τον 
ρυθμό αναπλήρωσης, με επακόλουθη 
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γήρανση του πληθυσμού·

Τροπολογία 45

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ηλικιωμένοι διατρέχουν υψηλότερο 
κίνδυνο σοβαρής ασθένειας και θανάτου 
από τη νόσο COVID-19, και ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν διακρίσεις λόγω ηλικίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένες 
γυναίκες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στη 
νόσο COVID-19, καθώς αποτελούν την 
πλειονότητα των ηλικιωμένων που 
χρειάζονται φροντίδα και συχνά 
παρέχουν φροντίδα σε ηλικιωμένους 
συγγενείς·

Τροπολογία 46

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
νόσου COVID-19, πολλοί ηλικιωμένοι δεν 
έχουν πλέον πρόσβαση σε βασική 
φροντίδα και υποστήριξη, ιδίως οι 
γυναίκες που υπερεκπροσωπούνται 
μεταξύ των ηλικιωμένων, και είναι 
πιθανότερο να χρειάζονται μακροχρόνια 
φροντίδα και να διατρέχουν κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
λόγω του περιορισμένου εισοδήματός 
τους1α·
______________
1α. «Policy Brief: The Impact of COVID-
19 on older persons» (Σύνοψη πολιτικής: 
ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 στους 
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ηλικιωμένους), Ηνωμένα Έθνη, 2020.

Τροπολογία 47

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 
διαδοθεί άτυπες μορφές εργασίας και ότι, 
ενώ παρέχουν ευελιξία για τη 
διεκπεραίωση των καθηκόντων 
φροντίδας, δεν ανταποκρίνονται πάντα 
στις ανάγκες των εργαζομένων, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
οργάνωσης προγράμματος παροχής 
φροντίδας καθιστά δυσκολότερο για τις 
γυναίκες να συνδυάσουν τη μητρότητα με 
την εργασία·

Τροπολογία 48

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ 
δημιουργεί νέες προκλήσεις για την 
ισότητα των φύλων, καθώς οι γυναίκες 
εξακολουθούν να είναι οι κύριοι 
φροντιστές (αμειβόμενοι και άμισθοι)1α· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του 
κορονοϊού έχει επιδεινώσει την 
κατάσταση αυτή·
______________
1α. «Ageing societies, migration and 
climate change bring new challenges for 
gender equality» (Οι γηράσκουσες 
κοινωνίες, η μετανάστευση και η 
κλιματική αλλαγή θέτουν νέες προκλήσεις 
για την ισότητα των φύλων), Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, 
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2019.

Τροπολογία 49

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων 
πρέπει να απευθύνονται σε όλες τις 
γυναίκες και τους άνδρες στην 
πολυμορφία τους, προκειμένου να 
επιτευχθεί ουσιαστική ισότητα, και δεν 
θα πρέπει να περιορίζονται ώστε να 
περιλαμβάνουν μόνο πολιτικές για τις 
μητέρες και μέτρα για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής με στόχο την αντιμετώπιση των 
δημογραφικών προκλήσεων, αλλά να μη 
λαμβάνουν υπόψη τα επιτεύγματα στον 
τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών 
και της ισότητας των φύλων·

Τροπολογία 50

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για μια οδηγία σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους 
και τους φροντιστές και τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη σημασία των ατομικών 
δικαιωμάτων άδειας και ευέλικτων 
ρυθμίσεων εργασίας, προκειμένου να 
βοηθηθούν τα εργαζόμενα άτομα στη 
διαχείριση της ιδιωτικής και 
επαγγελματικής τους ζωής· πιστεύει ότι, 
για τους σκοπούς της μελλοντικής 
εξέλιξης, θα πρέπει να τεθεί ως στόχος να 
παραταθεί σταδιακά η άδεια φροντίδας1α 
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και ζητεί να διευρυνθούν τα δικαιώματα 
ώστε να περιλαμβάνουν όσους πρέπει να 
πάρουν άδεια προκειμένου να φροντίσουν 
εξαρτώμενα άτομα που δεν είναι παιδιά·
______________
1α Όπως ζήτησε στο νομοθετικό του 
ψήφισμα της 20ής Οκτωβρίου 2010 
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση 
της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και 
της ασφάλειας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων, ΕΕ 70 E της 8.3.2012, σ. 
162, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.201
2.070.01.0162.01.ELL&toc=OJ:C:2012:0
70E:TOC

Τροπολογία 51

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την εφαρμογή της οδηγίας 
2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες και την παροχή αυτών, ώστε 
να λαμβάνει υπόψη τις περιπτώσεις 
διακρίσεων·

Τροπολογία 52

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. υπενθυμίζει ότι, για να 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52010AP0373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52010AP0373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52010AP0373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52010AP0373
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επιτευχθούν υψηλότερα ποσοστά 
γεννήσεων, απαιτούνται καλύτερες 
επαγγελματικές ευκαιρίες, σταθερή 
απασχόληση και στέγαση, αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, 
ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, 
γενναιόδωρα οικογενειακά επιδόματα και 
αμειβόμενη γονική άδεια και για τους δύο 
γονείς, ποιοτική φροντίδα των παιδιών 
από πολύ μικρή ηλικία, καθώς και 
ισότιμη κατανομή της μη αμειβόμενης 
φροντίδας και των οικιακών 
υποχρεώσεων μεταξύ ανδρών και 
γυναικών· τονίζει ότι, υπό το φως των 
δημογραφικών αλλαγών και των 
προβλεπόμενων αυξήσεων στο 
προσδόκιμο ζωής, είναι κεντρικής 
σημασίας να διασφαλίζεται η πλήρης 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας χωρίς διαλείμματα και διακοπές 
στην επαγγελματική σταδιοδρομία και 
χωρίς μετάβαση σε μερική ή προσωρινή 
απασχόληση, καθώς αυτό θα έχει 
αλυσιδωτές συνέπειες στη μείωση του 
κινδύνου φτώχειας για τις γυναίκες 
μεγάλης ηλικίας· ως εκ τούτου, καλεί 
επιτακτικά τα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
σε εθνικό επίπεδο και να εφαρμόσουν 
άμεσα και πλήρως την οδηγία για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής και τα καλεί να υπερβούν 
τα ελάχιστα πρότυπα που τίθενται από 
την οδηγία·

Τροπολογία 53

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. εκφράζει τη λύπη του για το 
υπάρχον συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ 
των φύλων και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προτείνουν συγκεκριμένα 
μέτρα για την αντιμετώπισή του, μεταξύ 
άλλων με την καταπολέμηση του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
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φύλων και την αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών με την 
εφαρμογή μέτρων για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής και με την καταπολέμηση της 
επισφαλούς και άτυπης απασχόλησης, 
καθώς και με τη διασφάλιση ελάχιστου 
εισοδήματος για όλους·

