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Τροπολογία 1
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το 
άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και 
τα άρθρα 6 και 8 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το 
άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και 
τα άρθρα 6, 8 και 153 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 2
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και, 
ιδίως, τις αρχές 2, 3,5, 9, 10, 16 και 20,

Or. en

Τροπολογία 3
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 
2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και, ιδίως, 

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 
2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αρχή 
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τον στόχο 5 που αποσκοπεί στην επίτευξη 
της ισότητας των φύλων και στη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης των γυναικών 
έως το 2030,

σύμφωνα με την οποία κανείς δεν πρέπει 
να μένει στο περιθώριο και, ιδίως, τον 
στόχο 1 για την εξάλειψη της φτώχειας, 
τον στόχο 3 για τη διασφάλιση της υγείας 
των ανθρώπων, τον στόχο 5 που 
αποσκοπεί στην επίτευξη της ισότητας των 
φύλων και στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των γυναικών, και τον στόχο 8 
για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία 4
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– – έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
(CRPD) της 3ης Μαΐου 2008,

Or. en

Τροπολογία 5
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
(CRPD) της 3ης Μαΐου 2008,

Or. en
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Τροπολογία 6
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση για 
απόφαση του Συμβουλίου, της 4ης 
Μαρτίου 2016, σχετικά με τη σύναψη, 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας 
(COM(2016)0109),

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 7
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με 
την εναντίωση στα δικαιώματα των 
γυναικών και στην ισότητα των φύλων 
στην ΕΕ11,

διαγράφεται

_________________
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0111.

Or. pl

Τροπολογία 8
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας12,

διαγράφεται

_________________
12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0080.

Or. pl

Τροπολογία 9
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 11ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την 
κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες,

Or. en

Τροπολογία 10
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 11ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την 
κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες,

Or. en
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Τροπολογία 11
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
μονάδας του ΟΗΕ για τις γυναίκες με 
τίτλο «From Insights to Action: Gender 
Equality in the Wake of COVID-19» (Από 
τη Γνώση στη Δράση: Η ισότητα των 
φύλων στον απόηχο της κρίσης της νόσου 
COVID-19), η οποία δημοσιεύτηκε στις 2 
Σεπτεμβρίου 2020,

Or. pl

Τροπολογία 12
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έρευνα του 
Eurofound με τίτλο «Living, Working and 
COVID-19» (Ζωή, εργασία και COVID-
19) του Ιουνίου 2020·

Or. en

Τροπολογία 13
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 43 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– – έχοντας υπόψη το ενημερωτικό 
σημείωμα πολιτικής της ILGA Europe 
«COVID-19: domestic violence against 
LGBTI people» (COVID-19: 
ενδοοικογενειακή βία κατά ατόμων 
ΛΟΑΔΜΙ),

Or. en

Τροπολογία 14
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δημοσίευση του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου IPPF με τίτλο 
«How to address the impact on women, 
girls and vulnerable groups and their 
sexual and reproductive safety» (Τρόποι 
αντιμετώπισης του αντικτύπου στις 
γυναίκες, στα κορίτσια και στις ευάλωτες 
ομάδες και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική ασφάλειά τους),

Or. en

Τροπολογία 15
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– – έχοντας υπόψη το ενημερωτικό 
σημείωμα πολιτικής της ILGA Europe 
«Walk-the-talk: EU funds must mirror 
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women’s equality» (Ας εκπληρώσουμε τις 
υποσχέσεις μας: οι πόροι της ΕΕ πρέπει 
να αντανακλούν την ισότητα των 
γυναικών),

Or. en

Τροπολογία 16
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 45 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση 
των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 
με τίτλο «Living, working and COVID-
19» (Ζωή, εργασία και COVID-19) που 
δημοσιεύτηκε στις 6 Μαΐου 2020,

Or. en

Τροπολογία 17
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 45 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της 
μονάδας του ΟΗΕ για τις γυναίκες με 
τίτλο «Online and ICT- facilitated 
violence against women and girls during 
COVID-19» (Βία μέσω διαδικτύου και 
ΤΠΕ κατά γυναικών και κοριτσιών στη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19),

Or. en
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Τροπολογία 18
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη μελέτη της 
καθηγήτριας Sabine Oertelt-Prigione με 
τίτλο «The impact of sex and gender in 
the COVID-19 pandemic» (Η επίπτωση 
του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου 
στην πανδημία COVID-19), η οποία 
δημοσιεύτηκε στις 27 Μαΐου 2020,

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 19
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση 
του φόρουμ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τα σεξουαλικά και 
αναπαραγωγικά δικαιώματα (EPF) και 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Οικογενειακού 
Προγραμματισμού (IPPF EN) με τίτλο 
«Sexual and Reproductive Health and 
Rights during the COVID-19 pandemic» 
(Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και δικαιώματα στη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19) που δημοσιεύτηκε 
στις 22 Απριλίου 2020,

Or. en

Τροπολογία 20
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Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 49 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την πρόταση 
ψηφίσματος B9-0236/2020,

Or. de

Τροπολογία 21
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 και οι συνέπειές της 
έχουν σαφείς προοπτικές όσον αφορά τα 
φύλα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 και οι συνέπειές της 
σαφέστατα επηρεάζουν και τα δύο φύλα, 
με διαφορετικό τρόπο το καθένα·

Or. pl

Τροπολογία 22
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 και οι συνέπειές της 
έχουν σαφείς προοπτικές όσον αφορά τα 
φύλα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 και οι συνέπειές της 
έχουν σαφείς προοπτικές όσον αφορά τα 
φύλα και ότι η κρίση αυτή έχει αναδείξει 
τις υφιστάμενες ανισότητες και ελλείψεις 
ως προς την ισότητα των φύλων και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών·

Or. en
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Τροπολογία 23
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 και οι συνέπειές της 
έχουν σαφείς προοπτικές όσον αφορά τα 
φύλα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 και οι συνέπειές της 
έχουν σαφείς προοπτικές όσον αφορά τα 
φύλα, δεν εξετάζει τη διάσταση του 
φύλου γιατί πρόκειται για ιό που 
επηρεάζει εξίσου άντρες και γυναίκες·

Or. es

Τροπολογία 24
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 και οι συνέπειές της 
έχουν σαφείς προοπτικές όσον αφορά τα 
φύλα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 και οι συνέπειές της 
έχουν σαφείς προοπτικές όσον αφορά τα 
φύλα και ότι η κρίση αυτή έχει αναδείξει 
τις υφιστάμενες ανισότητες όσον αφορά 
την ισότητα των φύλων και τα 
δικαιώματα των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 25
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 και οι συνέπειές της 
έχουν σαφείς προοπτικές όσον αφορά τα 
φύλα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 και οι συνέπειές της 
έχουν σαφείς προοπτικές όσον αφορά τα 
φύλα και, συνεπώς, απαιτούν μια 
ανταπόκριση ευαίσθητη ως προς τα 
φύλα·

Or. en

Τροπολογία 26
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 και οι συνέπειές της 
έχουν σαφείς προοπτικές όσον αφορά τα 
φύλα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 και οι συνέπειές της 
έχουν σαφείς και διατομεακές συνέπειες 
όσον αφορά τα φύλα·

Or. en

Τροπολογία 27
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 είναι μια παγκόσμια πανδημία 
που πλήττει όλες τις χώρες του πλανήτη·

Or. pl

Τροπολογία 28
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Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 επηρεάζει διαφορετικές ομάδες 
στην κοινωνία με διάφορους τρόπους και 
σε διαφορετικό βαθμό·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 επηρεάζει διαφορετικές ομάδες 
στην κοινωνία με διάφορους τρόπους και 
σε διαφορετικό βαθμό· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια 
επηρεάζονται δυσανάλογα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι ηλικιωμένες, οι γυναίκες και 
τα κορίτσια με αναπηρία, οι άγαμες 
μητέρες, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
Ρομά, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜΙ+, όπως και οι 
γυναίκες πρόσφυγες και οι μετανάστριες, 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στον ιό και/ή 
στις συνέπειές του·

Or. en

Τροπολογία 29
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 επηρεάζει διαφορετικές ομάδες 
στην κοινωνία με διάφορους τρόπους και 
σε διαφορετικό βαθμό·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 επηρεάζει διαφορετικές ομάδες 
στην κοινωνία με διάφορους τρόπους και 
σε διαφορετικό βαθμό, 
συμπεριλαμβανομένων γυναικών και 
ανδρών, νέων, ηλικιωμένων, ατόμων με 
αναπηρία, θυμάτων έμφυλης και 
ενδοοικογενειακής βίας, ατόμων από 
διάφορα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, 
παιδιών, μόνων γονέων και μειονοτήτων, 
όπως οι Ρομά·
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Or. en

Τροπολογία 30
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 επηρεάζει διαφορετικές ομάδες 
στην κοινωνία με διάφορους τρόπους και 
σε διαφορετικό βαθμό·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 επηρεάζει διαφορετικές ομάδες 
στην κοινωνία με διάφορους τρόπους και 
σε διαφορετικό βαθμό· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πανδημία της COVID-19 
έχει διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες 
και στα κορίτσια, όχι μόνο 
βραχυπρόθεσμα αλλά και μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα, και μπορεί επίσης 
να επιδεινώσει υφιστάμενες διαρθρωτικές 
διακρίσεις και άλλες ανισότητες βάσει 
φύλου·

Or. en

Τροπολογία 31
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 επηρεάζει διαφορετικές ομάδες 
στην κοινωνία με διάφορους τρόπους και 
σε διαφορετικό βαθμό·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 επηρεάζει διαφορετικές ομάδες 
στην κοινωνία με διάφορους τρόπους και 
σε διαφορετικό βαθμό, και έχει 
δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες και 
στα κορίτσια, ιδίως στις γυναίκες και στα 
κορίτσια που ανήκουν σε 
περιθωριοποιημένες ομάδες·

Or. en
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Τροπολογία 32
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 επηρεάζει διαφορετικές ομάδες 
στην κοινωνία με διάφορους τρόπους και 
σε διαφορετικό βαθμό·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 επηρεάζει διαφορετικές ομάδες 
στην κοινωνία με διάφορους τρόπους και 
σε διαφορετικό βαθμό και οι επιπτώσεις 
της θα απαιτήσουν τόσο μια προοπτική 
βάσει φύλου όσο και μια διατομεακή 
προοπτική σε οποιαδήποτε μέτρα 
αποκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 33
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 επηρεάζει διαφορετικές ομάδες 
στην κοινωνία με διάφορους τρόπους και 
σε διαφορετικό βαθμό·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 επηρεάζει διαφορετικές ομάδες 
στην κοινωνία, περιλαμβανομένων τόσο 
των ανδρών όσο και των γυναικών, με 
διάφορους τρόπους και σε διαφορετικό 
βαθμό·

Or. pl

Τροπολογία 34
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 επηρεάζει διαφορετικές ομάδες 
στην κοινωνία με διάφορους τρόπους και 
σε διαφορετικό βαθμό·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 μπορεί να επηρεάσει 
διαφορετικές ομάδες στην κοινωνία με 
διάφορους τρόπους και σε διαφορετικό 
βαθμό·

Or. es

Τροπολογία 35
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ο 
κίνδυνος να μην δίνεται η πρέπουσα 
προτεραιότητα στις προοπτικές βάσει 
φύλου και στα δικαιώματα των γυναικών 
όσο η κοινωνία επικεντρώνει τις 
προσπάθειές της στην αντιμετώπιση της 
κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 36
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υγειονομική και οικονομική κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία COVID-19 
αποκαλύπτει τα όρια και τις αντιθέσεις 
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των κοινωνιών και των 
κοινωνικοοικονομικών συστημάτων μας 
και εντείνει τις υφιστάμενες ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 37
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίσημα 
στοιχεία για τη θνησιμότητα δείχνουν ότι 
οι άνδρες έχουν υψηλότερο ποσοστό 
θνησιμότητας από τον ιό, ενώ οι γυναίκες 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
μολυνθούν από τον ιό λόγω της 
δυσανάλογα υψηλής παρουσίας τους 
μεταξύ των εργαζομένων στην πρώτη 
γραμμή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίσημα 
στοιχεία για τη θνησιμότητα δείχνουν ότι 
οι άνδρες έχουν υψηλότερο ποσοστό 
θνησιμότητας από τον ιό·

Or. es

Τροπολογία 38
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίσημα 
στοιχεία για τη θνησιμότητα δείχνουν ότι 
οι άνδρες έχουν υψηλότερο ποσοστό 
θνησιμότητας από τον ιό, ενώ οι γυναίκες 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
μολυνθούν από τον ιό λόγω της 
δυσανάλογα υψηλής παρουσίας τους 
μεταξύ των εργαζομένων στην πρώτη 
γραμμή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίσημα 
στοιχεία για τη θνησιμότητα δείχνουν ότι 
οι άνδρες έχουν υψηλότερο ποσοστό 
θνησιμότητας από τον ιό, ενώ οι γυναίκες 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
μολυνθούν από τον ιό λόγω της 
δυσανάλογα υψηλής παρουσίας τους 
μεταξύ των εργαζομένων σε καίριους 
τομείς στην υφιστάμενη κρίση·
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Or. en

Τροπολογία 39
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίσημα 
στοιχεία για τη θνησιμότητα δείχνουν ότι 
οι άνδρες έχουν υψηλότερο ποσοστό 
θνησιμότητας από τον ιό, ενώ οι γυναίκες 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
μολυνθούν από τον ιό λόγω της 
δυσανάλογα υψηλής παρουσίας τους 
μεταξύ των εργαζομένων στην πρώτη 
γραμμή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίσημα 
στοιχεία για τη θνησιμότητα δείχνουν ότι 
οι άνδρες έχουν υψηλότερο ποσοστό 
θνησιμότητας από τον ιό σε σχέση με τις 
γυναίκες, ενώ οι γυναίκες διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο να μολυνθούν από τον 
ιό λόγω της δυσανάλογα υψηλής 
παρουσίας τους μεταξύ των εργαζομένων 
στην πρώτη γραμμή·

Or. en

Τροπολογία 40
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίσημα 
στοιχεία για τη θνησιμότητα δείχνουν ότι 
οι άνδρες έχουν υψηλότερο ποσοστό 
θνησιμότητας από τον ιό, ενώ οι γυναίκες 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
μολυνθούν από τον ιό λόγω της 
δυσανάλογα υψηλής παρουσίας τους 
μεταξύ των εργαζομένων στην πρώτη 
γραμμή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίσημα 
στοιχεία για τη θνησιμότητα δείχνουν ότι 
οι άνδρες έχουν υψηλότερο ποσοστό 
θνησιμότητας από τον ιό, ενώ οι γυναίκες 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
μολυνθούν από τον ιό λόγω της υψηλής 
παρουσίας τους μεταξύ των εργαζομένων 
στην πρώτη γραμμή·

