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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία που 
κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, και ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) 
συμβάλλει με μοναδικό τρόπο στην προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην ΕΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις βάσει φύλου και ταυτότητας φύλου συνδυάζονται 
συχνά με διακρίσεις βάσει άλλων λόγων, όπως είναι η φυλή, το χρώμα, η εθνοτική ή η 
κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, η γλώσσα, η θρησκεία ή οι 
πεποιθήσεις, τα πολιτικά ή άλλα φρονήματα, το να ανήκεις σε εθνική μειονότητα, η 
περιουσία, το γένος, η αναπηρία, η ηλικία ή ο γενετήσιος προσανατολισμός, που 
πυροδοτούν διπλές και πολλαπλές διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια οριζόντια 
διατομεακή προοπτική έχει ουσιαστική σημασία για την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για όλους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FRA υλοποιεί την εντολή του αναπτύσσοντας διαρκώς την 
ερευνητική του ικανότητα, παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλές και αυξάνοντας την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με διάφορα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκριτικά δεδομένα που ταξινομούνται με γνώμονα το φύλο 
και διέπονται από αυτό είναι ουσιώδη στην προσπάθεια να αποδοθεί πλήρως η έκταση 
της έμφυλης βίας, να αναδειχθούν οι ανισότητες και να χαραχθούν στοχευμένες 
πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδομένα ταξινομούμενα με γνώμονα το φύλο και 
διεπόμενα από αυτό εξακολουθούν να λείπουν σε διάφορα πεδία άσκησης ενωσιακής 
και εθνικής πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες και η ανάλυση δεδομένων 
του FRA αποσκοπούν στην κάλυψη αυτών των κενών γνώσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FRA ενισχύει επίσης τον ρόλο του στις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες, παρέχοντας πληροφορίες, βοήθεια και συμβουλές σχετικά με 
ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης 
μεταναστών, όπου οι επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης μπορεί να οδηγήσουν σε 
δυσκολίες στην πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών σε υγειονομική περίθαλψη, 
ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα 
(SRHR), και όπου υπάρχει σημαντικός κίνδυνος σεξουαλικής και έμφυλης βίας, με τη 
διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και τη συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές 
και οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FRA και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων (EIGE) έχουν πολύ καλό ιστορικό συνεργασίας στην έρευνα, την επικοινωνία 
και τη δικτύωση, προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της ισότητας των φύλων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα είναι 
ανθρώπινα δικαιώματα, οι παραβιάσεις των οποίων συνιστούν παραβίαση των 
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δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών στην ισότητα, στην αμερόληπτη 
μεταχείριση, στην αξιοπρέπεια και στην υγεία, καθώς και σε μια ζωή απαλλαγμένη από 
απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα βιώνουμε 
μια εμφανή εναντίωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά της ισότητας των φύλων και των 
δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, με διαρκώς πιο περιορισμένη 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε 
προληπτική ιατρική και το δικαίωμα σε ιατρική περίθαλψη σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές τονίζονται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FRA, σε 
συνεργασία με το EIGE, έχει συμβάλει σημαντικά στην προστασία αυτών των 
δικαιωμάτων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση του FRA σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν στα 
θεμελιώδη δικαιώματα η COVID-19 και τα μέτρα για τον περιορισμό της έχει 
αποκαλύψει τον δυσανάλογο αντίκτυπο του ιού στις γυναίκες, και ιδίως στις γυναίκες 
που βρίσκονται σε επισφαλή θέση, όπως τα θύματα έμφυλης βίας, οι γυναίκες σε 
βασικούς τομείς, οι γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και οι γυναίκες που 
υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ειδικής σύνθεσης του Συμβουλίου για την 
ισότητα των φύλων, όπως έχει ήδη ζητήσει το Κοινοβούλιο, θα επιτρέψει την 
εκτεταμένη συνεργασία με τον FRA σε θέματα ισότητας των φύλων και θα ενισχύσει 
περαιτέρω την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα των φύλων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

1. θεωρεί ότι η τρέχουσα εντολή του FRA είναι συναφής, ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
της ΕΕ και έχει σημαντική ενωσιακή προστιθέμενη αξία· εκτιμά την ποιότητα των 
αποτελεσμάτων του FRA, την αποτελεσματικότητά του και τον αντίκτυπό του σε 
επίπεδο ΕΕ και τον καλεί να προωθήσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 
τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό στο πλαίσιο των 
εργασιών του σύμφωνα με τις προτεραιότητες του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
2021-2027·

2. ζητεί από το Συμβούλιο να συμπεριλάβει, κατά την τροποποίηση των σχετικών 
διατάξεων στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταρρύθμισης, απαίτηση για την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων στους φορείς που έχουν συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 168/2007 και να απαιτήσει, τουλάχιστον ένα από τα μέλη της επιστημονικής 
επιτροπής να διαθέτει σχετική πραγματογνωσία στην ισότητα των φύλων·

3. ζητεί από το Συμβούλιο να συμπεριλάβει, κατά την τροποποίηση των σχετικών 
διατάξεων στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταρρύθμισης, απαίτηση για αξιολόγηση που να 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου·

4. επαινεί τη συνεργασία του FRA με το EIGE σε όλες τις διάφορες πτυχές της ισότητας 
των φύλων, μεταξύ άλλων στον τομέα της έμφυλης βίας, και ζητεί να ενισχυθεί η 
συνεργασία αυτή προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα η αυξανόμενη εναντίωση 
στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, οι πολιτικές και/ή τα 
νομοθετικά μέτρα που ενδέχεται να παραβιάζουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 