Τροπολογία 54

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ε. επισημαίνει ότι ο ενεργός 
πληθυσμός προβλέπεται να συρρικνωθεί 
και ότι αυτό θα μπορούσε να επιφέρει 
αυξημένες πιέσεις στα δημόσια 
οικονομικά· τονίζει ότι, προκειμένου να 
προληφθεί αυτή η κατάσταση, είναι 
καθοριστικής σημασίας η ενίσχυση των 
ποσοστών απασχόλησης των γυναικών· 
εκφράζει τη λύπη του για τα χαμηλά 
ποσοστά απασχόλησης των γυναικών που 
γεννιούνται εκτός της ΕΕ και ζητεί να 
ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την 
ένταξη περισσότερων γυναικών με 
διαφορετικά υπόβαθρα στην 
απασχόληση·

Τροπολογία 55

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1στ. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
γίνουν επενδύσεις σε υπηρεσίες 
φροντίδας, καθώς δεν θα οδηγήσουν 
μόνο στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης των γυναικών, μέσω της 
παροχής ευκαιριών απασχόλησης για 
άτυπους φροντιστές στην επίσημη 
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οικονομία και της προώθησης της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τις γυναίκες, αλλά θα 
βελτιώσουν επίσης τις συνθήκες 
διαβίωσης των ηλικιωμένων μέσω 
επενδύσεων σε υποδομές μακροχρόνιας 
φροντίδας, μέτρων βελτίωσης της 
ψυχικής υγείας και καταπολέμησης της 
απομόνωσης, και μέτρων πρόληψης και 
καταπολέμησης της βίας κατά των 
ηλικιωμένων γυναικών, καθώς και μέσω 
επενδύσεων στην υγεία και την 
εκπαίδευση των ανθρώπων ώστε να 
διασφαλίζεται ότι παραμένουν υγιείς και 
σε καλή υγεία όσο γηράσκουν· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια ευρωπαϊκή 
συμφωνία για την παροχή φροντίδας και 
ένα πρόγραμμα Ευρωπαίων φροντιστών, 
με στόχο την επίτευξη της μετάβασης σε 
μια οικονομία φροντίδας που 
περιλαμβάνει σχετικές επενδύσεις και 
νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ, και την 
υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης 
όλων των αναγκών και υπηρεσιών 
φροντίδας, μέσω της καθιέρωσης 
ελάχιστων προτύπων και κατευθυντήριων 
γραμμών ποιότητας για τη φροντίδα σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα 
άτομα με μακροχρόνιες ανάγκες, ώστε να 
εντοπίζονται και να αναγνωρίζονται οι 
διάφοροι τύποι άτυπης φροντίδας στην 
Ευρώπη, και να διασφαλίζεται, μεταξύ 
άλλων, οικονομική στήριξη των 
φροντιστών, κατάλληλες περίοδοι άδειας 
και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες· καλεί 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
συγκεντρώσουν χωριστά δεδομένα ανά 
φύλο για κάθε τύπο φροντίδας που 
παρέχεται και να θέσουν στόχους για τους 
ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με 
εξαρτώμενα άτομα, αντίστοιχα με τους 
στόχους της Βαρκελώνης όσον αφορά τη 
φροντίδα των παιδιών·

Τροπολογία 56
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ζ. τονίζει ότι η πράσινη και η 
ψηφιακή μετάβαση πρέπει να είναι 
δίκαιες και να μην αφήνουν κανέναν 
πίσω· ζητεί, ειδικότερα, να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε 
δεξιότητες και εκπαίδευση, ώστε να 
γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των 
φύλων·

Τροπολογία 57

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1η. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
μεταναστευτικές ροές των νέων της 
Ευρώπης προς τρίτες χώρες και από 
αγροτικές προς αστικές περιοχές· τονίζει 
ότι, για την αντιμετώπιση αυτών των 
μορφών μετανάστευσης και για την 
πρόληψη της μείωσης του ενεργού 
πληθυσμού, είναι σημαντικό να 
παρέχονται ευκαιρίες στους νέους στο 
μέρος όπου ζουν· επισημαίνει ότι 
οποιαδήποτε πιθανή αύξηση των 
ποσοστών γεννήσεων θα οδηγήσει απλώς 
σε περαιτέρω μετανάστευση, εάν δεν 
αντιμετωπιστεί κατάλληλα αυτή η 
κατάσταση·

Τροπολογία 58

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1θ. τονίζει ότι, προκειμένου να 
παρασχεθούν περισσότερες ευκαιρίες για 
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τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, 
είναι σημαντικό να διατηρηθεί και στο 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) το υπάρχον υποπρόγραμμα για τον 
συγκεκριμένο σκοπό· ζητεί ειδικότερα να 
παρασχεθεί στήριξη σε γυναίκες 
γεωργούς μέσω μέτρων προώθησης της 
πρόσβασης σε γη, στήριξης 
εγκατάστασης και κάλυψης κοινωνικής 
ασφάλισης·

Τροπολογία 59

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ι. ζητεί αύξηση των επενδύσεων σε 
υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές, οι 
οποίες θα μπορούσαν να προσελκύσουν 
νεότερες γυναίκες και να αυξήσουν την 
ευημερία των ηλικιωμένων που ζουν σε 
αυτές τις περιοχές, και ιδίως των 
ηλικιωμένων γυναικών·

Τροπολογία 60

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ια. τονίζει ότι η κρίση της νόσου 
COVID-19 ανέδειξε τις υπάρχουσες 
ανισότητες και ελλείψεις όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των γυναικών, μεταξύ άλλων 
σε σχέση με τις ηλικιωμένες γυναίκες· 
υπογραμμίζει ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες 
συχνά αποτελούν την πλειονότητα των 
τροφίμων σε εγκαταστάσεις 
μακροχρόνιας φροντίδας που 
μετατράπηκαν σε εστίες του ιού σε 
πολλές χώρες, λόγω έλλειψης επαρκών 
πόρων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια 
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και η προστασία τους· καλεί τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν την παροχή φροντίδας 
σε ηλικιωμένους σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα και να διασφαλίσουν την 
καλή διαβίωση των ηλικιωμένων 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε φροντίδα και σε 
υγειονομικές υπηρεσίες, και της 
οικονομικής ανεξαρτησίας·

Τροπολογία 61

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ιβ. τονίζει ότι η αύξηση του 
προσδόκιμου επιβίωσης κατά τη γέννηση 
προσθέτει πίεση στις υπηρεσίες 
μακροχρόνιας φροντίδας, οι οποίες 
σχεδιάστηκαν σε διαφορετικό 
δημογραφικό πλαίσιο και τώρα πρέπει να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες υγείας και 
φροντίδας μιας κοινωνίας ηλικιωμένων· 
ως εκ τούτου, ζητεί την αύξηση των 
πόρων για τον σκοπό αυτό, προκειμένου 
να ικανοποιηθεί η αυξημένη ζήτηση που 
προκύπτει από αυτές τις ανάγκες·