Or. en
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Τροπολογία 41
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 είχε δυσανάλογο 
αντίκτυπο στις γυναίκες, καθώς 
επιδείνωσε τις υφιστάμενες διαρθρωτικές 
ανισότητες μεταξύ των φύλων και έδειξε 
πόσο σημαντικές είναι οι γυναίκες για την 
ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και οι 
ειδικές επιπτώσεις της κρίσης που 
βιώνουν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά τον σχεδιασμό και την κατανομή 
των οικονομικών μέτρων και των μέτρων 
κοινωνικής ανάκαμψης, δεδομένου ότι οι 
γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα των 
εργαζομένων πρώτης γραμμής και 
παρέχουν βασικές υπηρεσίες φροντίδας 
λόγω του διαχωρισμού των φύλων στην 
αγορά εργασίας και δεδομένου ότι είναι 
πιο πιθανόν να βρίσκονται σε προσωρινή, 
μερική και επισφαλή απασχόληση σε 
σχέση με τους άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 42
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πλειονότητα των εργαζομένων στην 
πρώτη γραμμή κατά την τρέχουσα κρίση 
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είναι γυναίκες, μεταξύ των οποίων το 
76 % των εργαζομένων στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης (γιατροί, 
νοσηλευτές, μαίες, προσωπικό σε οίκους 
ευγηρίας), το 82 % των ταμιών, το 93 % 
των παιδαγωγών και των δασκάλων, το 
95 % των οικιακών καθαριστών και 
βοηθών, και το 86 % των εργαζομένων 
στον τομέα προσωπικής φροντίδας24β 
στην ΕΕ·
_________________
24β https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/frontline-workers

Or. en

Τροπολογία 43
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντίκτυπος της κρίσης στην ισότητα των 
φύλλων αποδεικνύεται σαφώς, μεταξύ 
άλλων, από το έργο του EIGE και της 
μονάδας του ΟΗΕ για τις γυναίκες· 
λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ο 
πλήρης αντίκτυπος της κρίσης είναι 
δύσκολο να εκτιμηθεί δεδομένης της 
έλλειψης συγκρίσιμων δεδομένων 
κατανεμημένων ανά φύλο σε όλα τα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 44
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες δεν συμμετέχουν στη λήψη 
αποφάσεων επί ίσοις όροις με τους 
άνδρες, λόγω της υφιστάμενης γυάλινης 
οροφής, όσον αφορά την αντιμετώπιση 
της κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 45
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη 
στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής που 
συχνά δεν έχουν την επιλογή της 
σωματικής αποστασιοποίησης και που 
συνεπώς φέρουν αυξημένο βάρος πιθανής 
μετάδοσης του ιού στους συγγενείς τους, 
διατηρούνται τα οικονομικά και 
κοινωνικά συστήματά μας, τα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης, η δημόσια ζωή 
και οι βασικές δραστηριότητές μας·

Or. en

Τροπολογία 46
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
ιδιαίτερης κατάστασης των συστημάτων 
υγείας, και επειδή οι βασικές δημόσιες 
υπηρεσίες και τα προϊόντα περιορίζονται 
ακόμα περισσότερο στη διάρκεια της 
κρίσης, διακυβεύεται το θεμελιώδες 
δικαίωμα των γυναικών και των 
κοριτσιών στις υπηρεσίες υγείας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
αποδεικνύουν τα στοιχεία από 
προηγούμενες επιδημίες, μεταξύ άλλων 
των επιδημιών των ιών Έμπολα και Ζίκα, 
οι προσπάθειες για τον περιορισμό των 
εξάρσεων συχνά εκτρέπουν πόρους από 
τις συνήθεις υπηρεσίες υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της προγεννητικής 
και μεταγεννητικής φροντίδας και της 
αντισύλληψης, και συχνά επιδεινώνουν 
την ήδη περιορισμένη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας·

Or. en

Τροπολογία 47
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
κρίσιμες ανάγκες των γυναικών 
συγκαταλέγονται η πρόσβαση σε 
υπηρεσίες ασφαλούς τοκετού, ιδίως στην 
περίπτωση επιπλοκών, η αποφυγή 
οποιασδήποτε μαιευτικής βίας που θα 
μπορούσε να έχει τραυματικές συνέπειες 
για τη μητέρα ή το παιδί, η 
διαθεσιμότητα αντισύλληψης και οι 
διατάξεις για κλινική διαχείριση σε 
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περίπτωση βιασμού·

Or. en

Τροπολογία 48
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον 
παρατηρούμε ακόμη και νομικές 
προσπάθειες προσφυγής κατά του 
δικαιώματος ασφαλούς και νόμιμης 
διακοπής της κύησης σε ορισμένα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 49
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
ακύρωσης ή της αναβολής «μη βασικών» 
υπηρεσιών υγείας, σημειώθηκε 
καθυστέρηση στην πρόσβαση σε εντατική 
θεραπεία για επείγουσες παθήσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
ακύρωσης ή της αναβολής υπηρεσιών που 
ορίζονται ως «μη βασικές» υπηρεσίες 
υγείας, σημειώθηκε καθυστέρηση και 
δημιουργήθηκαν εμπόδια στην πρόσβαση 
σε εντατική θεραπεία 
συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι διάφορα προϋπάρχοντα νομικά 
εμπόδια, φραγμοί πολιτικής και άλλα 
εμπόδια στην πρόσβαση στην εν λόγω 
θεραπεία επιδεινώθηκαν σημαντικά από 
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την κρίση στη δημόσια υγεία·

Or. en

Τροπολογία 50
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
ακύρωσης ή της αναβολής «μη βασικών» 
υπηρεσιών υγείας, σημειώθηκε 
καθυστέρηση στην πρόσβαση σε εντατική 
θεραπεία για επείγουσες παθήσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
ακύρωσης ή της αναβολής «μη βασικών» 
υπηρεσιών υγείας, σημειώθηκε 
καθυστέρηση στην πρόσβαση σε εντατική 
θεραπεία για επείγουσες παθήσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη εν προκειμένω ότι η 
πρόσβαση στη φροντίδα σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως η 
αντισύλληψη, η εξωσωματική και η 
ασφαλής διακοπή της κύησης, 
παρεμποδίστηκε και είχε σοβαρές 
επιπτώσεις για τις γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 51
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
ακύρωσης ή της αναβολής «μη βασικών» 
υπηρεσιών υγείας, σημειώθηκε 
καθυστέρηση στην πρόσβαση σε εντατική 
θεραπεία για επείγουσες παθήσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
ακύρωσης ή της αναβολής υπηρεσιών 
υγείας που δεν θεωρούνται βασικές από 
τις εθνικές αρχές, σημειώθηκε 
καθυστέρηση στην πρόσβαση σε εντατική 
θεραπεία για επείγουσες ανάγκες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·
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Or. en

Τροπολογία 52
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Arba 
Kokalari, Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
ακύρωσης ή της αναβολής «μη βασικών» 
υπηρεσιών υγείας, σημειώθηκε 
καθυστέρηση στην πρόσβαση σε εντατική 
θεραπεία για επείγουσες παθήσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
ακύρωσης ή της αναβολής «μη βασικών» 
υπηρεσιών υγείας, σημειώθηκε 
καθυστέρηση και ενίοτε προέκυψαν 
εμπόδια στην πρόσβαση σε εντατική 
θεραπεία για επείγουσες παθήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας·

Or. en

Τροπολογία 53
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
ακύρωσης ή της αναβολής «μη βασικών» 
υπηρεσιών υγείας, σημειώθηκε 
καθυστέρηση στην πρόσβαση σε εντατική 
θεραπεία για επείγουσες παθήσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
ακύρωσης ή της αναβολής «μη βασικών» 
υπηρεσιών υγείας, σημειώθηκε 
καθυστέρηση στην πρόσβαση σε εντατική 
θεραπεία για επείγουσες παθήσεις· μεταξύ 
άλλων για τις γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 54
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Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις 
των κρατών μελών κατά την περίοδο 
εγκλεισμού αποκάλυψαν ανησυχητική 
αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις 
των κρατών μελών περιέχουν 
πληροφορίες, επί των οποίων είναι 
απαραίτητο να διεξαχθούν αυστηρές 
αναλύσεις ώστε να αποτυπωθούν με 
αξιοπιστία τα ποσοστά ενδοοικογενειακής 
βίας τόσο για τους άντρες όσο και για τις 
γυναίκες·

Or. es

Τροπολογία 55
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις 
των κρατών μελών κατά την περίοδο 
εγκλεισμού αποκάλυψαν ανησυχητική 
αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις 
και τα στοιχεία πολλών κρατών μελών 
κατά την περίοδο εγκλεισμού αποκάλυψαν 
ανησυχητική αύξηση της 
ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας λόγω 
του εγκλεισμού γυναικών και κοριτσιών 
μαζί με τους συντρόφους που τις 
κακοποιούν και λόγω της περιορισμένης 
δυνατότητάς τους να αναζητήσουν 
βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
διάφορες οικονομικές και κοινωνικές 
πτυχές επιδεινώνουν τους παράγοντες 
ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας και 
ότι ο αντίκτυπος της κρίσης θα μπορούσε 
συνεπώς να οδηγήσει σε αύξηση της 
ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας και 
μακροπρόθεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι περαιτέρω οικονομικοί και 
χρηματοοικονομικοί περιορισμοί θα 
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δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τις 
γυναίκες να ξεφύγουν από όσους τις 
κακοποιούν·

Or. en

Τροπολογία 56
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις 
των κρατών μελών κατά την περίοδο 
εγκλεισμού αποκάλυψαν ανησυχητική 
αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις 
των κρατών μελών κατά την περίοδο 
εγκλεισμού αποκάλυψαν ανησυχητική 
αύξηση της έμφυλης βίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχει σημειωθεί 
αύξηση των κλήσεων γυναικών που 
υφίστανται απειλές ή βία από τους 
συντρόφους τους κατά 
60 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
περιορισμός και η απομόνωση στο σπίτι 
και σε ιδρυματικά περιβάλλοντα έδωσαν 
πρόσφορο έδαφος στους θύτες της 
κακοποίησης να ασκήσουν αναγκαστικό 
έλεγχο, βία και σεξουαλική βία στα 
θύματά τους τα οποία δεν είχαν πολλές 
δυνατότητες να αναζητήσουν βοήθεια 
χωρίς να διακινδυνεύσουν περισσότερο 
τις ζωές τους·

Or. en

Τροπολογία 57
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις 
των κρατών μελών κατά την περίοδο 
εγκλεισμού αποκάλυψαν ανησυχητική 
αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις 
των κρατών μελών κατά την περίοδο 
εγκλεισμού αποκάλυψαν ανησυχητική 
αύξηση της έμφυλης βίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα μέτρα εγκλεισμού αύξησαν 
τον έλεγχο των θυτών στα θύματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το πέρας 
της περιόδου εγκλεισμού υπάρχει 
κίνδυνος οι θύτες να αυξήσουν την 
άσκηση βίας για να αντισταθμίσουν τον 
έλεγχο που είχαν αποκτήσει χάρη στον 
εγκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 58
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Arba 
Kokalari, Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις 
των κρατών μελών κατά την περίοδο 
εγκλεισμού αποκάλυψαν ανησυχητική 
αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις 
των κρατών μελών κατά την περίοδο 
εγκλεισμού αποκάλυψαν ανησυχητική 
αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας., 
συμπεριλαμβανομένης της σωματικής και 
της ψυχολογικής βίας, του αναγκαστικού 
ελέγχου και της βίας στον κυβερνοχώρο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτικό 
ζήτημα, αλλά ζήτημα κοινωνικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 59
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις 
των κρατών μελών κατά την περίοδο 
εγκλεισμού αποκάλυψαν ανησυχητική 
αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις 
των κρατών μελών κατά την περίοδο 
εγκλεισμού αποκάλυψαν ανησυχητική 
αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας· τα 
μέτρα εγκλεισμού επιδείνωσαν μια ήδη 
υφιστάμενη «ανεπίσημη» πανδημία με 
ανεπαρκή στήριξη και πόρους η οποία 
πρέπει να αντιμετωπιστεί

Or. en

Τροπολογία 60
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις 
των κρατών μελών κατά την περίοδο 
εγκλεισμού αποκάλυψαν ανησυχητική 
αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις 
των κρατών μελών κατά την περίοδο 
εγκλεισμού αποκάλυψαν ανησυχητική 
αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας· η 
οποία πλήττει ιδίως συγκεκριμένες 
ομάδες γυναικών, συμπεριλαμβανομένων 
των γυναικών με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 61
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου στη 
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διάρκεια της πανδημίας αύξησε την 
έμφυλη βία μέσω διαδικτύου και ΤΠΕ και 
τη διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση 
παιδιών και ιδίως κοριτσιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποστηρικτές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι 
γυναίκες στην πολιτική, οι γυναίκες 
δημοσιογράφοι, οι γυναίκες που ανήκουν 
σε εθνικές μειονότητες, οι αυτόχθονες 
γυναίκες, οι λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλες και 
διεμφυλικές γυναίκες και οι γυναίκες με 
αναπηρία αποτελούν τα κύρια θύματα 
της βίας μέσω ΤΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι στην Ευρώπη οι γυναίκες από 18 έως 
29 ετών διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο 
διαδικτυακής βίας 24β·
_________________
24β 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(20
18)604979_EN.pdf

Or. en

Τροπολογία 62
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία έχει αναδείξει τις ελλείψεις των 
υφιστάμενων μέτρων για την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, ο αριθμός κλινών σε δομές για 
γυναίκες και κορίτσια που έχουν υπάρξει 
θύματα βίας είναι μόλις ο μισός από 
αυτόν που απαιτείται από τη Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης·

Or. en
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Τροπολογία 63
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικογένεια αντιπροσωπεύει το πιο 
σίγουρο περιβάλλον για την άμβλυνση 
των επιπτώσεων της κρίσης που 
προέκυψε λόγω της νόσου COVID-19·

Or. es

Τροπολογία 64
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
γυναίκες στη βιομηχανία της πορνείας 
είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πρόσβασης 
σε στέγαση, υγεία και χρηματοδοτική 
στήριξη, και ότι η ζωή και η ευεξία τους 
κινδυνεύουν ολοένα και περισσότερο 
λόγω της κρίσης της πανδημίας COVID-
19·

Or. en

Τροπολογία 65
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

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

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναικοκτονίες δεν συμπεριλαμβάνονται 
στις επίσημες στατιστικές θανάτων λόγω 
της νόσου COVID-19, αλλά υπάρχει 
κίνδυνος να συσχετιστούν με την έξαρση 
και τα μέτρα εγκλεισμού στη διάρκεια 
αυτής της περιόδου·

Or. en

Τροπολογία 66
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
περιορισμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υποστήριξης, όπως οι δομές και οι 
γραμμές στήριξης για γυναίκες, που 
διέκοψαν τη λειτουργία τους στη 
διάρκεια της κρίσης, οι γυναίκες δεν 
είχαν πού να απευθυνθούν και να 
ζητήσουν βοήθεια·

Or. en

Τροπολογία 67
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
εγκλεισμού και απομόνωσης ενδέχεται να 
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έχουν αυξήσει τον κίνδυνο 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
οργάνων, διότι τα παιδιά δεν πήγαιναν 
σχολείο και, κατά συνέπεια, ο εν λόγω 
κίνδυνος μπορεί να μην ήταν δυνατόν να 
ανιχνευθεί·

Or. en

Τροπολογία 68
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πλειονότητα των εργαζομένων στην 
πρώτη γραμμή κατά την τρέχουσα κρίση 
είναι γυναίκες, μεταξύ των οποίων το 
76 % των εργαζομένων στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης (γιατροί, 
νοσηλευτές, μαίες, προσωπικό σε οίκους 
ευγηρίας), το 82 % των ταμιών, το 93 % 
των παιδαγωγών και των δασκάλων, το 
95 % των οικιακών καθαριστών και 
βοηθών, και το 86 % των εργαζομένων 
στον τομέα προσωπικής φροντίδας25 στην 
ΕΕ·