AD\1223767EL.docx 5/8 PE662.079v02-00

EL

υγεία και τα συναφή δικαιώματα, όπως επίσης οι διατομεακές διακρίσεις, οι επιπτώσεις 
της COVID-19 στις γυναίκες και τα κορίτσια, ιδίως όσον αφορά την έμφυλη βία, την 
πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, η 
αύξηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η βία στον κυβερνοχώρο, που ενδέχεται να 
έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία· σημειώνει με ανησυχία ότι η 
έμφυλη βία αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της περιόδου εγκλεισμού ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, σε όλα, ωστόσο, τα κράτη μέλη εξακολουθεί να 
μην καταγγέλλεται πάντα· ζητεί επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία του FRA με το 
EIGE προκειμένου να διατυπωθούν γνωμοδοτήσεις με σκοπό, μεταξύ άλλων, την 
παροχή στοιχείων στις αρμόδιες αρχές ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια των γυναικών και 
των κοριτσιών που διαμένουν σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών με τη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και πρόσβασης σε υγειονομική 
περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας, και με την πρόληψη της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας·

5. καλεί τον FRA να ασχοληθεί συγκεκριμένα με τη διάσταση του φύλου στην προστασία 
των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, στο πλαίσιο των διευρυμένων αρμοδιοτήτων του 
Οργανισμού όσον αφορά τη συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις·

6. καλεί τον FRA, σε συνεργασία με το EIGE, να εκπονήσει νέα μελέτη σχετικά με την 
έμφυλη βία και τη βία κατά των γυναικών υπό το φως της COVID-19, μια νέα μελέτη 
για την προστασία της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων στην Ευρώπη και μια νέα μελέτη με σκοπό την ανάλυση της νομοθεσίας 
της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και την εφαρμογή της για τον εντοπισμό των 
σχετικών κενών·

7. τονίζει ότι η έμφυλη βία αποτελεί εμπόδιο στην πλήρη πραγμάτωση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών και συνιστά διάκριση και παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· υπενθυμίζει την έλλειψη συγκρίσιμων και επικαιροποιημένων δεδομένων 
ανά φύλο σχετικά με την έμφυλη βία στα κράτη μέλη·

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η τελευταία έρευνα του FRA σχετικά με τη βία 
κατά των γυναικών –η οποία αποτελεί αναφορά σε επίπεδο ΕΕ– χρονολογείται από τις 
αρχές του 2014, πράγμα που σημαίνει ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν είναι ούτε 
επίκαιρα ούτε ακριβή· επαναλαμβάνει, κατά συνέπεια, την έκκλησή του προς τον FRA 
να παρέχει επικαιροποιημένα στοιχεία που να αντικατοπτρίζουν σε διαρκή βάση την 
κατάσταση στα κράτη μέλη·

9. επισημαίνει την ως τώρα πολύτιμη συμβολή του FRA στον τομέα των δικαιωμάτων 
των γυναικών, όπως η πρόσφατη έκθεσή του με τίτλο «Out of sight: migrant women 
exploited in domestic work» (Στο σκοτάδι: μετανάστριες που υφίστανται εκμετάλλευση 
στην οικιακή εργασία), η οποία δημοσιεύτηκε το 2018 και αποκάλυψε τις αποτρόπαιες 
συνθήκες εργασίας και τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
μεταναστριών σε ιδιωτικές κατοικίες σε ολόκληρη την ΕΕ·

10. ζητεί πιο στοχευμένη κατάρτιση του προσωπικού του FRA στον τομέα της ισότητας 
των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας, ιδίως όταν παρέχει βοήθεια με 
επισκέψεις σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών τα οποία χρησιμεύουν 
ως βάση για την παροχή τεκμηριωμένης στήριξης και συμβουλών σχετικά με ζητήματα 
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θεμελιωδών δικαιωμάτων στις εθνικές αρχές, την Επιτροπή και άλλους σχετικούς 
οργανισμούς που εργάζονται σε αυτά τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, έτσι ώστε, 
μέσω αυτής της στήριξης, να μπορούν να βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές να 
συνδράμουν καλύτερα τις γυναίκες και τα κορίτσια, για παράδειγμα όσον αφορά τις 
ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας, να εντοπίζουν θύματα έμφυλης βίας και θύματα εμπορίας και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και να παρέχουν την αναγκαία βοήθεια και συνδρομή·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το πεδίο των δραστηριοτήτων του 
FRA θα καλύπτει τις αρμοδιότητες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της 
αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις· 
τονίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να βελτιώσει και να συγκεντρώσει τις προσπάθειες 
για την εξάλειψη της έμφυλης βίας, να προσφέρει στα θύματα ένα ισχυρό σύστημα 
στήριξης, να επιταχύνει την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρέχει η Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσθήκη της βίας κατά των γυναικών 
στον κατάλογο των αναγνωρισμένων από την ΕΕ εγκλημάτων, και χαιρετίζει τη 
σχετική συμβολή του FRA·

12. ζητεί την επέκταση του πεδίου δράσης του FRA, ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να 
παρέχει στοιχεία με δική του πρωτοβουλία στις εν εξελίξει συζητήσεις δυνάμει του 
άρθρου 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Επιτροπής, του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· καλεί τον FRA να προσδιορίσει με αμεροληψία, σε 
συνεργασία με ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, τις κύριες θετικές και αρνητικές 
εξελίξεις σε κάθε κράτος μέλος και να συμβάλει στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την 
ετήσια έκθεση παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης στο πλαίσιο ενός μηχανισμού 
της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

13. αναγνωρίζει την ανάγκη να παρασχεθεί στον FRA, στο πλαίσιο του τρέχοντος 
προγράμματος εργασίας του για την περίοδο 2020-2022, κατάλληλα ειδικευμένο 
προσωπικό προκειμένου να συνεχίσει να ασχολείται με συγκεκριμένα ζητήματα σε 
σχέση με το φύλο, όπως η έμφυλη βία.
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