Τροπολογία 62

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ιγ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ιγ. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τις προτάσεις του 
Κοινοβουλίου στην επικείμενη πράσινη 
βίβλο για τη γήρανση και το 
μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές 
περιοχές·
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Τροπολογία 63

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. προβλέπει ότι η υιοθέτηση μιας 
προσέγγισης που θα καλύπτει όλες τις 
φάσεις της ζωής και θα λαμβάνει υπόψη 
τη σχέση μεταξύ γήρανσης και φύλου 
αποτελεί την κατεύθυνση που πρέπει να 
ακολουθήσουν οι πολιτικές για το γήρας· 
προβλέπει επίσης την υιοθέτηση μιας 
προσέγγισης με βάση την ηλικία και το 
φύλο, στο πλαίσιο της οποίας η 
ενσωμάτωση της ηλικίας και του φύλου 
θα συνιστά απαραίτητη μέθοδο και μέσο 
για τη χάραξη πολιτικής σε όλα τα 
σχετικά πεδία (οικονομία, κοινωνικά 
ζητήματα, απασχόληση, δημόσια υγεία, 
ασφάλεια των τροφίμων, δικαιώματα του 
καταναλωτή, ψηφιακό θεματολόγιο, 
ανάπτυξη της υπαίθρου και αστική 
ανάπτυξη κ.ο.κ.), ως κατεύθυνση που 
πρέπει να ακολουθηθεί για την 
εξασφάλιση μεγαλύτερης κοινωνικής 
ένταξης και κοινωνικής συνοχής· τονίζει 
ότι η ηλικία και η ποιότητα φροντίδας 
αποτελεί ζήτημα ισότητας των φύλων·

Τροπολογία 64

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εργαστούν με τους δείκτες 
ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς 
πολιτικής και σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης, με βάση το έργο του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE), και ενθαρρύνει την 
έναρξη εκτιμήσεων επιπτώσεων των 
πολιτικών των κρατών μελών στα φύλα, 
ιδίως κατά την πρόταση εργασιακών και 
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συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων· 
τονίζει ότι η παροχή δεδομένων της 
Eurostat θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πολιτικό προσανατολισμό προς τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου·

Τροπολογία 65

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. υπενθυμίζει ότι το συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων που 
προκαλείται από το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων βρίσκεται στο 37 % 
και προέρχεται από συσσωρευμένες 
ανισότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του 
επαγγελματικού βίου των γυναικών και 
από περιόδους απουσίας από την αγορά 
εργασίας που επιβάλλονται στις γυναίκες 
λόγω πολλαπλών μορφών ανισότητας και 
διακρίσεων· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστεί επειγόντως αυτό το 
χάσμα υπό το φως των δημογραφικών 
αλλαγών, δεδομένου ότι οι επιπτώσεις του 
θα βαρύνουν σημαντικά τις ηλικιωμένες 
γυναίκες για μεγάλο χρονικό διάστημα 
στο μέλλον·

Τροπολογία 66

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2δ. τονίζει ότι προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα μικρότερα ποσοστά 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, τα κράτη πρέπει να 
υλοποιήσουν πλήρως και να υπερβούν 
τους στόχους της Βαρκελώνης για την 
παροχή φροντίδας, διασφαλίζοντας την 
κάλυψη των αναγκών φροντίδας μέσω 
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επενδύσεων σε καθολικές, 
ανθρωποκεντρικές, υψηλής ποιότητας 
και προσβάσιμες υπηρεσίες φροντίδας·

Τροπολογία 67

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί να εγκριθεί το συντομότερο 
δυνατόν η οδηγία για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων και τονίζει την ανάγκη 
να αναγνωριστούν οι πολλαπλές 
διακρίσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν 
συχνά οι ηλικιωμένες γυναίκες στις 
κοινωνίες όπου υφίστανται διακρίσεις 
λόγω ηλικίας, φύλου, κατάστασης της 
υγείας και αναπηρίας·

Τροπολογία 68

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ζητηθεί από την Eurostat και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων να συλλέξουν πλήρη και 
ειδικά για κάθε φύλο στοιχεία όσον 
αφορά τη σχέση ανάμεσα στον χρόνο που 
αφιερώνεται σε εργασίες φροντίδας στο 
πλαίσιο εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 
ερευνών χρήσης χρόνου (HETUS), για 
παράδειγμα, για εργασίες φύλαξης και 
οικιακές εργασίες και στον ελεύθερο 
χρόνο, με σκοπό τη διενέργεια τακτικής 
αξιολόγησης·

Τροπολογία 69

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. υπενθυμίζει ότι ο έμφυλος 
χαρακτήρας της φροντίδας έχει 
αναδειχθεί περισσότερο από την 
πανδημία, όπου η τεράστια πλειονότητα 
των καθηκόντων φροντίδας για τους 
ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και 
τα παιδιά βαρύνουν τις γυναίκες· καλεί τα 
κράτη μέλη να επενδύσουν σε οικονομικά 
προσιτές, ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας 
παιδιών και μακροχρόνιας φροντίδας, 
ιδίως υπηρεσίες κατ’ οίκον περίθαλψης 
και υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικής 
κοινότητας για τη διευκόλυνση της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, καθώς και για τη στήριξη των 
γυναικών καθώς γηράσκουν·

Τροπολογία 70

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3δ. επισημαίνει ότι οι ηλικιωμένες 
γυναίκες πλήττονται περισσότερο από το 
υψηλό κόστος της μακροχρόνιας 
φροντίδας επειδή το προσδόκιμο ζωής 
των γυναικών είναι υψηλότερο, ενώ τα 
αποτελέσματα για την υγεία τους στο 
τέλος της ζωής είναι χαμηλότερα, γεγονός 
που αυξάνει την ανάγκη τους για 
μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια· 
υπενθυμίζει επίσης ότι οι γυναίκες 
αποτελούν την τεράστια πλειονότητα των 
άτυπων φροντιστών, γεγονός που δίνει 
ειδικότερα στις ηλικιωμένες γυναίκες σε 
ηλικία εργασίας λιγότερες ευκαιρίες 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας και 
θεμελίωσης των δικών τους 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·
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Τροπολογία 71

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί να υιοθετηθεί μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται 
περισσότερο στα δικαιώματα των 
ηλικιωμένων, ώστε αυτοί να μπορούν να 
δρουν ως πολίτες με δικαιώματα και να 
μην αντιμετωπίζονται σαν παθητικά 
αντικείμενα· ζητεί επίσης την υιοθέτηση 
μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα των ηλικιωμένων, πράγμα 
που θα τους επιτρέψει να διαδραματίσουν 
ενεργό ρόλο κατά τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τις επιλογές και τον σχεδιασμό 
των υπηρεσιών φροντίδας και κοινωνικής 
μέριμνας, καθώς και των θεραπειών οι 
οποίες τους αφορούν, όπου υπάρχει 
δυνατότητα επιλογής· ζητεί περαιτέρω 
την εφαρμογή μιας προσέγγισης που θα 
βασίζεται στις ανάγκες όσον αφορά την 
παροχή κάθε είδους υπηρεσίας 
φροντίδας, προκειμένου οι ηλικιωμένοι να 
μπορούν να ζουν ανεξάρτητα για όσο 
χρονικό διάστημα θέλουν·