διαγράφεται

_________________
25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/frontline-workers

Or. en

Τροπολογία 69
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πλειονότητα των εργαζομένων στην 
πρώτη γραμμή κατά την τρέχουσα κρίση 
είναι γυναίκες, μεταξύ των οποίων το 76 
% των εργαζομένων στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης (γιατροί, 
νοσηλευτές, μαίες, προσωπικό σε οίκους 
ευγηρίας), το 82 % των ταμιών, το 93 % 
των παιδαγωγών και των δασκάλων, το 
95 % των οικιακών καθαριστών και 
βοηθών, και το 86 % των εργαζομένων 
στον τομέα προσωπικής φροντίδας25 στην 
ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πλειονότητα των εργαζομένων κατά την 
τρέχουσα κρίση διατρέχουν κίνδυνο 
μόλυνσης·

_________________
25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/frontline-workers

Or. es

Τροπολογία 70
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πλειονότητα των εργαζομένων στην 
πρώτη γραμμή κατά την τρέχουσα κρίση 
είναι γυναίκες, μεταξύ των οποίων το 76 % 
των εργαζομένων στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης (γιατροί, 
νοσηλευτές, μαίες, προσωπικό σε οίκους 
ευγηρίας), το 82 % των ταμιών, το 93 % 
των παιδαγωγών και των δασκάλων, το 
95 % των οικιακών καθαριστών και 
βοηθών, και το 86 % των εργαζομένων 
στον τομέα προσωπικής φροντίδας25 στην 
ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πλειονότητα των εργαζομένων σε βασικές 
υπηρεσίες κατά την τρέχουσα κρίση είναι 
γυναίκες, μεταξύ των οποίων το 76 % των 
εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης (γιατροί, νοσηλευτές, μαίες, 
προσωπικό σε οίκους ευγηρίας), το 82 % 
των ταμιών, το 93 % των παιδαγωγών και 
των δασκάλων, το 95 % των οικιακών 
καθαριστών και βοηθών, και το 86 % των 
εργαζομένων στον τομέα προσωπικής 
φροντίδας25 στην ΕΕ·

_________________ _________________
25 https://eige.europa.eu/covid-19-and- 25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
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gender-equality/frontline-workers gender-equality/frontline-workers

Or. en

Τροπολογία 71
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
συγκεκριμένα προφίλ κινδύνου, όπως οι 
ηλικιωμένοι, οι άντρες και οι γυναίκες 
προχωρημένης ηλικίας, είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτα στον κίνδυνο να υποστούν τις 
επιπτώσεις της ασθένειας πολύ πιο 
σοβαρά·

Or. es

Τροπολογία 72
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς 
βασικούς τομείς το έργο των γυναικών δεν 
ανταμείβεται επαρκώς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο οριζόντιος και κάθετος 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας στην 
ΕΕ εξακολουθεί να είναι σημαντικός, 
καθώς οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται 
σε λιγότερο κερδοφόρους τομείς·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς 
βασικούς τομείς το έργο των γυναικών 
όπως και των αντρών πρέπει να 
ανταμείβεται σωστά, αξιολογώντας τα 
προσόντα τους και μεριμνώντας για την 
ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 73
Annika Bruna
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς 
βασικούς τομείς το έργο των γυναικών δεν 
ανταμείβεται επαρκώς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο οριζόντιος και κάθετος 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας στην 
ΕΕ εξακολουθεί να είναι σημαντικός, 
καθώς οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται 
σε λιγότερο κερδοφόρους τομείς·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς 
βασικούς τομείς το έργο των γυναικών δεν 
ανταμείβεται επαρκώς· και οι γυναίκες 
εκπροσωπούνται περισσότερο από τους 
άνδρες σε χαμηλότερα αμειβόμενους 
τομείς·

Or. en

Τροπολογία 74
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς 
βασικούς τομείς το έργο των γυναικών δεν 
ανταμείβεται επαρκώς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο οριζόντιος και κάθετος 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας στην ΕΕ 
εξακολουθεί να είναι σημαντικός, καθώς οι 
γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε λιγότερο 
κερδοφόρους τομείς·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς 
βασικούς τομείς το έργο των γυναικών δεν 
ανταμείβεται επαρκώς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο οριζόντιος και κάθετος 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας στην ΕΕ 
εξακολουθεί να είναι σημαντικός, καθώς οι 
γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε λιγότερο 
κερδοφόρους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΔΟΕ προειδοποιεί ότι ορισμένες 
ομάδες, όπως τα άτομα που 
απασχολούνται σε λιγότερο 
προστατευμένες και χαμηλόμισθες θέσεις 
εργασίας, ιδίως οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
μεγαλύτερης ηλικίας, οι γυναίκες και οι 
μετανάστες, θα επηρεαστούν δυσανάλογα 
από την κρίση στον τομέα της 
απασχόλησης, γεγονός που θα μπορούσε 
να αυξήσει τις ανισότητες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΔΟΕ επισημαίνει επίσης ότι 
οι γυναίκες έχουν μειωμένη πρόσβαση σε 
κοινωνική προστασία και θα φέρουν 
δυσανάλογο βάρος στην οικονομία της 
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φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 75
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς 
βασικούς τομείς το έργο των γυναικών δεν 
ανταμείβεται επαρκώς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο οριζόντιος και κάθετος 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας στην ΕΕ 
εξακολουθεί να είναι σημαντικός, καθώς οι 
γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε λιγότερο 
κερδοφόρους τομείς·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς 
βασικούς τομείς το έργο των γυναικών δεν 
ανταμείβεται επαρκώς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο οριζόντιος και κάθετος 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας στην ΕΕ 
εξακολουθεί να είναι σημαντικός, καθώς οι 
γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε λιγότερο 
κερδοφόρους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το 30 % των γυναικών εργάζονται 
στην εκπαίδευση, την υγεία και την 
κοινωνική εργασία, σε σύγκριση με το 
8 % των ανδρών, και ότι το 7 % των 
γυναικών εργάζονται στον τομέα της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών σε 
σύγκριση με το 33 % των ανδρών1α.
_________________
1α Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE), Δείκτης ισότητας 
των φύλων για το 2019

Or. en

Τροπολογία 76
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς 
βασικούς τομείς το έργο των γυναικών δεν 
ανταμείβεται επαρκώς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο οριζόντιος και κάθετος 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας στην ΕΕ 
εξακολουθεί να είναι σημαντικός, καθώς οι 
γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε λιγότερο 
κερδοφόρους τομείς·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς 
βασικούς τομείς το έργο των γυναικών δεν 
ανταμείβεται επαρκώς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο οριζόντιος και κάθετος 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας στην ΕΕ 
εξακολουθεί να είναι σημαντικός, καθώς οι 
γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε λιγότερο 
κερδοφόρους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης δεν 
περιλαμβάνει τομείς στους οποίους 
υπερεκπροσωπούνται οι γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 77
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς 
βασικούς τομείς το έργο των γυναικών δεν 
ανταμείβεται επαρκώς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο οριζόντιος και κάθετος 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας στην ΕΕ 
εξακολουθεί να είναι σημαντικός, καθώς οι 
γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε λιγότερο 
κερδοφόρους τομείς·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς 
βασικούς ιδιαίτερα γυναικοκρατούμενους 
τομείς οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί και 
συχνά ισούνται με τον ελάχιστο μισθό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οριζόντιος και 
κάθετος διαχωρισμός της αγοράς εργασίας 
στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι σημαντικός, 
καθώς οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε 
λιγότερο κερδοφόρους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 78
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες είναι πιθανότερο να βρίσκονται 
σε προσωρινή, μερική και επισφαλή 
απασχόληση σε σχέση με τους άνδρες 
(26,5 % σε σύγκριση με το 15,1 % των 
ανδρών26) και, ως εκ τούτου, έχουν 
επηρεαστεί σημαντικά από τις απώλειες 
θέσεων εργασίας και τις προσωρινές 
αργίες·

διαγράφεται

_________________
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

Or. es

Τροπολογία 79
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
είναι πιθανότερο να βρίσκονται σε 
προσωρινή, μερική και επισφαλή 
απασχόληση σε σχέση με τους άνδρες 
(26,5 % σε σύγκριση με το 15,1 % των 
ανδρών26) και, ως εκ τούτου, έχουν 
επηρεαστεί σημαντικά από τις απώλειες 
θέσεων εργασίας και τις προσωρινές 
αργίες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
είναι πιθανότερο να βρίσκονται σε 
προσωρινή, μερική και επισφαλή 
απασχόληση σε σχέση με τους άνδρες 
(26,5 % σε σύγκριση με το 15,1 % των 
ανδρών26) και, ως εκ τούτου, έχουν 
επηρεαστεί σημαντικά από τις απώλειες 
θέσεων εργασίας και τις προσωρινές 
αργίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεαρές 
γυναίκες και τα κορίτσια διατρέχουν 
σοβαρό κίνδυνο να στερηθούν ευκαιρίες 
επαρκούς απασχόλησης την προσεχή 
δεκαετία λόγω του μακροπρόθεσμου 
αντίκτυπου της κρίσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι μετανάστριες, ιδίως όσες 
βρίσκονται σε παράτυπη διοικητική 
κατάσταση, βιώνουν διπλές διακρίσεις 
λόγω της χαμηλά αμειβόμενης και/ή 
άτυπης εργασίας, και αντιμετωπίζουν 
υψηλότερο κίνδυνο απώλειας μισθών και 
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ανεργίας, και έχουν περιορισμένη 
πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και 
μέσα προστασίας·

_________________ _________________
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

Or. en

Τροπολογία 80
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
είναι πιθανότερο να βρίσκονται σε 
προσωρινή, μερική και επισφαλή 
απασχόληση σε σχέση με τους άνδρες 
(26,5 % σε σύγκριση με το 15,1 % των 
ανδρών26) και, ως εκ τούτου, έχουν 
επηρεαστεί σημαντικά από τις απώλειες 
θέσεων εργασίας και τις προσωρινές 
αργίες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
είναι πιθανότερο να βρίσκονται σε 
προσωρινή, μερική και επισφαλή 
απασχόληση σε σχέση με τους άνδρες 
(26,5 % σε σύγκριση με το 15,1 % των 
ανδρών26), λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης 
είναι συνήθης επιλογή, και, ως εκ τούτου, 
έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τις 
απώλειες θέσεων εργασίας και τις 
προσωρινές αργίες·

_________________ _________________
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

Or. en

Τροπολογία 81
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
είναι πιθανότερο να βρίσκονται σε 
προσωρινή, μερική και επισφαλή 
απασχόληση σε σχέση με τους άνδρες 
(26,5 % σε σύγκριση με το 15,1 % των 
ανδρών26) και, ως εκ τούτου, έχουν 
επηρεαστεί σημαντικά από τις απώλειες 
θέσεων εργασίας και τις προσωρινές 
αργίες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
είναι πιθανότερο να βρίσκονται σε 
προσωρινή, μερική και επισφαλή 
απασχόληση σε σχέση με τους άνδρες 
(26,5 % σε σύγκριση με το 15,1 % των 
ανδρών26) και, ως εκ τούτου, έχουν 
επηρεαστεί και θα εξακολουθούν να 
επηρεάζονται μακροπρόθεσμα σημαντικά 
από τις απώλειες θέσεων εργασίας και τις 
προσωρινές αργίες λόγω της κρίσης·

_________________ _________________
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

Or. en

Τροπολογία 82
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα 
του Eurofound αποδεικνύει ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 δημιουργεί σοβαρό 
κίνδυνο οπισθοδρόμησης κατά δεκαετίες 
όσον αφορά την ισότητα των φύλων στη 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ειδικά 
αν η δραστηριότητα παρεμποδίζεται 
περαιτέρω σε τομείς στους οποίους οι 
γυναίκες υπερεκπροσωπούνται1α·
_________________
1α έρευνα Eurofound για τη νόσο COVID-
19, 2020

Or. en
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Τροπολογία 83
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
προκύπτει από έρευνες, η γεφύρωση του 
χάσματος στην απασχόληση μεταξύ των 
φύλων έχει μείνει στάσιμη τα τελευταία 
χρόνια και οι συνεχιζόμενες διαφορές στη 
συμμετοχή στην απασχόληση κοστίζουν 
στην Ευρώπη περισσότερα από 
335 δισεκατομμύρια EUR ανά έτος, και 
αντιπροσωπεύουν το 2,41% του ΑΕΠ της 
ΕΕ το 201926β.
_________________
26β Έρευνα του Eurofound (2020)

Or. en

Τροπολογία 84
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19 είχε πρωτοφανή 
αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση πρέπει να εξεταστεί 
προσεκτικά ανά τομέα με δεδομένα ανά 
φύλο και ηλικία, τόσο στη διάρκεια της 
περιόδου της κρίσης όσο και στη 
διάρκεια της περιόδου ανάκαμψης· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλήρεις 
επιπτώσεις της πανδημίας στην 
οικονομία, την απασχόληση και την 
κοινωνία δεν είναι ακόμη γνωστές, και 
ότι προκαταρκτικές μελέτες 
υποδηλώνουν σημαντικές περικοπές 
θέσεων εργασίας σε τομείς υπηρεσιών, 
όπως οι τομείς αναψυχής και φιλοξενίας, 
οι τομείς των ταξιδιών και του 
τουρισμού, του λιανικού εμπορίου, του 
καθαρισμού, της ατομικής φροντίδας και 
της γραμματειακής εργασίας που 
απασχολούν κατά βάση γυναίκες, καθώς 
και οι τομείς της οικοδομής, της 
οικονομίας και των κατασκευών που 
απασχολούν σε μεγάλο βαθμό άνδρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, άλλοι 
τομείς έχουν διατηρήσει την ασφάλεια 
της απασχόλησης παρά την κρίση, 
συμπεριλαμβανομένων του δημόσιου και 
του ιατρικού τομέα όπου απασχολούνται 
περισσότερες γυναίκες και του τομέα 
ΤΠΕ όπου απασχολούνται περισσότεροι 
άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 85
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Arba 
Kokalari, Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιχειρηματίες που ιδρύουν νεοφυείς 
επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί σημαντικά 
από την κρίση·

Or. en

Τροπολογία 86
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Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 έχει εκθέσει το μακροχρόνιο 
πρόβλημα στην παροχή φροντίδας στην 
ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 έχει εκθέσει το μακροχρόνιο 
πρόβλημα στην παροχή φροντίδας στην 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 
χρόνια, οι δημόσιες υπηρεσίες όπως η 
πρόσβαση σε καθολικές και δωρεάν 
υπηρεσίες υγείας, έχουν κατασταλεί ή 
μειωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
καθολικές και δωρεάν υπηρεσίες υγείας 
αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα που 
επιτρέπει την πρόσβαση στην υγεία χωρίς 
διακρίσεις βάσει φυλής, φύλου, 
εθνικότητας, οικονομικού επιπέδου ή 
άλλης κατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 87
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 έχει εκθέσει το μακροχρόνιο 
πρόβλημα στην παροχή φροντίδας στην 
ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 έχει εκθέσει το μακροχρόνιο 
πρόβλημα στην παροχή φροντίδας στην 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φροντίδα 
πρέπει να εξετάζεται με ολιστικό τρόπο 
σε βάθος χρόνου, από την παιδική 
φροντίδα έως και τη φροντίδα μετά το 
σχολείο, και από τη φροντίδα για άτομα 
με αναπηρία μέχρι τη φροντίδα για 
ηλικιωμένα άτομα·

Or. en
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Τροπολογία 88
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 έχει εκθέσει το μακροχρόνιο 
πρόβλημα στην παροχή φροντίδας στην 
ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 έχει εκθέσει το μακροχρόνιο 
πρόβλημα στους πόρους που διαθέτουν τα 
κράτη μέλη για την παροχή φροντίδας και 
τις αμοιβές των επαγγελματιών 
φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 89
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 έχει εκθέσει το μακροχρόνιο 
πρόβλημα στην παροχή φροντίδας στην 
ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 έχει καταδείξει ότι η παροχή 
φροντίδας στα κράτη μέλη της ΕΕ δεν 
ήταν παντού το ίδιο έτοιμη να 
αντιμετωπίσει μια πανδημία τέτοιου 
μεγέθους·

Or. es

Τροπολογία 90
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 έχει εκθέσει το μακροχρόνιο 
πρόβλημα στην παροχή φροντίδας στην 
ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 έχει εκθέσει το μακροχρόνιο 
πρόβλημα στην παροχή φροντίδας σε 
πολλά κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 91
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κλείσιμο σχολείων και χώρων εργασίας 
αύξησε τη μη αμειβόμενη εργασία εντός 
της οικίας για τις γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες συνήθως 
αφιερώνουν 13 περισσότερες ώρες την 
εβδομάδα από ό,τι οι άνδρες στη μη 
αμειβόμενη φροντίδα και τις οικιακές 
εργασίες27· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κρίση της νόσου COVID-19 αποτέλεσε 
ευκαιρία για τους άνδρες να αναλάβουν 
περισσότερες ευθύνες φροντίδας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κλείσιμο σχολείων και χώρων εργασίας 
είχε ως αποτέλεσμα τόσο άντρες όσο και 
γυναίκες να πρέπει να περάσουν 
περισσότερο χρόνο στο σπίτι 
αναλαμβάνοντας όλες ανεξαιρέτως τις 
ανάγκες φροντίδας των παιδιών τους σε 
σχέση με την εκπαίδευση, τη διατροφή 
και την ανατροφή τους, κάτι που σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί ούτε και 
πρέπει να ποσοτικοποιηθεί, καθώς είναι 
μέρος της δωρεάς, της γενναιοδωρίας και 
της αγάπης που χαρακτηρίζουν την 
οικογενειακή στέγη·

_________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. es

Τροπολογία 92
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κλείσιμο σχολείων και χώρων εργασίας 
αύξησε τη μη αμειβόμενη εργασία εντός 
της οικίας για τις γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες συνήθως 
αφιερώνουν 13 περισσότερες ώρες την 
εβδομάδα από ό,τι οι άνδρες στη μη 
αμειβόμενη φροντίδα και τις οικιακές 
εργασίες27· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κρίση της νόσου COVID-19 αποτέλεσε 
ευκαιρία για τους άνδρες να αναλάβουν 
περισσότερες ευθύνες φροντίδας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κλείσιμο σχολείων και χώρων εργασίας 
αύξησε τη μη αμειβόμενη εργασία εντός 
της οικίας για τις γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες συνήθως 
αφιερώνουν 13 περισσότερες ώρες την 
εβδομάδα από ό,τι οι άνδρες στη μη 
αμειβόμενη φροντίδα και τις οικιακές 
εργασίες27· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξισορρόπηση της τηλεεργασίας και των 
οικογενειακών ευθυνών, που δεν θα 
πρέπει να αφορά μόνο τις γυναίκες, 
αποτελεί ένα επιπρόσθετο βάρος, και, 
κατά συνέπεια, οι γυναίκες επιβαρύνονται 
με έναν αυξημένο συναισθηματικό, 
πνευματικό και κοινωνικό φόρτο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι τέτοιο θα 
μπορούσε να επιδεινώσει την απόδοσή 
τους στην εργασία σε σύγκριση με τους 
άνδρες συναδέλφους τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κρίση της νόσου COVID-19 
αποτέλεσε ευκαιρία για τους άνδρες να 
αναλάβουν περισσότερες ευθύνες 
φροντίδας·

_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. en

Τροπολογία 93
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κλείσιμο σχολείων και χώρων εργασίας 
αύξησε τη μη αμειβόμενη εργασία εντός 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κλείσιμο σχολείων και χώρων εργασίας 
αύξησε τη μη αμειβόμενη εργασία εντός 
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της οικίας για τις γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες συνήθως 
αφιερώνουν 13 περισσότερες ώρες την 
εβδομάδα από ό,τι οι άνδρες στη μη 
αμειβόμενη φροντίδα και τις οικιακές 
εργασίες27· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κρίση της νόσου COVID-19 αποτέλεσε 
ευκαιρία για τους άνδρες να αναλάβουν 
περισσότερες ευθύνες φροντίδας·

της οικίας για τις γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες συνήθως 
αφιερώνουν 13 περισσότερες ώρες την 
εβδομάδα από ό,τι οι άνδρες στη μη 
αμειβόμενη φροντίδα και τις οικιακές 
εργασίες27· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εργασία δεν αποτελεί υποκατάστατο της 
φροντίδας των παιδιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κρίση της νόσου COVID-19 
αποτέλεσε ευκαιρία για τους άνδρες να 
αναλάβουν περισσότερες ευθύνες 
φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μεταφορά της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής στο εθνικό δίκαιο και η 
αποτελεσματική εφαρμογή της με 
ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας είναι 
καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση 
των παραπάνω ζητημάτων·

_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. en

Τροπολογία 94
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κλείσιμο σχολείων και χώρων εργασίας 
αύξησε τη μη αμειβόμενη εργασία εντός 
της οικίας για τις γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες συνήθως 
αφιερώνουν 13 περισσότερες ώρες την 
εβδομάδα από ό,τι οι άνδρες στη μη 
αμειβόμενη φροντίδα και τις οικιακές 
εργασίες27· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κρίση της νόσου COVID-19 αποτέλεσε 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κλείσιμο σχολείων και χώρων εργασίας 
αύξησε την άνιση κατανομή μη 
αμειβόμενων οικιακών εργασιών και 
αρμοδιοτήτων φροντίδας εντός της οικίας 
για τις γυναίκες, οι οποίες, πέρα από την 
εξισορρόπηση της εργασίας από το σπίτι, 
δεν είχαν επαρκή στήριξη για τη 
φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
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ευκαιρία για τους άνδρες να αναλάβουν 
περισσότερες ευθύνες φροντίδας·

συνήθως αφιερώνουν 13 περισσότερες 
ώρες την εβδομάδα από ό,τι οι άνδρες στη 
μη αμειβόμενη φροντίδα και τις οικιακές 
εργασίες27· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κρίση της νόσου COVID-19 αποτέλεσε 
ευκαιρία για τους άνδρες να αναλάβουν 
περισσότερες ευθύνες φροντίδας·

_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. en

Τροπολογία 95
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κλείσιμο σχολείων και χώρων εργασίας 
αύξησε τη μη αμειβόμενη εργασία εντός 
της οικίας για τις γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες συνήθως 
αφιερώνουν 13 περισσότερες ώρες την 
εβδομάδα από ό,τι οι άνδρες στη μη 
αμειβόμενη φροντίδα και τις οικιακές 
εργασίες27· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κρίση της νόσου COVID-19 αποτέλεσε 
ευκαιρία για τους άνδρες να αναλάβουν 
περισσότερες ευθύνες φροντίδας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κλείσιμο σχολείων, κέντρων φροντίδας 
και χώρων εργασίας αύξησε τη μη 
αμειβόμενη εργασία εντός της οικίας για 
τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες συνήθως αφιερώνουν 13 
περισσότερες ώρες την εβδομάδα από ό,τι 
οι άνδρες στη μη αμειβόμενη φροντίδα και 
τις οικιακές εργασίες27· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κρίση της νόσου COVID-19 
αποκάλυψε πόσο άνιση εξακολουθεί να 
είναι η κατανομή φροντίδας και οικιακών 
εργασιών εις βάρος των γυναικών·

_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. en
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Τροπολογία 96
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κλείσιμο σχολείων και χώρων εργασίας 
αύξησε τη μη αμειβόμενη εργασία εντός 
της οικίας για τις γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες συνήθως 
αφιερώνουν 13 περισσότερες ώρες την 
εβδομάδα από ό,τι οι άνδρες στη μη 
αμειβόμενη φροντίδα και τις οικιακές 
εργασίες27· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κρίση της νόσου COVID-19 αποτέλεσε 
ευκαιρία για τους άνδρες να αναλάβουν 
περισσότερες ευθύνες φροντίδας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κλείσιμο σχολείων και χώρων εργασίας 
αύξησε τη μη αμειβόμενη εργασία εντός 
της οικίας για τις γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες συνήθως 
αφιερώνουν 13 περισσότερες ώρες την 
εβδομάδα από ό,τι οι άνδρες στη μη 
αμειβόμενη φροντίδα και τις οικιακές 
εργασίες27· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κρίση της νόσου COVID-19 αποκάλυψε 
πόσο άνιση εξακολουθεί να είναι η 
κατανομή φροντίδας και οικιακών 
εργασιών εις βάρος των γυναικών·

_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. en

Τροπολογία 97
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κλείσιμο σχολείων και χώρων εργασίας 
αύξησε τη μη αμειβόμενη εργασία εντός 
της οικίας για τις γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες συνήθως 
αφιερώνουν 13 περισσότερες ώρες την 
εβδομάδα από ό,τι οι άνδρες στη μη 
αμειβόμενη φροντίδα και τις οικιακές 
εργασίες27· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κρίση της νόσου COVID-19 αποτέλεσε 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κλείσιμο σχολείων και χώρων εργασίας 
αύξησε τη μη αμειβόμενη εργασία εντός 
της οικίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες συνήθως αφιερώνουν 13 
περισσότερες ώρες την εβδομάδα από ό,τι 
οι άνδρες στη μη αμειβόμενη φροντίδα και 
τις οικιακές εργασίες27· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κρίση της νόσου COVID-19 
αποτέλεσε ευκαιρία για τους άνδρες να 
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ευκαιρία για τους άνδρες να αναλάβουν 
περισσότερες ευθύνες φροντίδας·

αναλάβουν περισσότερες ευθύνες 
φροντίδας·

_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework.

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework.

Or. pl

Τροπολογία 98
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά 
πάσα πιθανότητα οι μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις της υφιστάμενης κρίσης θα 
επηρεάσουν πιο σοβαρά τις γυναίκες και 
τα κορίτσια λόγω της επικρατούσας 
κοινωνικής εντολής, βάσει φύλου, όσον 
αφορά την εργασία φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 99
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
μόνους γονείς έχει επιβληθεί δυσανάλογη 
και υπερβολική επιβάρυνση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
μόνους γονείς έχει επιβληθεί δυσανάλογη 
και υπερβολική επιβάρυνση, ενώ 6,7 
εκατομμύρια νοικοκυριά 
άγαμων μητέρων στην ΕΕ 
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αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο 
φτώχειας1α·

_________________
1α 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur
-scientific-and-technical-research-
reports/how-will-covid-19-crisis-affect-
existing-gender-divides-europe

Or. en

Τροπολογία 100
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
μόνους γονείς έχει επιβληθεί δυσανάλογη 
και υπερβολική επιβάρυνση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μόνοι 
γονείς σηκώνουν δυσανάλογα και 
υπερβολικά φορτία, γεγονός που 
αποδεικνύει τη σημασία του γάμου και 
την από κοινού ανατροφή από τον πατέρα 
και τη μητέρα·

Or. de

Τροπολογία 101
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
μόνους γονείς έχει επιβληθεί δυσανάλογη 
και υπερβολική επιβάρυνση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
μόνους γονείς, το 85% των οποίων είναι 
γυναίκες εκ των οποίων τουλάχιστον οι 
μισές διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού ή φτώχειας, έχει επιβληθεί 
δυσανάλογη και υπερβολική επιβάρυνση·

Or. en
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Τροπολογία 102
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
μόνους γονείς έχει επιβληθεί δυσανάλογη 
και υπερβολική επιβάρυνση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
μόνους γονείς που στη συντριπτική 
πλειονότητά τους (85 %27α) είναι άγαμες 
μητέρες έχει επιβληθεί ιδιαίτερα 
δυσανάλογη και υπερβολική επιβάρυνση·

_________________
27α EIGE, Poverty, gender and lone 
parents in the EU, Review of the 
implementation of the Beijing Platform 
for Action (Φτώχεια, φύλο και μόνοι 
γονείς στην ΕΕ. Αναθεώρηση της 
εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης του 
Πεκίνου).

Or. en

Τροπολογία 103
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
μόνους γονείς έχει επιβληθεί δυσανάλογη 
και υπερβολική επιβάρυνση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
γονείς έχει επιβληθεί δυσανάλογη και 
υπερβολική επιβάρυνση διότι, σε πολλές 
περιπτώσεις, οι ίδιες τις κυβερνήσεις 
στερούνται αρμοδιότητας και 
προνοητικής πολιτικής·

Or. es
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Τροπολογία 104
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
μόνους γονείς έχει επιβληθεί δυσανάλογη 
και υπερβολική επιβάρυνση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
μόνους γονείς έχει επιβληθεί δυσανάλογη 
και υπερβολική επιβάρυνση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 85 % των μόνων γονέων 
είναι γυναίκες1α·
_________________
1α http://aei.pitt.edu/74547/1/42.pdf

Or. en

Τροπολογία 105
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
μόνους γονείς έχει επιβληθεί δυσανάλογη 
και υπερβολική επιβάρυνση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
μόνους γονείς, η συντριπτική πλειονότητα 
των οποίων είναι γυναίκες, έχει επιβληθεί 
δυσανάλογη και υπερβολική επιβάρυνση·

Or. en

Τροπολογία 106
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μόνοι 
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μόνους γονείς έχει επιβληθεί δυσανάλογη 
και υπερβολική επιβάρυνση·

γονείς έχουν επωμιστεί δυσανάλογη 
επιβάρυνση·

Or. en

Τροπολογία 107
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με μια έρευνα 26β η νόσος COVID-19 είχε 
πιο σοβαρό αντίκτυπο στις γυναίκες με 
μικρά παιδιά σε σχέση με τους άνδρες με 
την ίδια οικογενειακή κατάσταση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον το 
ένα τρίτο (29 %) των γυναικών με μικρά 
παιδιά δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί 
στην εργασία του έναντι αντίστοιχου 
ποσοστού 16 % στους άνδρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διπλάσιος 
αριθμός γυναικών με παιδιά (29 %) είναι 
πιθανόν να αισθάνονται υπερβολικά 
κουρασμένες μετά την εργασία για να 
κάνουν τις οικιακές εργασίες σε σύγκριση 
με το 16 % των ανδρών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Απριλίου 2020, οι γυναίκες με παιδιά 
ηλικίας 0-11 ετών ήταν πιο πιθανόν να 
αισθάνονται πιεσμένες σε σύγκριση με 
τους άνδρες με παιδιά στις ίδιες ηλικίες 
(23 % έναντι 19 %), να αισθάνονται 
μοναξιά (14 % έναντι 6 %) και κατάθλιψη 
(14 % έναντι 9 %)·
_________________
26β έρευνα Eurofound για τη νόσο 
COVID-19, 2020

Or. en
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Τροπολογία 108
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
εύλογη ανησυχία για σημαντικές 
απώλειες θέσεων εργασίας σε 
γυναικοκρατούμενα επαγγέλματα λόγω 
της κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάκαμψη δεν θα είναι άμεση, θα χαθούν 
πολλές θέσεις εργασίας και θα μειωθούν 
οι ώρες εργασίας και, όπως συνέβη και σε 
προηγούμενες κρίσεις, οι 
ανδροκρατούμενοι τομείς συνήθως 
ανακάμπτουν συντομότερα από τους 
γυναικοκρατούμενους·