Τροπολογία 72

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. τονίζει τη σημασία των ευέλικτων 
μορφών εργασίας ώστε να επιτρέπεται 
στις γυναίκες και τους άνδρες να 
συνδυάζουν την επαγγελματική και 
οικογενειακή ζωή, καθώς και την ανάγκη 
για εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με 
την ισότιμη κατανομή των οικιακών 
εργασιών, της φροντίδας και της 
φύλαξης, την ανάγκη για καλύτερες 
επενδύσεις σε υποδομές φροντίδας και 
ισότιμες, μη μεταβιβαζόμενες και 
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αμειβόμενες άδειες μητρότητας και 
πατρότητας, με στόχο την πρόοδο όσον 
αφορά την καλύτερη κατανομή της 
αμειβόμενης και μη αμειβόμενης 
εργασίας ανά φύλο·

Τροπολογία 73

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. τονίζει την ανάγκη για 
καταπολέμηση του διαχωρισμού της 
αγοράς εργασίας ανά φύλο, ιδίως για 
μελλοντοστραφή, υψηλά αμειβόμενα 
επαγγέλματα, όπως αυτά του τομέα των 
επιστημών, της μηχανικής, της 
τεχνολογίας και των μαθηματικών 
(STEM), της ΤΠΕ και του ψηφιακού 
τομέα· τονίζει τη σημασία της 
εκπαίδευσης στους τομείς αυτούς 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, μεταξύ 
άλλων για ηλικιωμένες γυναίκες, 
προκειμένου να αυξηθεί η συνεχής τους 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας·

Τροπολογία 74

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4δ. τονίζει ότι οι γυναίκες ηλικίας 65 
ετών και άνω έχουν μπροστά τους 
λιγότερα έτη υγιούς ζωής σε σύγκριση με 
τους άνδρες, και ότι οι γυναίκες 
αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες 
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας· καλεί 
τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε ισχυρά 
και ανθεκτικά δημόσια συστήματα 
υγείας, τα οποία διασφαλίζουν καθολική 
κάλυψη υγείας, ιδίως βασική υγειονομική 
περίθαλψη, καθώς και ιατρικές και 
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προληπτικές θεραπείες και φροντίδα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις νόσους που 
πλήττουν ειδικά τις γυναίκες, ώστε να 
διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των 
ηλικιωμένων γυναικών στην υγειονομική 
περίθαλψη·

Τροπολογία 75

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί περισσότερους πόρους και 
έρευνες, καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη 
των υφιστάμενων μηχανισμών 
παρακολούθησης ώστε να εξετάζονται οι 
διακρίσεις λόγω ηλικίας, καθώς σπάνια 
αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται· 
αναγνωρίζει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη 
επίγνωση των διακρίσεων λόγω ηλικίας 
στα κράτη μέλη και τονίζει ότι θα 
επικροτούσε τη συνεισφορά του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
και του νέου Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για 
την Ισότητα των Φύλων·

Τροπολογία 76

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. ζητεί να εγκριθούν τα αναγκαία 
μέτρα για την προώθηση υψηλότερων 
ποσοστών απασχόλησης μεταξύ των 
γυναικών, όπως οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες φροντίδας και φύλαξης 
παιδιών, επαρκείς περίοδοι γονικής 
άδειας και ευελιξία ως προς το ωράριο 
και τον τόπο εργασίας των ανδρών 
επίσης· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του ΟΟΣΑ, η πλήρης 
σύγκλιση των ποσοστών συμμετοχής των 
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δύο φύλων θα επέφερε αύξηση του κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ κατά 12,4 % έως το 
2030·

Τροπολογία 77

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
φτώχειας σε μεγάλη ηλικία σε σχέση με 
τους άνδρες και έχουν σχεδόν διπλάσιες 
πιθανότητες να ζήσουν μόνες τους σε 
μεγάλη ηλικία· πιστεύει ότι τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υλοποιήσουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου και να 
διασφαλίσουν ότι υπάρχει επαρκής 
πρόβλεψη για τις ηλικιωμένες γυναίκες, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως 
μόρια για περιόδους παροχής φροντίδας, 
επαρκείς ελάχιστες συντάξεις, παροχές 
επιζώντος συζύγου και δικαιώματα 
άδειας για οικογενειακούς λόγους για τους 
άνδρες, προκειμένου να προληφθεί η 
εκθήλυνση της φτώχειας· 

Τροπολογία 78

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. ζητεί να πραγματοποιηθούν 
περισσότερες έρευνες για τις ειδικές 
παθήσεις που σχετίζονται με τις 
ηλικιωμένες γυναίκες, 
συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών 
ενημέρωσης για τον εντοπισμό των 
διαφορετικών συμπτωμάτων των νόσων 
αναλόγως του φύλου· υπογραμμίζει ότι η 
γήρανση της πληθυσμιακής διάρθρωσης 
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της ΕΕ καθιστά πιο επείγουσα την 
υιοθέτηση της προσέγγισης «Υγεία σε 
όλες τις πολιτικές»· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να συμμετάσχουν πλήρως 
στη Δεκαετία υγιούς γήρανσης 2020-2030 
του ΠΟΥ και υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
η μείωση των νόσων που σχετίζονται με 
την ηλικία έχει σε γενικές γραμμές 
ευεργετικές επιπτώσεις στις γυναίκες 
ειδικότερα λόγω της μεγαλύτερης 
έκθεσης των γυναικών σε επικίνδυνες 
παθήσεις και του παραδοσιακού τους 
ρόλου στην παροχή άτυπης φροντίδας και 
βοήθειας·

Τροπολογία 79

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν 
ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας, 
κατάλληλες για εκείνους και τις 
οικογένειές τους· πιστεύει ότι η 
προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη 
υπηρεσιών φροντίδας θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη όλες τις κατηγορίες 
αποδεκτών και τις διαφορές τους, αλλά 
και τη μεγάλη ποικιλία προτιμήσεών τους 
σε ό,τι αφορά τα είδη των υπηρεσιών 
φροντίδας που απαιτούν· σημειώνει ότι οι 
υπηρεσίες φροντίδας θα πρέπει να 
αναπτύσσονται με τρόπο ώστε να 
ενισχύουν τη συνέχεια της φροντίδας, την 
προληπτική υγειονομική περίθαλψη, την 
αποκατάσταση και την ανεξάρτητη 
διαβίωση·

Τροπολογία 80

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. επισημαίνει ότι η μερική 
απασχόληση, στην οποία καταφεύγουν ως 
επί το πλείστον οι γυναίκες, δεν μπορεί να 
αποτελεί γυναικείο στεγανό, ακόμα και αν 
διευκολύνει τον συνδυασμό της 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, 
καθώς μπορεί επίσης να συνεπάγεται 
λιγότερες ευκαιρίες επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας, χαμηλότερους μισθούς 
και συντάξεις, υποχρησιμοποίηση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου και, 
κατ’ επέκταση, χαμηλότερη οικονομική 
ανάπτυξη και ευημερία·

Τροπολογία 81

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. ζητεί περισσότερη έρευνα και 
χρηματοδότηση της έρευνας ειδικά 
αφιερωμένη για συγκεκριμένες παθήσεις 
που σχετίζονται με τις ηλικιωμένες 
γυναίκες και τις ανάγκες τους, 
συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών 
ενημέρωσης για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τις διαφορές 
των νόσων και των συμπτωμάτων λόγω 
φύλου·

Τροπολογία 82

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6δ. υπογραμμίζει την ανάγκη 
βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των 
εργαζομένων στον τομέα της παροχής 
φροντίδας και προτρέπει τα κράτη μέλη 
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να αναγνωρίσουν τον ρόλο των άτυπων 
φροντιστών διασφαλίζοντας την 
πρόσβασή τους στην κοινωνική ασφάλιση 
και το δικαίωμά τους σε συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα· καλεί το Συμβούλιο να 
υποβάλει πρόταση σύστασης για την 
κοινωνική προστασία και τις κοινωνικές 
υπηρεσίες για τους άτυπους φροντιστές·

Τροπολογία 83

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. πιστεύει ότι η προσβασιμότητα 
απορρέει από έναν συνδυασμό κόστους 
και ευελιξίας και θα πρέπει ως εκ τούτου 
να υπάρχει ένα φάσμα διατάξεων σχετικά 
με τις υπηρεσίες φροντίδας, δημόσιες και 
ιδιωτικές, καθώς και για τη φροντίδα στο 
σπίτι και σε περιβάλλοντα που 
προσομοιάζουν αυτά της οικογενειακής 
εστίας· θεωρεί, περαιτέρω, ότι τα μέλη 
της οικογένειας θα πρέπει είτε να είναι σε 
θέση να παρέχουν φροντίδα εθελοντικά 
είτε να επιδοτούνται για να παρέχουν 
υπηρεσίες φροντίδας·

Τροπολογία 84

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση 
189 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
προκειμένου να ενισχυθούν τα 
δικαιώματα των Ευρωπαίων 
εργαζομένων που παρέχουν οικιακές 
εργασίες και υπηρεσίες φροντίδας·
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Τροπολογία 85

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. υπενθυμίζει ότι η βία σε βάρος 
των ηλικιωμένων γυναικών αποτελεί 
επίσης παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ότι οι ηλικιωμένες 
γυναίκες είναι θύματα διακρίσεων τόσο 
λόγω γήρατος όσο και λόγω φύλου, ότι 
μπορούν να παγιδευτούν σε 
καταχρηστικές έγγαμες σχέσεις ή να 
επηρεαστούν αρνητικά από μια 
αναπηρία, καθώς και από στερεότυπα και 
κοινωνικούς κανόνες που δεν έχουν 
ανθρώπινο χαρακτήρα· τονίζει ότι η 
κατηγορία των ηλικιωμένων γυναικών 
δεν θα πρέπει να παραβλέπεται στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης της βίας σε 
βάρος των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης 
και εφαρμογής της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης και της πλατφόρμας 
δράσης του Πεκίνου, καθώς και των 
αποτελεσμάτων των διασκέψεων 
αναθεώρησής της·

Τροπολογία 86

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7δ. καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την κοινωνική προστασία ώστε να 
εξετάσει την εκθήλυνση της φτώχειας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ηλικιωμένες 
γυναίκες, ιδίως τις ηλικιωμένες γυναίκες 
που ζουν μόνες, καθώς και να εξετάσει 
την προστασία των ηλικιωμένων 
γυναικών που διατρέχουν κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας και 
έλλειψης στέγης στο επικείμενο σχέδιο 
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δράσης για την ολοκλήρωση και την 
ένταξη· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον κίνδυνο 
αυτό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου·

Τροπολογία 87

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει ότι η παροχή ποιοτικής 
φροντίδας στην ΕΕ εμφανίζει μεγάλες 
αποκλίσεις, τόσο εντός όσο και μεταξύ 
των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ 
ιδιωτικών και δημόσιων υποδομών, 
μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών 
και μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών 
ομάδων· τονίζει επίσης ότι τα δεδομένα 
σχετικά με την παροχή φροντίδας στην 
ΕΕ είναι μάλλον κατακερματισμένα, ότι 
λείπει μια ολιστική προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση όλων των δημογραφικών 
προκλήσεων με τις οποίες βρίσκεται 
αντιμέτωπη η ΕΕ, οι οποίες ασκούν 
πιέσεις στις δημόσιες δαπάνες·

Τροπολογία 88

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν την επισφαλή εργασία 
και την αδήλωτη απασχόληση των 
γυναικών, οι οποίες αυξάνουν τη φτώχεια 
μεταξύ των γυναικών, ιδίως όταν 
φτάσουν σε προχωρημένη ηλικία, και 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
κοινωνική ασφάλιση των γυναικών και 
στα επίπεδα του ΑΕγχΠ της ΕΕ, και να 
εξασφαλίσουν επαρκή κοινωνική 
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προστασία για τους εργαζόμενους·

Τροπολογία 89

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. υπενθυμίζει την αρχή 15 του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και καλεί την Επιτροπή να 
εγκρίνει μια οδηγία-πλαίσιο για το 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις γυναίκες που βρίσκονται σε 
ηλικία συνταξιοδότησης, λαμβάνοντας 
υπόψη όχι μόνο τον σχετικό κίνδυνο να 
βρεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας, 
αλλά και προϋπολογισμούς αναφοράς 
ανάλογα με την ηλικία με βάση ένα 
καλάθι αγαθών και υπηρεσιών·

Τροπολογία 90

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. πιστεύει ότι οι φορείς σχεδιασμού, 
προγραμματισμού και παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας έχουν ευθύνη να 
λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες των 
αποδεκτών τους και πως οι υπηρεσίες 
φροντίδας για ηλικιωμένους και για 
άτομα με αναπηρία πρέπει να 
προγραμματίζονται και να 
αναπτύσσονται με τη συμμετοχή των 
αποδεκτών·

Τροπολογία 91

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. τονίζει πως το γεγονός ότι η 
φτώχεια πλήττει περισσότερο τον 
γυναικείο πληθυσμό οφείλεται σε 
διάφορους παράγοντες στους οποίους 
συγκαταλέγεται το γεγονός ότι οι γυναίκες 
απασχολούνται συχνά με άτυπες 
συμβάσεις, η έλλειψη καθεστώτος 
κοινωνικής ασφάλισης για άτομα που 
βοηθούν τον αυτοαπασχολούμενο 
σύντροφό τους και η φτώχεια των 
νοικοκυριών με μόνες μητέρες·