Or. en

Τροπολογία 109
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόταση της Επιτροπής για σχέδιο 
ανάκαμψης επισημαίνει ότι οι επενδύσεις 
στην ψηφιακή μετάβαση είναι το κλειδί 
για τη μελλοντική ευημερία και 
ανθεκτικότητα της Ευρώπης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης 
ισότητας των φύλων για το 2019 
αποκαλύπτει συνεχιζόμενες ανισότητες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον 
ψηφιακό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
έχει τεράστια σημασία η γεφύρωση του 
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ψηφιακού χάσματος των φύλων και η 
διασφάλιση των ψηφιακών δικαιωμάτων 
των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
μετασχηματισμός και η ψηφιοποίηση της 
αγοράς εργασίας και της οικονομίας 
μπορούν να οξύνουν τα υφιστάμενα 
οικονομικά χάσματα και τον διαχωρισμό 
στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 110
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόταση της Επιτροπής για το σχέδιο 
ανάκαμψης επισημαίνει επενδύσεις στην 
πράσινη μετάβαση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
βιώνονται με διαφορετικό τρόπο από τις 
γυναίκες, καθώς οι τελευταίες είναι πιο 
ευάλωτες και αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερους κινδύνους και βάρη για 
διάφορους λόγους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ισότητα των φύλων και η 
συμμετοχή των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων αποτελούν προϋπόθεση για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
αποτελεσματική διαχείριση των 
κλιματικών προκλήσεων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε δράση για το κλίμα 
πρέπει να περιλαμβάνει μια έμφυλη και 
μια διατομεακή προοπτική·

Or. en

Τροπολογία 111
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
τμήματα της κοινωνίας, όπως οι 
ηλικιωμένες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜΙ+, 
όπως και οι πρόσφυγες και οι 
μετανάστες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον 
ιό ή τις συνέπειές του·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 112
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
τμήματα της κοινωνίας, όπως οι 
ηλικιωμένες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜΙ+, 
όπως και οι πρόσφυγες και οι 
μετανάστες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον 
ιό ή τις συνέπειές του·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 113
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
τμήματα της κοινωνίας, όπως οι 
ηλικιωμένες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜΙ+, 
όπως και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον ιό ή τις 
συνέπειές του·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
τμήματα της κοινωνίας, όπως οι μόνοι 
γονείς που στην πλειονότητά τους είναι 
γυναίκες, τα θύματα βίας, οι ηλικιωμένες, 
οι γυναίκες με αναπηρία, οι γυναίκες Ρομά, 
οι γυναίκες ΛΟΑΔΜΙ+, όπως και οι 
πρόσφυγες και οι μετανάστες, είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα στον ιό ή τις συνέπειές 
του, δεδομένων των μέτρων που 
λαμβάνονται και των υφιστάμενων 
ελλείψεων στις υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 114
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
τμήματα της κοινωνίας, όπως οι 
ηλικιωμένες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜΙ+, 
όπως και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον ιό ή τις 
συνέπειές του·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
τμήματα της κοινωνίας, όπως οι γυναίκες 
που έρχονται αντιμέτωπες με φυλετικά 
στερεότυπα, οι γυναίκες που ανήκουν σε 
εθνικές μειονότητες, οι ηλικιωμένες, οι 
γυναίκες με αναπηρία, οι γυναίκες Ρομά, οι 
γυναίκες ΛΑΔΜΙ+, όπως και οι πρόσφυγες 
και οι μετανάστες, είναι σε ιδιαίτερα 
ευάλωτη κατάσταση απέναντι στον ιό ή 
τις συνέπειές του στην υγεία και την 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 115
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
τμήματα της κοινωνίας, όπως οι 
ηλικιωμένες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜΙ+, 
όπως και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον ιό ή τις 
συνέπειές του·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
τμήματα της κοινωνίας, όπως οι 
ηλικιωμένες και οι νέες γυναίκες, οι 
γυναίκες με αναπηρία, οι άγαμες μητέρες, 
οι εργαζόμενες στον τομέα των 
σεξουαλικών υπηρεσιών, οι γυναίκες που 
ανήκουν σε φυλετικές και εθνικές 
μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
έγχρωμων γυναικών και των γυναικών 
Ρομά, τα άτομα ΛΟΑΔΜΙ+, όπως και οι 
πρόσφυγες και οι μετανάστες, είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα στον ιό ή τις συνέπειές 
του·

Or. en

Τροπολογία 116
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
τμήματα της κοινωνίας, όπως οι 
ηλικιωμένες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜΙ+, 
όπως και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον ιό ή τις 
συνέπειές του·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
ομάδες της κοινωνίας, όπως οι 
ηλικιωμένες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
μαύρες και οι έγχρωμες γυναίκες, οι 
γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες που ανήκουν 
σε εθνικές μειονότητες, τα άτομα 
ΛΟΑΔΜΙ+, οι γυναίκες στη βιομηχανία 
της πορνείας, όπως και οι πρόσφυγες και 
οι μετανάστες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες 
στον ιό ή τις συνέπειές του·

Or. en

Τροπολογία 117
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
τμήματα της κοινωνίας, όπως οι 
ηλικιωμένες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜΙ+, 
όπως και οι πρόσφυγες και οι 
μετανάστες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον 
ιό ή τις συνέπειές του·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
τμήματα της κοινωνίας, όπως οι 
ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον ιό ή τις 
συνέπειές του·

Or. de

Τροπολογία 118
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
τμήματα της κοινωνίας, όπως οι 
ηλικιωμένες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜΙ+, 
όπως και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον ιό ή τις 
συνέπειές του

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
τμήματα της κοινωνίας, όπως οι 
ηλικιωμένες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες που έχουν 
αναλάβει μόνες τους την παιδική 
φροντίδα, όπως και οι πρόσφυγες και οι 
μετανάστες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον 
ιό ή τις συνέπειές του·

Or. pl

Τροπολογία 119
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
τμήματα της κοινωνίας, όπως οι 
ηλικιωμένες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜΙ+, 
όπως και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
ομάδες γυναικών, όπως οι ηλικιωμένες, οι 
γυναίκες με αναπηρία, οι γυναίκες Ρομά, οι 
γυναίκες ΛΟΑΔΜΙ+, όπως και οι 
πρόσφυγες και οι μετανάστες, είναι 
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είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον ιό ή τις 
συνέπειές του·

ιδιαίτερα ευάλωτες στον ιό ή τις συνέπειές 
του·

Or. en

Τροπολογία 120
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
τμήματα της κοινωνίας, όπως οι 
ηλικιωμένες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜΙ+, 
όπως και οι πρόσφυγες και οι 
μετανάστες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον 
ιό ή τις συνέπειές του·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
τμήματα της κοινωνίας, όπως τα 
ηλικιωμένα άτομα, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παχύσαρκα άτομα ή τα 
άτομα που πάσχουν από προβλήματα 
υγείας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον ιό ή 
τις συνέπειές του·

Or. en

Τροπολογία 121
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες που είναι άστεγες εξακολουθούν 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες 
προκλήσεις στο πλαίσιο της πανδημίας 
COVID-19, διότι οι προσωρινές και 
έκτακτες δομές στέγασης είναι ιδιαίτερα 
επιρρεπείς στη μετάδοση νόσων, στην 
έμφυλη βία και την ελλιπή πρόσβαση σε 
εγκαταστάσεις υγιεινής και υγείας·

Or. en
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Τροπολογία 122
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 είναι μια παγκόσμια πανδημία 
που πλήττει όλες τις χώρες του πλανήτη·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 είναι μια παγκόσμια πανδημία 
που πλήττει όλες τις χώρες του πλανήτη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 47 
εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια 
παγκοσμίως ενδέχεται να έχουν βρεθεί 
κάτω από το όριο της φτώχειας ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας1·
1. UN Women, ‘From Insights to Action: Gender Equality in the Wake of 

COVID-19’.

Or. pl

Τροπολογία 123
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 είναι μια παγκόσμια πανδημία 
που πλήττει όλες τις χώρες του πλανήτη·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 είναι μια παγκόσμια πανδημία 
που πλήττει όλες τις χώρες του πλανήτη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία θα 
έχει καταστροφικές επιπτώσεις για τους 
πληθυσμούς, ιδίως για τις γυναίκες και τα 
κορίτσια, σε χώρες με 
υποχρηματοδοτούμενα συστήματα υγείας 
και σε χώρες με πληθυσμούς που 
πλήττονται από συγκρούσεις·

Or. en
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Τροπολογία 124
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τα πρόσφατα στοιχεία του Ταμείου 
των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό 
(UNFPA), η καθυστέρηση ή διακοπή 
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης 
κοινοτήτων και της εκπαίδευσης σχετικά 
με επιβλαβείς πρακτικές παγκοσμίως 
εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των 
περιστατικών ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων κατά 
2 εκατομμύρια και σε αύξηση των γάμων 
ανηλίκων κατά 13 εκατομμύρια στη 
διάρκεια της επόμενης δεκαετίας σε 
σύγκριση με τις εκτιμήσεις πριν από την 
πανδημία·

Or. en

Τροπολογία 125
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προϋπολογισμοί και η κατανομή των 
πόρων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορετικές ανάγκες και περιστάσεις των 
ανδρών και των γυναικών·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσοι 
και μακροπρόθεσμοι προϋπολογισμοί και 
η κατανομή των πόρων πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές 
ανάγκες και περιστάσεις των ανδρών και 
των γυναικών μέσω της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν 
την ενσωμάτωση μιας πολυκλαδικής και 
ευαισθητοποιημένης ως προς τη 
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διάσταση του φύλου προσέγγισης στο 
πλαίσιο της ανταπόκρισής τους στην 
κρίση για να διασφαλιστεί η προστασία 
από τις διακρίσεις και τη βία και η 
πρόσβαση στις απαραίτητες βασικές 
υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας για κάθε γυναίκα 
και κάθε κορίτσι·

Or. en

Τροπολογία 126
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προϋπολογισμοί και η κατανομή των 
πόρων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορετικές ανάγκες και περιστάσεις των 
ανδρών και των γυναικών·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προϋπολογισμοί και η κατανομή των 
πόρων για την ανταπόκριση στην κρίση 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορετικές ανάγκες και περιστάσεις των 
ανδρών και των γυναικών και, κατά 
συνέπεια, να έχουν ενσωματώσει τη 
διάσταση του φύλου· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πρέπει να κατανεμηθεί ειδική 
χρηματοδότηση σε γυναίκες και κορίτσια 
για την αντιμετώπιση των ειδικών 
συνεπειών για αυτές, ιδίως στον τομέα 
της απασχόλησης, της βίας και της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 127
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προϋπολογισμοί και η κατανομή των 
πόρων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορετικές ανάγκες και περιστάσεις των 
ανδρών και των γυναικών·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προϋπολογισμοί και η κατανομή των 
πόρων τόσο στο ευρωπαϊκό μέσο 
ανάκαμψης όσο και στον ενισχυμένο 
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορετικές ανάγκες και περιστάσεις των 
ανδρών και των γυναικών και να 
διασφαλίζουν την ανάληψη επαρκών 
στοχευμένων δράσεων, καθώς και την 
οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 128
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προϋπολογισμοί και η κατανομή των 
πόρων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορετικές ανάγκες και περιστάσεις των 
ανδρών και των γυναικών·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
υπηρεσιών θα πρέπει να βασίζεται στον 
προσδιορισμό των αναγκών βάσει 
στοιχείων, και ότι οι δημοσιονομικοί 
πόροι θα πρέπει να κατανέμονται βάσει 
αυτής της έρευνας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι προϋπολογισμοί και η κατανομή των 
πόρων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορετικές ανάγκες και περιστάσεις των 
ανδρών και των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 129
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
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Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και 
να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη φάση 
της ανάκαμψης·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
πρέπει να εκπροσωπούνται ισότιμα στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να 
διαδραματίσουν εξίσου ενεργό ρόλο στη 
φάση της ανάκαμψης με τους άνδρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις με 
γυναικείες οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
και ενωσιακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 130
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη φάση της 
ανάκαμψης·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει 
επίσης να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων 
και στη λήψη αποφάσεων, και να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη φάση της 
ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 131
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και 
να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη φάση 
της ανάκαμψης·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
θα πρέπει επίσης να αποτελέσουν μέρος 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και 
να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο τη φάση 
της ανάκαμψης προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη και οι δικές τους ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 132
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και 
να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη φάση 
της ανάκαμψης·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
θα πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό 
ρόλο κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση 
και την παρακολούθηση της φάσης της 
ανάκαμψης και των σχετικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 133
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και 
να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη φάση 
της ανάκαμψης·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και οι άνδρες θα πρέπει να ληφθούν 
εξίσου υπόψη και να διαδραματίσουν 
ενεργό ρόλο στη φάση της ανάκαμψης·

Or. de



PE657.386v01-00 70/194 AM\1213464EL.docx

EL

Τροπολογία 134
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη φάση 
της ανάκαμψης·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολόκληρη 
η κοινωνία θα πρέπει επίσης να ληφθεί 
υπόψη και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο 
στη φάση της ανάκαμψης·

Or. es

Τροπολογία 135
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez 
Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΕα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητήματα 
που αφορούν τα δικαιώματα των 
γυναικών και την προάσπιση της 
ισότητας των φύλων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και να συζητώνται 
στο υψηλότερο επίπεδο, ιδίως ως προς 
την υλοποίηση της στρατηγικής ισότητας 
των φύλων στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαθέτει ειδική επιτροπή για τα 
δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων και ότι υπάρχει 
Επίτροπος αποκλειστικά αρμόδιος για 
την ισότητα, δεν υφίσταται ειδική 
σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα 
των φύλων, και οι υπουργοί και 
υφυπουργοί που είναι αρμόδιοι για την 
ισότητα των φύλων δεν έχουν στη 
διάθεσή τους ένα ειδικό φόρουμ 
συζητήσεων και λήψης αποφάσεων·
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Or. en

Τροπολογία 136
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
δράσεις που προσδιορίζονται στο παρόν 
έγγραφο θα ενισχύσουν την 
ανθεκτικότητα και την ετοιμότητα για 
μελλοντικές κρίσεις·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 137
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
δράσεις που προσδιορίζονται στο παρόν 
έγγραφο θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα 
και την ετοιμότητα για μελλοντικές 
κρίσεις·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
δράσεις που προσδιορίζονται στο παρόν 
έγγραφο θα πρέπει να ενισχύσουν την 
ανθεκτικότητα και την ετοιμότητα για 
μελλοντικές κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 138
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-
Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας 
ευαισθητοποιημένης ως προς τη διάσταση 
του φύλου προσέγγισης όσον αφορά όλες 
τις σχετικές πτυχές της αντίδρασης στην 
κρίση COVID-19·

1. τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας 
ευαισθητοποιημένης ως προς τη διάσταση 
του φύλου προσέγγισης που ενσωματώνει 
τη διάσταση του φύλου και τη συνεκτιμά 
στον προϋπολογισμό όσον αφορά όλες τις 
πτυχές της αντίδρασης στην κρίση 
COVID-19· τονίζει ότι η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διεξάγουν 
εκτιμήσεις επιπτώσεων ανάλογα με το 
φύλο για όλες τις προτάσεις πολιτικής και 
τις νομοθετικές προτάσεις ως πάγια 
τακτική και ιδίως όσον αφορά τα μέτρα 
για το στάδιο της αποκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 139
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Arba Kokalari, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας 
ευαισθητοποιημένης ως προς τη διάσταση 
του φύλου προσέγγισης όσον αφορά όλες 
τις σχετικές πτυχές της αντίδρασης στην 
κρίση COVID-19·

1. τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας 
ευαισθητοποιημένης ως προς τη διάσταση 
του φύλου προσέγγισης όσον αφορά όλες 
τις σχετικές πτυχές της αντίδρασης στην 
κρίση COVID-19 για τη διασφάλιση και 
την προάσπιση των δικαιωμάτων των 
γυναικών στη διάρκεια της πανδημίας 
και της περιόδου μετά την κρίση και για 
την ενίσχυση της ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 140
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας 
ευαισθητοποιημένης ως προς τη διάσταση 
του φύλου προσέγγισης όσον αφορά όλες 
τις σχετικές πτυχές της αντίδρασης στην 
κρίση COVID-19·

1. τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας 
ευαισθητοποιημένης ως προς τη διάσταση 
του φύλου προσέγγισης όσον αφορά όλες 
τις πτυχές της αντίδρασης στην κρίση 
COVID-19· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
εφαρμοστούν τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από προηγούμενες κρίσεις 
και πρέπει να αποφευχθούν τα λάθη του 
παρελθόντος·

Or. en

Τροπολογία 141
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας 
ευαισθητοποιημένης ως προς τη 
διάσταση του φύλου προσέγγισης όσον 
αφορά όλες τις σχετικές πτυχές της 
αντίδρασης στην κρίση COVID-19·

1. τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας 
ευρείας προσέγγισης όσον αφορά όλες τις 
σχετικές πτυχές της αντίδρασης στην κρίση 
COVID-19·

Or. es

Τροπολογία 142
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας 
ευαισθητοποιημένης ως προς τη διάσταση 
του φύλου προσέγγισης όσον αφορά όλες 
τις σχετικές πτυχές της αντίδρασης στην 

1. τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας 
ευαισθητοποιημένης ως προς τη διάσταση 
του φύλου προσέγγισης όσον αφορά όλες 
τις πτυχές της αντίδρασης στην κρίση 
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κρίση COVID-19· COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 143
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας 
ευαισθητοποιημένης ως προς τη διάσταση 
του φύλου προσέγγισης όσον αφορά όλες 
τις σχετικές πτυχές της αντίδρασης στην 
κρίση COVID-19·

1. τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας 
ευαισθητοποιημένης ως προς τη διάσταση 
του φύλου προσέγγισης όσον αφορά τις 
σχετικές πτυχές της αντίδρασης στην κρίση 
COVID-19·

Or. pl

Τροπολογία 144
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι πρέπει να αντλήσουμε 
διδάγματα από την κρίση του 2008 στην 
οποία η αντίδραση της ΕΕ βασίστηκε σε 
μέτρα λιτότητας που είχαν μακρόχρονες 
αρνητικές επιπτώσεις στα δικαιώματα 
των γυναικών και στην οικονομική 
χειραφέτησή τους·

Or. en

Τροπολογία 145
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez 
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Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εφαρμοστούν τα διδάγματα από την 
παρούσα κρίση στη μελλοντική χάραξη και 
υλοποίηση πολιτικών και στην 
προετοιμασία των αντιδράσεων για όλα τα 
στάδια των μελλοντικών κρίσεων· καλεί 
την Επιτροπή να διευκολύνει τη 
δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης των πτυχών της νόσου 
COVID-19 που σχετίζονται με το φύλο·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εφαρμοστούν τα διδάγματα από την 
παρούσα κρίση στη μελλοντική χάραξη και 
υλοποίηση πολιτικών και στην 
προετοιμασία των αντιδράσεων για όλα τα 
στάδια των μελλοντικών κρίσεων· καλεί 
την Επιτροπή να διευκολύνει τη 
δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης των πτυχών της νόσου 
COVID-19 που σχετίζονται με το φύλο· 
καλεί το Συμβούλιο να συγκροτήσει 
ειδική σύνθεση για την ισότητα των 
φύλων και μια επίσημη ομάδα εργασίας 
για τη θέσπιση κοινών και συγκεκριμένων 
μέτρων για την καταπολέμηση των 
προκλήσεων στον τομέα των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων, και να διασφαλίσει 
ότι τα ζητήματα ισότητας των φύλων 
συζητώνται στο υψηλότερο πολιτικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 146
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εφαρμοστούν τα διδάγματα από την 
παρούσα κρίση στη μελλοντική χάραξη και 
υλοποίηση πολιτικών και στην 
προετοιμασία των αντιδράσεων για όλα τα 

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εφαρμοστούν τα διδάγματα από την 
παρούσα κρίση στη μελλοντική χάραξη και 
υλοποίηση πολιτικών και στην 
προετοιμασία των αντιδράσεων για όλα τα 
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στάδια των μελλοντικών κρίσεων· καλεί 
την Επιτροπή να διευκολύνει τη 
δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης των πτυχών της νόσου 
COVID-19 που σχετίζονται με το φύλο·

στάδια των μελλοντικών κρίσεων μέσω 
της υποστήριξης της μετάβασης προς μια 
ανθεκτική οικονομία φροντίδας που 
εκτιμά την εργασία φροντίδας και 
βασίζεται σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκολύνει τη δημιουργία ενός μόνιμου 
δικτύου για την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών 
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των 
πτυχών της νόσου COVID-19 που 
σχετίζονται με το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 147
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εφαρμοστούν τα διδάγματα από την 
παρούσα κρίση στη μελλοντική χάραξη και 
υλοποίηση πολιτικών και στην 
προετοιμασία των αντιδράσεων για όλα τα 
στάδια των μελλοντικών κρίσεων· καλεί 
την Επιτροπή να διευκολύνει τη 
δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης των πτυχών της νόσου 
COVID-19 που σχετίζονται με το φύλο·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εφαρμοστούν τα διδάγματα από την 
παρούσα κρίση στη μελλοντική χάραξη και 
υλοποίηση πολιτικών και στην 
προετοιμασία των ευαισθητοποιημένων 
ως προς τη διάσταση του φύλου 
αντιδράσεων για όλα τα στάδια των 
μελλοντικών κρίσεων· καλεί την Επιτροπή 
να διευκολύνει τη δημιουργία ενός 
μόνιμου δικτύου για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης των πτυχών της νόσου 
COVID-19 που σχετίζονται με το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 148
Eugenia Rodríguez Palop
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εφαρμοστούν τα διδάγματα από την 
παρούσα κρίση στη μελλοντική χάραξη και 
υλοποίηση πολιτικών και στην 
προετοιμασία των αντιδράσεων για όλα τα 
στάδια των μελλοντικών κρίσεων· καλεί 
την Επιτροπή να διευκολύνει τη 
δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης των πτυχών της νόσου 
COVID-19 που σχετίζονται με το φύλο·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εφαρμοστούν τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από την παρούσα κρίση στη 
μελλοντική χάραξη και υλοποίηση 
πολιτικών και στην προετοιμασία των 
αντιδράσεων για όλα τα στάδια των 
μελλοντικών κρίσεων· καλεί την Επιτροπή 
να διευκολύνει τη δημιουργία ενός 
μόνιμου δικτύου για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης των πτυχών της νόσου 
COVID-19 που σχετίζονται με το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 149
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για 
την πλήρη έλλειψη μιας εκτίμησης 
επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο και 
σαφών και δεσμευτικών στόχων για την 
ενίσχυση της ισότητας των φύλων στο 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
της Επιτροπής· δεσμεύεται να 
ενσωματώσει αυτήν τη διάσταση στη 
θέση του Κοινοβουλίου και να 
υπερασπιστεί αυτήν την προοπτική στις 
προσεχείς διοργανικές διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 150
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Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον 
επιπολασμό του ιού μεταξύ των 
εργαζομένων στην πρώτη γραμμή, ιδίως 
των γυναικών και των μειονοτικών 
εθνοτικών πληθυσμών, λόγω της 
δυσανάλογα υψηλής παρουσίας τους 
μεταξύ των εργαζομένων στην πρώτη 
γραμμή· παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ανταποκριθούν με 
κατάλληλες δράσεις για την ενίσχυση της 
ασφάλειάς τους στην εργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ28 και της οδηγίας 
92/85/ΕΟΚ29·

3. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον 
επιπολασμό του ιού μεταξύ των πιο 
ευάλωτων εργαζομένων και τομέων· 

_________________
28 ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
29 ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1.

Or. es

Τροπολογία 151
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον 
επιπολασμό του ιού μεταξύ των 
εργαζομένων στην πρώτη γραμμή, ιδίως 
των γυναικών και των μειονοτικών 
εθνοτικών πληθυσμών, λόγω της 
δυσανάλογα υψηλής παρουσίας τους 
μεταξύ των εργαζομένων στην πρώτη 
γραμμή· παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ανταποκριθούν με 

3. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον 
επιπολασμό του ιού μεταξύ των 
εργαζομένων στην πρώτη γραμμή, ιδίως 
των γυναικών και των μειονοτικών 
εθνοτικών πληθυσμών, λόγω της 
δυσανάλογα υψηλής παρουσίας τους 
μεταξύ των εργαζομένων στην πρώτη 
γραμμή· παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ανταποκριθούν με 
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κατάλληλες δράσεις για την ενίσχυση της 
ασφάλειάς τους στην εργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ28 και της οδηγίας 
92/85/ΕΟΚ29·

κατάλληλες δράσεις για την ενίσχυση της 
ασφάλειάς τους στην εργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ28 και της οδηγίας 
92/85/ΕΟΚ29· και του στρατηγικού 
πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 
μετά το 2020·

_________________ _________________
28 ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1. 28 ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
29 ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1. 29 ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 152
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον 
επιπολασμό του ιού μεταξύ των 
εργαζομένων στην πρώτη γραμμή, ιδίως 
των γυναικών και των μειονοτικών 
εθνοτικών πληθυσμών, λόγω της 
δυσανάλογα υψηλής παρουσίας τους 
μεταξύ των εργαζομένων στην πρώτη 
γραμμή· παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ανταποκριθούν με 
κατάλληλες δράσεις για την ενίσχυση της 
ασφάλειάς τους στην εργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ28 και της οδηγίας 
92/85/ΕΟΚ29·

3. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον 
επιπολασμό του ιού μεταξύ των 
εργαζομένων σε βασικούς τομείς στην 
υφιστάμενη κρίση, ιδίως των γυναικών και 
των μειονοτικών εθνοτικών πληθυσμών, 
λόγω της δυσανάλογα υψηλής παρουσίας 
τους στους εν λόγω τομείς· παροτρύνει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ανταποκριθούν με κατάλληλες δράσεις για 
την ενίσχυση της ασφάλειάς τους στην 
εργασία, συμπεριλαμβανομένης της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ28 και της οδηγίας 
92/85/ΕΟΚ29 και να βελτιώσουν τις 
συνθήκες εργασίας τους·

_________________ _________________
28 ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1. 28 ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
29 ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1. 29 ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1.

Or. en
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Τροπολογία 153
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και το EIGE 
να συγκεντρώνουν σε τακτική βάση 
αναλυτικά στοιχεία ανά φύλο και ανά 
ηλικία σχετικά με τη νόσο COVID-19 και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του 
ιού· τονίζει ότι τα μέτρα ανάκαμψης 
πρέπει να βασίζονται σε αναλυτικά 
στοιχεία ανά φύλο·

4. καλεί την Επιτροπή, την Eurostat, 
τα κράτη μέλη και το EIGE να 
συγκεντρώνουν σε τακτική βάση 
αναλυτικά στοιχεία ανά φύλο και ανά 
ηλικία σχετικά με τη νόσο COVID-19 και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του 
ιού· τονίζει ότι τα μέτρα ανάκαμψης 
πρέπει να βασίζονται σε αναλυτικά 
στοιχεία ανά φύλο, και να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς στους 
οποίους τα δεδομένα είναι σπάνια και μη 
συγκρίσιμα, όπως η βία κατά των 
γυναικών και η παροχή διάφορων ειδών 
υπηρεσιών φροντίδας σε σύγκριση με τη 
ζήτηση για τις εν λόγω υπηρεσίες· 
επισημαίνει ότι τα εν λόγω δεδομένα 
πρέπει να παράγονται συστηματικά και 
να είναι δημοσίως διαθέσιμα·

Or. en

Τροπολογία 154
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και το EIGE 
να συγκεντρώνουν σε τακτική βάση 
αναλυτικά στοιχεία ανά φύλο και ανά 
ηλικία σχετικά με τη νόσο COVID-19 και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του 
ιού· τονίζει ότι τα μέτρα ανάκαμψης 
πρέπει να βασίζονται σε αναλυτικά 

4. καλεί τα κράτη μέλη, την Eurostat 
και το EIGE να συγκεντρώνουν σε τακτική 
βάση αναλυτικά στοιχεία ανά φύλο και 
ανά ηλικία σχετικά με τη νόσο COVID-19 
και τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο 
του ιού· τονίζει ότι τα μέτρα ανάκαμψης 
πρέπει να βασίζονται σε αναλυτικά 



AM\1213464EL.docx 81/194 PE657.386v01-00

EL

στοιχεία ανά φύλο· στοιχεία ανά φύλο και επισημαίνει ότι η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη ικανοτήτων 
των εθνικών στατιστικών αρχών και 
άλλων σχετικών φορέων·

Or. en

Τροπολογία 155
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και το EIGE 
να συγκεντρώνουν σε τακτική βάση 
αναλυτικά στοιχεία ανά φύλο και ανά 
ηλικία σχετικά με τη νόσο COVID-19 και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του 
ιού· τονίζει ότι τα μέτρα ανάκαμψης 
πρέπει να βασίζονται σε αναλυτικά 
στοιχεία ανά φύλο·

4. καλεί τα κράτη μέλη και το EIGE 
να συγκεντρώνουν σε τακτική βάση 
αναλυτικά στοιχεία ανά φύλο, ανά ηλικία, 
ανά φυλή και ανά εθνικότητα σχετικά με 
τη νόσο COVID-19 και τον 
κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του ιού· 
τονίζει ότι τα μέτρα ανάκαμψης πρέπει να 
βασίζονται σε αναλυτικά στοιχεία ανά 
φύλο και να διασταυρώνονται με άλλες 
ομάδες που υφίστανται διακρίσεις για να 
διασφαλίζεται μια καθολική 
ανταπόκριση·

Or. en

Τροπολογία 156
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και το EIGE 
να συγκεντρώνουν σε τακτική βάση 
αναλυτικά στοιχεία ανά φύλο και ανά 
ηλικία σχετικά με τη νόσο COVID-19 και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του 

4. καλεί τα κράτη μέλη και το EIGE 
να συγκεντρώνουν σε τακτική βάση 
αναλυτικά στοιχεία ανά φύλο και ανά 
ηλικία σχετικά με τη νόσο COVID-19 και 
στοιχεία για τον κοινωνικοοικονομικό 
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ιού· τονίζει ότι τα μέτρα ανάκαμψης 
πρέπει να βασίζονται σε αναλυτικά 
στοιχεία ανά φύλο·

αντίκτυπο του ιού και τον αντίκτυπο στις 
γυναίκες που βιώνουν πολλαπλές 
διακρίσεις, όπως τις γυναίκες που 
έρχονται αντιμέτωπες με φυλετικά 
στερεότυπα και τις μετανάστριες· τονίζει 
ότι τα μέτρα ανάκαμψης πρέπει να 
βασίζονται σε αναλυτικά στοιχεία ανά 
φύλο·