Τροπολογία 92

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
περαιτέρω το εισόδημα των ηλικιωμένων 
γυναικών μέσω της στήριξης των κρατών 
μελών στην αναμόρφωση των συντάξεών 
τους από την άποψη του φύλου, ώστε να 
διασφαλίζονται επαρκείς και βιώσιμες 
συντάξεις για όλους, με ιδιαίτερη έμφαση 
στους παράγοντες που οδηγούν στο 
συνταξιοδοτικό χάσμα και στα μέτρα για 
τη μείωσή του, όπως η θέσπιση μορίων 
για παροχή φροντίδας (συνταξιοδοτικά 
μόρια για διακοπές της σταδιοδρομίας 
που σχετίζονται με την παροχή 
φροντίδας), η ανάπτυξη ειδικών 
διατάξεων για άδειες που σχετίζονται με 
την παροχή φροντίδας ή η προστασία 
των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και 
άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων των 
άτυπων φροντιστών·

Τροπολογία 93

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί περαιτέρω από την 
Επιτροπή να αναπτύξει εναρμονισμένους 
ορισμούς και δείκτες σε επίπεδο ΕΕ για 
την αξιολόγηση της προσβασιμότητας, 
της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 
φροντίδας για άτομα με αναπηρία και για 
τους ηλικιωμένους· ζητεί από την 
Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή 
τους και να προωθεί διορθωτικές δράσεις 
όπου και εφόσον χρειάζεται·

Τροπολογία 94

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν κατάλληλες δράσεις 
ώστε να μειώσουν το συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων· 

Τροπολογία 95

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν το χαμηλό ποσοστό 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας για τις 
γυναίκες ηλικίας 50 έως 64 ετών, ώστε να 
μειωθούν άλλα χάσματα στην 
απασχόληση μεταξύ των φύλων· καλεί 
ειδικότερα το ευρωπαϊκό δίκτυο 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης να 
αξιολογήσει τους καλύτερους τρόπους 
στήριξης των ηλικιωμένων γυναικών που 
αναζητούν εργασία ώστε να επιστρέψουν 
στην αγορά εργασίας, καθώς και να 
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πραγματοποιήσει περαιτέρω έρευνα για 
τους τρόπους δημιουργίας και 
προσαρμογής των χώρων εργασίας για 
ηλικιωμένες γυναίκες και άνδρες·

Τροπολογία 96

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εθνικά σχέδια για τη 
βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας, 
λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις ανάγκες 
των αποδεκτών τους, αλλά και την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής των πολυάριθμων 
φροντιστών· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν την εφαρμογή αυτών των 
σχεδίων και να εγκρίνουν διορθωτικές 
δράσεις όπου και όποτε χρειάζονται·

Τροπολογία 97

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. τονίζει ότι οι γυναίκες αποτελούν 
μόνο το ένα τρίτο των 
αυτοαπασχολούμενων και του συνόλου 
των ατόμων που ιδρύουν επιχειρήσεις 
στην ΕΕ· τονίζει τη σπουδαιότητα των 
προγραμμάτων στήριξης για τις γυναίκες 
επιχειρηματίες και για τις γυναίκες στον 
επιστημονικό και ακαδημαϊκό χώρο, και 
παροτρύνει την ΕΕ να στηρίξει τα 
προγράμματα αυτά με πιο συγκεκριμένο 
τρόπο·

Τροπολογία 98
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα 
για τις γυναίκες που έχουν ήδη 
συνταξιοδοτηθεί, με μέτρα όπως 
τιμαριθμική προσαρμογή των συντάξεων 
ή ελάχιστες συντάξεις ως απαραίτητο 
εισοδηματικό δίχτυ ασφαλείας που δεν 
βασίζεται σε εισφορές, ώστε να 
προληφθεί η φτώχεια μεταξύ των 
ηλικιωμένων γυναικών που είτε δεν έχουν 
καθόλου είτε έχουν ανεπαρκή 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

Τροπολογία 99

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη τους τις 
δημογραφικές εξελίξεις και τις αλλαγές 
στο μέγεθος και τη σύνθεση των 
νοικοκυριών κατά τον σχεδιασμό των 
φορολογικών πολιτικών, των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
των δημόσιων υπηρεσιών τους·

Τροπολογία 100

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. προειδοποιεί σχετικά με τον 
κίνδυνο διεύρυνσης του συνταξιοδοτικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων λόγω της 
συνεχιζόμενης μετάβασης από τις εκ του 
νόμου προβλεπόμενες κρατικές συντάξεις 
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στα καθεστώτα του δεύτερου και τρίτου 
πυλώνα, τα οποία αναθέτουν μεγαλύτερη 
ευθύνη στον ασφαλισμένο και, ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα 
αρμόδια θεσμικά όργανα της Ένωσης, 
όπως την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων 
και Επαγγελματικών Συντάξεων, καθώς 
και τα κράτη μέλη, να αξιολογήσουν τα 
ποσοστά κάλυψης και επιδομάτων των 
γυναικών από τα επαγγελματικά 
καθεστώτα συνταξιοδότησης·

Τροπολογία 101

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη φροντίδα για τους 
ηλικιωμένους και για τα άτομα με 
αναπηρία στην παρακολούθηση και 
επανεξέταση των δεδομένων στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στην 
ετήσια έκθεση για την ισότητα των 
φύλων· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο να 
συμπεριλάβουν στις ανά χώρα εκθέσεις 
τους αξιολογήσεις των υπηρεσιών 
φροντίδας για τους ηλικιωμένους και για 
τα άτομα με αναπηρία· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν και να 
εφαρμόσουν διορθωτικά μέτρα εάν η 
πρόοδος αποδειχθεί αργή·

Τροπολογία 102

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στην προσπάθεια 
καταπολέμησης της φτώχειας, η οποία 
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πλήττει κυρίως τις μόνες μητέρες και έχει 
οξυνθεί περαιτέρω λόγω της κρίσης με 
αποτέλεσμα να οδηγεί στην αύξηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Τροπολογία 103

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
έναν δείκτη συνταξιοδοτικού χάσματος 
μεταξύ των φύλων ώστε να αξιολογεί τις 
συσσωρευμένες ανισότητες που βιώνουν 
οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωής 
τους·

Τροπολογία 104

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τις επενδύσεις στις υπηρεσίες 
φροντίδας και να βελτιώσουν την 
ποιότητα της φροντίδας, καθώς και να 
αυξήσουν τις επενδύσεις σε ειδικά μέτρα 
τα οποία επιτρέπουν στους φροντιστές να 
διατηρούν ενεργό επαγγελματική ζωή·

Τροπολογία 105

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει 
τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν 
περισσότερο τα διαρθρωτικά ταμεία για 
την πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
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δημόσιες υποδομές φροντίδας παιδιών, 
ηλικιωμένων και εξαρτώμενων ατόμων·