Or. en

Τροπολογία 157
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και το EIGE 
να συγκεντρώνουν σε τακτική βάση 
αναλυτικά στοιχεία ανά φύλο και ανά 
ηλικία σχετικά με τη νόσο COVID-19 και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του 
ιού· τονίζει ότι τα μέτρα ανάκαμψης 
πρέπει να βασίζονται σε αναλυτικά 
στοιχεία ανά φύλο·

4. καλεί τα κράτη μέλη και το EIGE 
να συγκεντρώνουν σε τακτική βάση 
αναλυτικά στοιχεία ανά φύλο και ανά 
ηλικία σχετικά με τη νόσο COVID-19 και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του 
ιού·

Or. de

Τροπολογία 158
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και το EIGE 
να συγκεντρώνουν σε τακτική βάση 
αναλυτικά στοιχεία ανά φύλο και ανά 
ηλικία σχετικά με τη νόσο COVID-19 και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του 
ιού· τονίζει ότι τα μέτρα ανάκαμψης 
πρέπει να βασίζονται σε αναλυτικά 

4. καλεί τα κράτη μέλη και το EIGE 
να συγκεντρώνουν σε τακτική βάση 
αναλυτικά στοιχεία ανά φύλο, 
αναπηρία και ανά ηλικία σχετικά με τη 
νόσο COVID-19 και τον 
κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του ιού· 
τονίζει ότι τα μέτρα ανάκαμψης πρέπει να 
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στοιχεία ανά φύλο· βασίζονται σε αναλυτικά στοιχεία ανά 
φύλο·

Or. en

Τροπολογία 159
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και το EIGE 
να συγκεντρώνουν σε τακτική βάση 
αναλυτικά στοιχεία ανά φύλο και ανά 
ηλικία σχετικά με τη νόσο COVID-19 και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του 
ιού· τονίζει ότι τα μέτρα ανάκαμψης 
πρέπει να βασίζονται σε αναλυτικά 
στοιχεία ανά φύλο·

4. καλεί τα κράτη μέλη και το EIGE 
να συγκεντρώνουν σε τακτική βάση 
αναλυτικά στοιχεία ανά φύλο και ανά 
ηλικία σχετικά με τη νόσο COVID-19 και 
τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του 
ιού· τονίζει ότι τα μέτρα ανάκαμψης 
πρέπει να βασίζονται και να στηρίζονται 
σε αναλυτικά στοιχεία ανά φύλο·

Or. en

Τροπολογία 160
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-
Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για την εφαρμογή και την 
άρση των μέτρων κατά τις κρίσεις, καθώς 
και στον σχεδιασμό, την έγκριση και την 
υλοποίηση σχεδίων ανάκαμψης, ούτως 
ώστε να λαμβάνονται πλήρως και δεόντως 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και 
περιστάσεις τους·

5. τονίζει ότι οι γυναίκες και οι 
οργανώσεις που τις εκπροσωπούν πρέπει 
να συμμετέχουν στην ηγεσία και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 
εφαρμογή και την άρση των μέτρων κατά 
τις κρίσεις, καθώς και σε όλες τις φάσεις 
του σχεδιασμού, της έγκρισης και της 
υλοποίησης σχεδίων ανάκαμψης, ούτως 
ώστε να λαμβάνονται πλήρως και δεόντως 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και 
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περιστάσεις τους· τονίζει περαιτέρω ότι 
πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή των 
γυναικών στον μηχανισμό πολιτικής 
προστασίας της ΕΕ και σε άλλους 
μηχανισμούς αντιμετώπισης κρίσεων 
τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν ειδικές ομάδες με τη 
συμμετοχή σχετικών ενδιαφερόμενων 
φορέων και εκπροσώπων από γυναικείες 
οργανώσεις στη διάρκεια τέτοιων 
κρίσεων για τη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· 
ζητεί από τα εθνικά κοινοβούλια των 
κρατών μελών να συγκροτήσουν 
επιτροπές αρμόδιες για τον αντίκτυπο της 
κρίσης της νόσου COVID-19 στις 
γυναίκες και στα κορίτσια για τη 
διασφάλιση ενός ειδικού χώρου 
συζήτησης και παρακολούθησης της 
κρίσης και του αντίκτυπού της στα φύλα·

Or. en

Τροπολογία 161
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για την εφαρμογή και την 
άρση των μέτρων κατά τις κρίσεις, καθώς 
και στον σχεδιασμό, την έγκριση και την 
υλοποίηση σχεδίων ανάκαμψης, ούτως 
ώστε να λαμβάνονται πλήρως και δεόντως 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και 
περιστάσεις τους·

5. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων ως φορείς λήψης αποφάσεων 
και ειδικοί προς διαβούλευση για την 
εφαρμογή και την άρση των μέτρων κατά 
τις κρίσεις, καθώς και στον σχεδιασμό, την 
έγκριση και την υλοποίηση σχεδίων 
ανάκαμψης, ούτως ώστε να λαμβάνονται 
πλήρως και δεόντως υπόψη οι ιδιαίτερες 
ανάγκες και περιστάσεις τους· δεσμεύεται, 
συνεπώς, να διασφαλίσει την ισότιμη 
εκπροσώπηση των φύλων στις ακροάσεις 
και στα εργαστήρια του Κοινοβουλίου·
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Or. en

Τροπολογία 162
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για την εφαρμογή και την 
άρση των μέτρων κατά τις κρίσεις, καθώς 
και στον σχεδιασμό, την έγκριση και την 
υλοποίηση σχεδίων ανάκαμψης, ούτως 
ώστε να λαμβάνονται πλήρως και δεόντως 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και 
περιστάσεις τους·

5. τονίζει ότι οι γυναίκες και οι 
φεμινιστικές οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών πρέπει να συμμετέχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 
εφαρμογή και την άρση των μέτρων κατά 
τις κρίσεις, καθώς και στον σχεδιασμό, την 
έγκριση και την υλοποίηση σχεδίων 
ανάκαμψης και θα πρέπει να τους 
παρέχονται απαραίτητοι και επαρκείς 
χρηματοοικονομικοί πόροι, ούτως ώστε 
να λαμβάνονται πλήρως και δεόντως 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και 
περιστάσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 163
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για την εφαρμογή και την 
άρση των μέτρων κατά τις κρίσεις, καθώς 
και στον σχεδιασμό, την έγκριση και την 
υλοποίηση σχεδίων ανάκαμψης, ούτως 
ώστε να λαμβάνονται πλήρως και δεόντως 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και 
περιστάσεις τους·

5. τονίζει ότι οι γυναίκες, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που 
ανήκουν σε ομάδες που υφίστανται τις 
μεγαλύτερες διακρίσεις, πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για την εφαρμογή και την 
άρση των μέτρων κατά τις κρίσεις, καθώς 
και στον σχεδιασμό, την έγκριση και την 
υλοποίηση σχεδίων ανάκαμψης, ούτως 
ώστε να λαμβάνονται πλήρως και δεόντως 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και 
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περιστάσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 164
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για την εφαρμογή και την 
άρση των μέτρων κατά τις κρίσεις, καθώς 
και στον σχεδιασμό, την έγκριση και την 
υλοποίηση σχεδίων ανάκαμψης, ούτως 
ώστε να λαμβάνονται πλήρως και δεόντως 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και 
περιστάσεις τους·

5. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για την εφαρμογή και την 
άρση των μέτρων κατά τις κρίσεις, καθώς 
και στον σχεδιασμό, την έγκριση και την 
υλοποίηση σχεδίων ανάκαμψης, ούτως 
ώστε να λαμβάνονται πλήρως και δεόντως 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και 
περιστάσεις τους και να σχεδιάζονται 
αποτελεσματικά και στοχευμένα μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 165
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για την εφαρμογή και την 
άρση των μέτρων κατά τις κρίσεις, καθώς 
και στον σχεδιασμό, την έγκριση και την 
υλοποίηση σχεδίων ανάκαμψης, ούτως 
ώστε να λαμβάνονται πλήρως και δεόντως 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και 

5. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να 
εκπροσωπούνται εξίσου με τους άνδρες 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 
εφαρμογή και την άρση των μέτρων κατά 
τις κρίσεις, καθώς και στον σχεδιασμό, την 
έγκριση και την υλοποίηση σχεδίων 
ανάκαμψης, ούτως ώστε να λαμβάνονται 
πλήρως και δεόντως υπόψη οι ιδιαίτερες 
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περιστάσεις τους· ανάγκες και περιστάσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 166
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για την εφαρμογή και την 
άρση των μέτρων κατά τις κρίσεις, καθώς 
και στον σχεδιασμό, την έγκριση και την 
υλοποίηση σχεδίων ανάκαμψης, ούτως 
ώστε να λαμβάνονται πλήρως και δεόντως 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και 
περιστάσεις τους·

5. τονίζει ότι οι γυναίκες, όπως και οι 
άντρες, πρέπει να συμμετέχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 
εφαρμογή και την άρση των μέτρων κατά 
τις κρίσεις, καθώς και στον σχεδιασμό, την 
έγκριση και την υλοποίηση σχεδίων 
ανάκαμψης, ούτως ώστε να λαμβάνονται 
πλήρως και δεόντως υπόψη οι ιδιαίτερες 
ανάγκες και περιστάσεις τους·

Or. es

Τροπολογία 167
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αντιδρά σε 
πρωτοβουλίες παραπληροφόρησης ή 
οπισθοδρομικές πρωτοβουλίες στα κράτη 
μέλη όσον αφορά τα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και της 
περιόδου μετά την κρίση, 
αντιμετωπίζοντάς τις ως ζητήματα 
δημοκρατίας και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

6. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά και να αντιδρά 
ενεργά σε πρωτοβουλίες 
παραπληροφόρησης ή οπισθοδρομικές 
πρωτοβουλίες στα κράτη μέλη όσον αφορά 
τα δικαιώματα των γυναικών και τα 
δικαιώματα ΛΟΑΔ+ και την ισότητα των 
φύλων, καθώς και τη συρρίκνωση του 
χώρου για τις σχετικές οργανώσεις και 
διαδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
λόγω των περιοριστικών μέτρων 
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αντιμετωπίζοντάς τις ως ζητήματα 
δημοκρατίας και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, τα οποία ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν καιροσκοπικά επιστρατεύσει 
κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 
και της περιόδου μετά την κρίση· πιστεύει 
ότι η αιρεσιμότητα των κονδυλίων της 
ΕΕ καθώς και οι διαδικασίες του 
άρθρου 7 μπορούν να ενεργοποιούνται 
από τέτοιες ενέργειες ως σαφής κίνδυνος 
σοβαρών παραβιάσεων των ιδρυτικών 
αξιών της Ένωσης όπως προβλέπονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 168
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αντιδρά σε 
πρωτοβουλίες παραπληροφόρησης ή 
οπισθοδρομικές πρωτοβουλίες στα κράτη 
μέλη όσον αφορά τα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και της 
περιόδου μετά την κρίση, 
αντιμετωπίζοντάς τις ως ζητήματα 
δημοκρατίας και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

6. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αντιδρά σε 
πρωτοβουλίες παραπληροφόρησης ή 
οπισθοδρομικές πρωτοβουλίες στα κράτη 
μέλη όσον αφορά τα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και της 
περιόδου μετά την κρίση, 
αντιμετωπίζοντάς τις ως ζητήματα 
δημοκρατίας και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ενώ η έννοια της 
παραπληροφόρησης πρέπει να 
διευκρινιστεί περισσότερο, καθώς 
δημιουργείται η εντύπωση ότι ο εν λόγω 
όρος αφορά πληροφορίες ή/και απόψεις 
στις οποίες αντιτίθενται οι φορείς λήψης 
πολιτικών αποφάσεων·

Or. de

Τροπολογία 169
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Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αντιδρά σε 
πρωτοβουλίες παραπληροφόρησης ή 
οπισθοδρομικές πρωτοβουλίες στα κράτη 
μέλη όσον αφορά τα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και της 
περιόδου μετά την κρίση, 
αντιμετωπίζοντάς τις ως ζητήματα 
δημοκρατίας και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

6. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αντιδρά σε 
πρωτοβουλίες παραπληροφόρησης, στον 
αρνητικό δημόσιο διάλογο, στην 
ανεπαρκή ιεράρχηση, στην περιορισμένη 
ή μηδενική πρόσβαση σε σχετικές 
υπηρεσίες, ή στις οπισθοδρομικές 
πρωτοβουλίες στα κράτη μέλη όσον αφορά 
τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων κατά τη διάρκεια της 
κρίσης COVID-19 και της περιόδου μετά 
την κρίση, αντιμετωπίζοντάς τις ως 
ζητήματα δημοκρατίας και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 170
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αντιδρά σε 
πρωτοβουλίες παραπληροφόρησης ή 
οπισθοδρομικές πρωτοβουλίες στα κράτη 
μέλη όσον αφορά τα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων κατά 
τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και της 
περιόδου μετά την κρίση, 
αντιμετωπίζοντάς τις ως ζητήματα 
δημοκρατίας και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

6. καλεί τα κράτη μέλη, 
ακολουθώντας πάντα την εθνική τους 
νομοθεσία, να παρακολουθούν και να 
αντιδρούν σε πρωτοβουλίες 
παραπληροφόρησης ή οπισθοδρομικές 
πρωτοβουλίες εντός της επικράτειάς τους 
όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών 
και την ισότητα των φύλων κατά τη 
διάρκεια της κρίσης COVID-19 και της 
περιόδου μετά την κρίση, 
αντιμετωπίζοντάς τις ως ζητήματα 
δημοκρατίας και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·
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Or. pl

Τροπολογία 171
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αντιδρά σε 
πρωτοβουλίες παραπληροφόρησης ή 
οπισθοδρομικές πρωτοβουλίες στα κράτη 
μέλη όσον αφορά τα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων 
κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 
και της περιόδου μετά την κρίση, 
αντιμετωπίζοντάς τις ως ζητήματα 
δημοκρατίας και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

6. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αντιδρά σε 
πρωτοβουλίες παραπληροφόρησης ή 
οπισθοδρομικές πρωτοβουλίες στα κράτη 
μέλη όσον αφορά την κρίση COVID-19 
και την περίοδο μετά την κρίση, 
αντιμετωπίζοντάς τις ως ζητήματα 
δημοκρατίας και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 172
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα περιοριστικά μέτρα 
έκτακτης ανάγκης εξυπηρετούν μόνον τον 
σκοπό αντιμετώπισης της πανδημίας, 
είναι χρονικά περιορισμένα και συμβατά 
με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 173
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Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει την ανησυχία του για το 
υψηλό ποσοστό θνησιμότητας των ανδρών 
από τη νόσο COVID-19· παροτρύνει τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και 
τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ να το 
εξετάσουν· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση 
με σκοπό την κατανόηση των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του ιού 
στην υγεία των γυναικών και των ανδρών· 
τονίζει ότι η κλινική έρευνα του ιού πρέπει 
να περιλαμβάνει ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων, προκειμένου να αξιολογείται ο 
τρόπος με τον οποίο ο ιός και κάθε 
ενδεχόμενο εμβόλιο ή αγωγή ενδέχεται να 
επηρεάζουν διαφορετικά τις γυναίκες και 
τους άνδρες·

7. εκφράζει την ανησυχία του για το 
υψηλό ποσοστό θνησιμότητας των ανδρών 
από τη νόσο COVID-19· παροτρύνει τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 
τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ και 
άλλους ανεξάρτητους ειδικούς να το 
εξετάσουν· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση 
με σκοπό την κατανόηση των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του ιού 
στην υγεία των γυναικών και των ανδρών· 
τονίζει ότι η κλινική έρευνα του ιού πρέπει 
να περιλαμβάνει ισόρροπη εκπροσώπηση 
των δυο βιολογικών φύλων, προκειμένου 
να αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο ο 
ιός και κάθε ενδεχόμενο εμβόλιο ή αγωγή 
ενδέχεται να επηρεάζουν διαφορετικά τις 
γυναίκες και τους άνδρες, ούτως ώστε οι 
αποφάσεις που αφορούν την υγεία και οι 
συνέπειές τους να μη συγκρούονται με τις 
προσωπικές δηλώσεις βούλησης σχετικά 
με την ταυτότητα του φύλου·