Τροπολογία 106

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. καλεί την Επιτροπή και την 
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας να 
μελετήσουν βαθύτερα τις άτυπες πορείες 
στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της 
επόμενης έκθεσης για την επάρκεια των 
συντάξεων, αναλύοντας πλήρως το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
σε όλες τις διαστάσεις του και στους 
τρεις πυλώνες των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων· καλεί επίσης την Επιτροπή 
να αξιολογήσει την επάρκεια των 
ελάχιστων συντάξεων, οι οποίες έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την αποφυγή της 
φτώχειας των ηλικιωμένων·

Τροπολογία 107

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ανησυχεί βαθιά για τον βαθμό 
στον οποίο οι περισσότερο ευάλωτες 
ομάδες των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταναστριών, των γυναικών με 
αναπηρία, των ομοφυλόφιλων γυναικών, 
των γυναικών που ανήκουν σε 
μειονότητες, των γυναικών με λίγα 
προσόντα και των ηλικιωμένων 
γυναικών, υφίστανται πολλαπλές μορφές 
διακρίσεων, καθώς υφίστανται 
διακρίσεις μεταξύ άλλων λόγω ηλικίας, 
φύλου, εθνότητας και γενετήσιου 
προσανατολισμού ή θρησκευτικών 
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πεποιθήσεων, και ζητεί να ληφθούν μέτρα 
θετικών διακρίσεων·

Τροπολογία 108

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. επισημαίνει ότι η κρίση στον 
τομέα της παροχής φροντίδας που 
προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19 
κατέδειξε την ανάγκη εφαρμογής της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 
σε όλες τις πολιτικές· καλεί την Επιτροπή 
να εφαρμόσει τη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου και της ισότητας 
των φύλων στον προϋπολογισμό, καθώς 
και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στα 
φύλα, σε όλους τους τομείς και για κάθε 
νομοθετική πρόταση, σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης, εξασφαλίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο τον καθορισμό συγκεκριμένων 
στόχων στον τομέα της ισότητας των 
φύλων, μεταξύ άλλων για όλα τα πολιτικά 
και δημοσιονομικά μέσα για την 
καταπολέμηση της νόσου COVID-19·

Τροπολογία 109

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. επισημαίνει ότι υπάρχει ψηφιακό 
χάσμα μεταξύ των γενεών και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τα εμπόδια με τα οποία 
έρχονται αντιμέτωποι οι ηλικιωμένοι στο 
πλαίσιο της ψηφιακής κοινωνίας, και 
ειδικότερα τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένες γυναίκες 
οι οποίες έχουν λιγότερη πρόσβαση σε 
ψηφιακό εξοπλισμό και συνδεσιμότητα 
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λόγω χαμηλότερου εισοδήματος και 
απασχόλησης σε τομείς που είναι 
λιγότερο ψηφιοποιημένοι·

Τροπολογία 110

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν μηχανισμούς που θα 
διασφαλίζουν ότι τα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα θα συνεχίσουν να 
συσσωρεύονται, ακόμα και κατά την 
περίοδο κατά την οποία το εισόδημα του 
ασχολούμενου με την παροχή φροντίδας 
είναι προσωρινά χαμηλότερο λόγω 
ακριβώς αυτών των καθηκόντων 
φροντίδας, πράγμα που αφορά κυρίως τις 
γυναίκες· ζητεί από την Επιτροπή να 
δρομολογήσει μια μελέτη σχετικά με τις 
διαφορετικές επιπτώσεις των 
συνταξιοδοτικών καθεστώτων των 
κρατών μελών για τις γυναίκες και τους 
άνδρες·

Τροπολογία 111

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να επιφέρουν μια μετάβαση 
στον τομέα της παροχής φροντίδας προς 
μια νέα κοινωνική οργάνωση της 
φροντίδας που δεν βασίζεται κατά τρόπο 
δυσανάλογο στις γυναίκες· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να συμπεριληφθεί η 
μετάβαση στον τομέα της φροντίδας μαζί 
με τη διπλή οικολογική και ψηφιακή 
μετάβαση στις πολιτικές προτεραιότητας 
της ΕΕ·
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Τροπολογία 112

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. ζητεί μια πανευρωπαϊκή μελέτη 
σχετικά με τις περιπτώσεις, τους 
παράγοντες και τις πολιτικές 
καταπολέμησης της βίας κατά των 
ηλικιωμένων γυναικών· τονίζει ότι οι 
κίνδυνοι βίας που αντιμετωπίζουν οι 
ηλικιωμένες γυναίκες στο πλαίσιο του 
γενικού θεματολογίου για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών δεν θα πρέπει να 
παραβλέπονται, μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο της επικύρωσης και εφαρμογής 
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 
και της πλατφόρμας δράσης του 
Πεκίνου·

Τροπολογία 113

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη τους τη διάσταση του φύλου κατά 
τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
καθεστώτων και την προσαρμογή των 
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, 
δεδομένων των διαφορών μεταξύ 
γυναικών και ανδρών ως προς τα 
πρότυπα εργασίας και του υψηλότερου 
κινδύνου διακριτικής μεταχείρισης σε 
βάρος των ηλικιωμένων γυναικών στην 
αγορά εργασίας·

Τροπολογία 114
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει επίσης στόχους για την 
ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης των δημογραφικών 
προκλήσεων της ΕΕ·

Τροπολογία 115

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
εμποδίσουν και να αποκαταστήσουν τη 
βία κατά των ηλικιωμένων γυναικών στο 
πλαίσιο των εθνικών τους δράσεων 
αντιμετώπισης της νόσου COVID-19, 
συμπεριλαμβανομένων γραμμών 
βοήθειας και υπηρεσιών υποστήριξης, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις υποδομές 
παροχής φροντίδας σε ιδρύματα·

Τροπολογία 116

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί να θεσπιστούν σε επίπεδο 
κρατών μελών δέσμες μέτρων στήριξης 
που θα περιλαμβάνουν προγράμματα 
μέτρων για την αύξηση των δυνατοτήτων 
απασχόλησης, τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της ανεργίας και την άνοδο 
των επιπέδων απασχόλησης των ατόμων 
ηλικίας άνω των 50 ετών, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις γυναίκες·
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Τροπολογία 117

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
πολλοί από τους δείκτες που συλλέγονται 
από τα στατιστικά συστήματα της ΕΕ 
δεν κάνουν επαρκώς διάκριση μεταξύ 
των ομάδων μεγαλύτερης ηλικίας, όπως 
των ηλικιακών ομάδων από τα 75 έως τα 
84 και άνω των 85 ετών, γεγονός που 
δυσκολεύει την ενημέρωση σχετικά με τις 
συνθήκες διαβίωσης των γυναικών και 
των ανδρών στις μεγαλύτερες ηλικιακές 
ομάδες γενικά και τις διαφορές μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στις πολύ μεγάλες 
ηλικιακές ομάδες ειδικότερα· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναθεωρήσουν τις στατιστικές ηλικιακές 
ομάδες ώστε να παρακολουθούν τη 
γήρανση του πληθυσμού και το 
αυξανόμενο ποσοστό ατόμων που 
φτάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία·

Τροπολογία 118

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν 
αποτελεσματικά προγράμματα 
καταπολέμησης της βίας κατά των 
γυναικών τα οποία ενσωματώνουν τη 
διάσταση της ηλικίας προκειμένου να 
εμποδίζεται η σωματική, σεξουαλική, 
ψυχολογική και οικονομική βία σε βάρος 
των ηλικιωμένων, οι περισσότεροι από 
τους οποίους είναι γυναίκες· προτείνει να 
διεξαχθούν στατιστικές έρευνες σχετικά 
με την αύξηση της βίας κατά των 
ηλικιωμένων, με στόχο να αναδειχθεί το 
σοβαρό αυτό πρόβλημα –το οποίο οι 
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ηλικιωμένοι συνήθως δεν είναι σε θέση 
να καταγγείλουν, αποδεχόμενοι την 
κακομεταχείριση που υφίστανται ως κάτι 
σύμφυτο με τη γήρανση και την εξάρτησή 
τους– και προκειμένου να καταπολεμηθεί 
η κακοποίηση των ηλικιωμένων 
αποτελεσματικότερα και πιο 
αποφασιστικά από το σύνολο της 
κοινωνίας·

Τροπολογία 119

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να συμπεριλάβουν τα μεγαλύτερης 
ηλικίας άτομα ΛΟΑΔΜΙ+ στις 
στρατηγικές και τα σχέδια δράσης ώστε 
να επιτύχουν την ισότητα των φύλων, 
μεταξύ άλλων μέσω της διερεύνησης της 
διασύνδεσης των μειονεκτημάτων που 
σχετίζονται με την ηλικία και τον 
γενετήσιο προσανατολισμό· 
υπογραμμίζει, για παράδειγμα, το γεγονός 
ότι οι δομές μακροχρόνιας φροντίδας και 
βοήθειας ενδεχομένως να μην έχουν 
προσαρμοστεί ώστε να σέβονται το 
δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την 
ιδιωτική ζωή των ατόμων ΛΟΑΔΜΙ+, 
και ότι τα προγράμματα για την πρόληψη 
και τον περιορισμό του HIV/AIDS 
ενδεχομένως να μην είναι προσβάσιμα 
από τους ηλικιωμένους·

Τροπολογία 120

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει ότι θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα 
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φροντίδας προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, καθώς 
και ότι οι άνθρωποι που ζουν σε 
δημόσιους και ιδιωτικούς οίκους 
ευγηρίας θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων των ιδρυμάτων αυτών μέσω 
συμβουλίων και διοικητικών δομών· 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι ως 
φροντιστές ηλικιωμένων, τόσο στον 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα 
τυγχάνουν συνεχούς κατάρτισης και 
τακτικής αξιολόγησης των επιδόσεών 
τους και ότι θα προσδίδεται μεγαλύτερη 
οικονομική αξία στην εργασία τους, 
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής, της 
ασφάλισης και των συνθηκών εργασίας 
τους·

Τροπολογία 121

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ζητεί να λαμβάνεται υπόψη η 
διάσταση του φύλου κατά τις ιατρικές 
διαγνώσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
είναι ακριβείς και ότι οι εξεταζόμενοι 
λαμβάνουν κατάλληλη θεραπεία και 
φροντίδα· τονίζει ότι η διάγνωση και η 
θεραπεία νόσων και υποκείμενων 
παθήσεων των γυναικών εξακολουθούν 
να είναι ελλιπείς· ζητεί τα διαγνωστικά 
μέσα, οι υπηρεσίες υγείας και η φροντίδα 
να μην περιορίζονται σε σχέση με το φύλο 
και την ηλικία του ασθενούς, ούτως ώστε 
οι προληπτικές εξετάσεις διάγνωσης του 
καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας, του καρκίνου των 
πνευμόνων και του παχέος εντέρου, 
καθώς και οι εξετάσεις για το 
καρδιαγγειακό σύστημα, για παράδειγμα, 
να είναι διαθέσιμες και στις ηλικιωμένες 
γυναίκες· επιπλέον, ζητεί να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στην πρόληψη και 
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θεραπεία νόσων στις οποίες είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτες οι ηλικιωμένες 
γυναίκες, όπως η οστεοπόρωση ή η 
ρευματοειδής αρθρίτιδα, καθώς και να 
μην πραγματοποιούνται μόνο σε άνδρες 
αλλά και σε γυναίκες κλινικές δοκιμές 
των επιπτώσεων στον οργανισμό 
φαρμάκων που βρίσκονται στο στάδιο 
της ανάπτυξης·

Τροπολογία 122

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επισημαίνει ότι τόσο οι 
τεχνολογικές όσο και οι τεχνικές πρόοδοι 
μπορεί να αποβούν αποφασιστικές για την 
προσαρμογή της κοινωνίας στις ανάγκες 
του γηράσκοντος πληθυσμού· ζητεί να 
χρησιμοποιούνται ευρύτερα οι 
καινοτομίες που αναπτύσσονται σε στενή 
συνεργασία με ηλικιωμένους· πιστεύει ότι 
τα συστήματα πρέπει να έχουν επίκεντρο 
τον αποδέκτη και να είναι σχεδιασμένα 
έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλους 
τους ανθρώπους ώστε να τα 
χρησιμοποιούν ανεξαρτήτως της ηλικίας, 
του φύλου, των ικανοτήτων ή των 
χαρακτηριστικών τους· τονίζει το γεγονός 
ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης 
(ΤΝ) δεν θα πρέπει να ακολουθούν μια 
ενιαία προσέγγιση και θα πρέπει να 
ενσωματώνουν αρχές καθολικού 
σχεδιασμού για την προσέγγιση όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερου εύρους αποδεκτών, 
και σύμφωνα με τα συναφή πρότυπα 
προσβασιμότητας·

Τροπολογία 123

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί από την Επιτροπή να 
ενημερώσει και να ενισχύσει τους 
μηχανισμούς παρακολούθησης σχετικά 
με την εφαρμογή θεμάτων που αφορούν 
τα θεμελιώδη δικαιώματα έως το τέλος 
του 2022· ζητεί επίσης να υπάρξει 
αυξημένη ενημέρωση για τους 
μηχανισμούς αυτούς, οι οποίοι συχνά δεν 
χρησιμοποιούνται στον βαθμό που θα 
έπρεπε, διότι οι ηλικιωμένοι γενικότερα, 
και πιο συγκεκριμένα οι ηλικιωμένες 
γυναίκες, δεν είναι ενημερωμένοι σχετικά 
με τα δικαιώματά τους·