Or. de

Τροπολογία 174
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει την ανησυχία του για το 
υψηλό ποσοστό θνησιμότητας των ανδρών 
από τη νόσο COVID-19· παροτρύνει τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και 
τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ να το 
εξετάσουν· καλεί την Επιτροπή να 

7. εκφράζει την ανησυχία του για το 
υψηλό ποσοστό θνησιμότητας από τη νόσο 
COVID-19· σημειώνει το υψηλότερο 
ποσοστό θνησιμότητας των ανδρών και 
παροτρύνει τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (ΠΟΥ) και τους αρμόδιους 
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συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση 
με σκοπό την κατανόηση των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του ιού 
στην υγεία των γυναικών και των ανδρών· 
τονίζει ότι η κλινική έρευνα του ιού πρέπει 
να περιλαμβάνει ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων, προκειμένου να αξιολογείται ο 
τρόπος με τον οποίο ο ιός και κάθε 
ενδεχόμενο εμβόλιο ή αγωγή ενδέχεται να 
επηρεάζουν διαφορετικά τις γυναίκες και 
τους άνδρες·

οργανισμούς της ΕΕ να εξετάσουν τον 
διαφορετικό αντίκτυπο στην υγεία 
ανδρών και γυναικών· καλεί την Επιτροπή 
να συνεχίσει να παρακολουθεί την 
κατάσταση με σκοπό την κατανόηση των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του ιού 
στην υγεία των γυναικών και των ανδρών· 
τονίζει ότι η κλινική έρευνα του ιού πρέπει 
να περιλαμβάνει ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων, προκειμένου να αξιολογείται ο 
τρόπος με τον οποίο ο ιός και κάθε 
ενδεχόμενο εμβόλιο ή αγωγή ενδέχεται να 
επηρεάζουν διαφορετικά τις γυναίκες και 
τους άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 175
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει ότι η καθολική 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 
αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα που μπορεί 
να διασφαλιστεί μόνον μέσω ενός 
δημόσιου και δωρεάν συστήματος· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
καταργήσουν και να αντιστρέψουν τα 
μέτρα λιτότητας και τις περικοπές 
δημόσιων υπηρεσιών και, ιδίως, την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης, και να 
εγγυηθούν την καθολική πρόσβαση για 
όλους ανεξαρτήτως της διοικητικής 
κατάστασής τους·

Or. en

Τροπολογία 176
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν σε ένα ισχυρό και ανθεκτικό 
δημόσιο σύστημα υγείας· να 
διασφαλίσουν ότι το προσωπικό των 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, και 
ιδίως τα άτομα που απασχολούνται σε 
ιδιαίτερα ανδροκρατούμενες ή 
γυναικοκρατούμενες και 
υποχρηματοδοτούμενες θέσεις, 
πληρώνονται με δίκαιο τρόπο και 
απολαμβάνουν αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 177
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Arba Kokalari, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε βασικές 
πτυχές της υγειονομικής περίθαλψης 
γυναικών και ανδρών η οποία δεν 
σχετίζεται με τη νόσο COVID-19· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να δρουν 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΠΟΥ σε αυτούς τους τομείς·

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε βασικές 
πτυχές της υγειονομικής περίθαλψης 
γυναικών και ανδρών η οποία δεν 
σχετίζεται με τη νόσο COVID-19· έλεγχος 
καρκίνου, υγειονομική περίθαλψη για 
μητέρες και νεογνά και επείγουσα 
φροντίδα για όσους επιβιώνουν από 
καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να δρουν 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΠΟΥ σε αυτούς τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 178
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Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε βασικές 
πτυχές της υγειονομικής περίθαλψης 
γυναικών και ανδρών η οποία δεν 
σχετίζεται με τη νόσο COVID-19· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να δρουν 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΠΟΥ σε αυτούς τους τομείς·

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε βασικές 
πτυχές της ποιοτικής ιατρικής, 
ψυχολογικής και κοινωνικής υγειονομικής 
περίθαλψης γυναικών και ανδρών η οποία 
δεν σχετίζεται με τη νόσο COVID-19· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να δρουν 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΠΟΥ σε αυτούς τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 179
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επισημαίνει τη σημασία της 
παροχής υπηρεσιών για μετανάστριες και 
άστεγες γυναίκες, και τους αυξημένους 
πόρους για την άμβλυνση των κινδύνων 
για την υγεία των γυναικών και των 
κοριτσιών που κατοικούν σε 
υπερκορεσμένους καταυλισμούς 
προσφύγων·

Or. en

Τροπολογία 180
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
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Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
στοχευμένες δράσεις για γυναίκες με 
αναπηρία και ηλικιωμένες γυναίκες που 
έχουν περιορισμένη ή και καθόλου 
πρόσβαση σε υφιστάμενες και ποιοτικές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 181
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προστατεύουν τα κράτη μέλη την 
πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· τονίζει τη σημασία της 
διαφύλαξης της αλυσίδας εφοδιασμού 
προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 182
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
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προστατεύουν τα κράτη μέλη την 
πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· τονίζει τη σημασία της 
διαφύλαξης της αλυσίδας εφοδιασμού 
προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

προστατεύουν τα κράτη μέλη την 
πρόσβαση στη φροντίδα της μητρότητας·

Or. pl

Τροπολογία 183
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προστατεύουν τα κράτη μέλη την 
πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· τονίζει τη σημασία της 
διαφύλαξης της αλυσίδας εφοδιασμού 
προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εγγυώνται τα κράτη μέλη την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα 
προϊόντα που σχετίζονται με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα στη διάρκεια της 
κρίσης και μετά από αυτήν, μέσω της 
αναγνώρισής τους ως βασικών, 
σωτήριων και συχνά χρονικά ευαίσθητων 
υπηρεσιών (δηλ. αντισύλληψη, 
συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας 
αντισύλληψης, ασφαλής διακοπή της 
κύησης, μητρική υγειονομική περίθαλψη, 
πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 
λοιμώξεων/HIV και καρκίνων του 
αναπαραγωγικού συστήματος, ανίχνευση 
και θεραπεία, ορμονική θεραπεία για 
διεμφυλικά άτομα, αξιοπρεπής τοκετός, 
υγειονομική περίθαλψη μητέρας και 
νεογνού, υπηρεσίες κατά της σεξουαλικής 
και έμφυλης βίας), σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ και 
μέσω μιας προσέγγισης που θα έχει ως 
επίκεντρο τον ασθενή και θα βασίζεται 
στα ανθρώπινα δικαιώματα· επισημαίνει 
τη σημασία της επικοινωνίας με παρόχους 
υπηρεσιών για να διευκρινιστεί ότι οι εν 
λόγω υπηρεσίες εξακολουθούν να 
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αναγνωρίζονται ως βασικές και ότι 
πρέπει να παρέχονται σε συστηματική 
βάση·

Or. en

Τροπολογία 184
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προστατεύουν τα κράτη μέλη την 
πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· τονίζει τη σημασία της 
διαφύλαξης της αλυσίδας εφοδιασμού 
προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

9. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι οι υπηρεσίες σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και τα 
συναφή δικαιώματα παραμελήθηκαν, 
περιορίστηκαν ή ακόμα και αποτέλεσαν 
αντικείμενο επιθέσεων σε ορισμένα κράτη 
μέλη στη διάρκεια της κρίσης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να εγγυώνται τα 
κράτη μέλη την πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις στις υπηρεσίες, τις 
πληροφορίες και τα προϊόντα που 
σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα στη διάρκεια της κρίσης και 
κατά την περίοδο μετά την κρίση, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 
στην ασφαλή και νόμιμη διακοπή της 
κύησης, την αντισύλληψη με ιατρικές 
συνταγές που έχουν λήξει, την 
ορμονοθεραπεία και τις επεμβάσεις 
αλλαγής φύλου· ζητεί από την Επιτροπή 
να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, με 
παράλληλη συμμετοχή των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει τη 
σημασία της διαφύλαξης της αλυσίδας 
εφοδιασμού προϊόντων που είναι 
απαραίτητα για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

Or. en
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Τροπολογία 185
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προστατεύουν τα κράτη μέλη την 
πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· τονίζει τη σημασία της 
διαφύλαξης της αλυσίδας εφοδιασμού 
προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εγγυώνται τα κράτη μέλη την πρόσβαση 
στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 
στις υπηρεσίες αντισύλληψης και 
ασφαλούς διακοπής της κύησης ιδίως 
στη διάρκεια της κρίσης της νόσου 
COVID-19 και παρόμοιων καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης και τονίζει εν 
προκειμένω τον ρόλο του νέου 
προγράμματος EU4Health· ενθαρρύνει 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
αυξημένων πόρων για λύσεις όπως η 
τηλεϊατρική για ιατρικές διαβουλεύσεις 
που ήταν αποτελεσματικές στη διάρκεια 
της κρίσης· τονίζει τη σημασία της 
διαφύλαξης της αλυσίδας εφοδιασμού 
προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 186
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
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προστατεύουν τα κράτη μέλη την 
πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· τονίζει τη σημασία της 
διαφύλαξης της αλυσίδας εφοδιασμού 
προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

προστατεύουν τα κράτη μέλη την 
πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα συμπεριλαμβανομένης της 
αντισύλληψης και άλλων υπηρεσιών 
καθοριστικής σημασίας· επισημαίνει ότι 
είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά νέες μεθόδους για την παροχή 
φροντίδας που σχετίζεται με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, καθώς και όσον 
αφορά τρόπους γεφύρωσης του χάσματος 
στην παροχή υπηρεσιών· τονίζει τη 
σημασία της διαφύλαξης της αλυσίδας 
εφοδιασμού προϊόντων που είναι 
απαραίτητα για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα όπως τα τεστ εγκυμοσύνης, 
τα προφυλακτικά, τα αντισυλληπτικά 
χάπια και τα τεστ διάγνωσης για μόλυνση 
από τον ιό HIV·

Or. en

Τροπολογία 187
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προστατεύουν τα κράτη μέλη την 
πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· τονίζει τη σημασία της 
διαφύλαξης της αλυσίδας εφοδιασμού 
προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προστατεύουν και να εγγυώνται τα κράτη 
μέλη την πρόσβαση σε ποιοτική και 
οικονομικά προσιτή σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· όπως η σεξουαλική αγωγή 
και η διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, ο 
οικογενειακός προγραμματισμός, η 
επείγουσα αντισύλληψη, η ασφαλής και 
νόμιμη διακοπή της κύησης, 
συμπεριλαμβανομένων ευέλικτων λύσεων 
όσον αφορά την επιγραμμική 
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συμβουλευτική και τα επιγραμμικά 
πιστοποιητικά· καθώς και τα προϊόντα 
μητρότητας και υγιεινής· επισημαίνει ότι 
όλες οι υπηρεσίες μητρότητας πρέπει να 
είναι διαθέσιμες, επαρκώς στελεχωμένες 
και να διαθέτουν τους κατάλληλους 
πόρους·

Or. en

Τροπολογία 188
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προστατεύουν τα κράτη μέλη την 
πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· τονίζει τη σημασία της 
διαφύλαξης της αλυσίδας εφοδιασμού 
προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

9. επισημαίνει ότι στην παρούσα 
πρόταση ψηφίσματος, το νόημα της 
ακόλουθης φράσης: «τα κράτη μέλη 
πρέπει να προστατεύουν την πρόσβαση 
στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα· τονίζει τη 
σημασία της διαφύλαξης της αλυσίδας 
εφοδιασμού προϊόντων που είναι 
απαραίτητα για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα» δεν σχετίζεται με τη νόσο 
COVID-19 και σκοπός της είναι να 
ενσωματώσει στην παρούσα πρόταση 
ψηφίσματος την ιδεολογία της αριστεράς 
περί αμβλώσεων, απορρίπτει δε τέτοιες 
μεθόδους μεταφοράς πολιτικών 
ιδεολογιών·

Or. de

Τροπολογία 189
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προστατεύουν τα κράτη μέλη την 
πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· τονίζει τη σημασία της 
διαφύλαξης της αλυσίδας εφοδιασμού 
προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προστατεύουν τα κράτη μέλη την 
πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· τονίζει τη σημασία της 
διαφύλαξης της αλυσίδας εφοδιασμού 
προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς 
διακοπής της κύησης, των υπηρεσιών 
μητρικής υγείας και ασφαλούς τοκετού, 
καθώς και της τηλεϊατρικής, που πρέπει 
να αποτελούν προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 190
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προστατεύουν τα κράτη μέλη την 
πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· τονίζει τη σημασία της 
διαφύλαξης της αλυσίδας εφοδιασμού 
προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προστατεύουν τα κράτη μέλη την 
πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα με σεβασμό στις νομοθεσίες 
των κρατών μελών· τονίζει τη σημασία 
της διαφύλαξης της αλυσίδας εφοδιασμού 
προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 191
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε 
προσπάθεια οπισθοδρόμησης σε ό,τι 
αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα, καθώς 
και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των 
ΛΟΑΔΜ, και σε αυτό το πλαίσιο 
καταδικάζει τις απόπειρες για περαιτέρω 
ποινικοποίηση των εκτρώσεων, για 
στιγματισμό όσων είναι θετικοί στον ιό 
HIV και για υπονόμευση της πρόσβασης 
των νέων στη σεξουαλική αγωγή, καθώς 
και την επίθεση στα δικαιώματα των 
διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων· 
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι οι υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και τα συναφή 
δικαιώματα παραμελήθηκαν, 
περιορίστηκαν ή ακόμα και αποτέλεσαν 
αντικείμενο επιθέσεων σε ορισμένα κράτη 
μέλη στη διάρκεια της κρίσης· συγχαίρει 
τα κράτη μέλη που έλαβαν θετικά μέτρα 
για να εγγυηθούν την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, και που, μεταξύ άλλων, τις 
αναγνώρισαν ως βασικές υπηρεσίες, 
χρησιμοποίησαν την τηλεϊατρική για όλες 
τις σχετικές συμβουλευτικές συνεδρίες, 
επέκτειναν τις καθυστερήσεις και την 
πρόσβαση στην ιατρική διακοπή της 
κύησης στο σπίτι, και επέτρεψαν την 
πρόσβαση στην αντισύλληψη με ιατρικές 
συνταγές που είχαν λήξει· ζητεί από την 
Επιτροπή να διοργανώσει ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα μεταξύ των 
κρατών μελών και με τη συμμετοχή των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 192
Rovana Plumb
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγγυηθούν την προστασία, υποστήριξη 
και εύλογη αποζημίωση των εργαζομένων 
της πρώτης γραμμής, όπως οι 
εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και 
των κοινωνικών υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων μέσω της διασφάλισης ασφαλών 
συνθηκών εργασίας, κατάλληλου 
εξοπλισμού, ίσης αμοιβής και αμοιβής για 
περιστάσεις έκτακτης 
ανάγκης/αυξημένου κινδύνου, ασφαλούς 
στέγασης και πρόσβασης σε υπηρεσίες 
που αντανακλούν τις ατομικές ανάγκες 
τους, όπως οι υπηρεσίες πνευματικής 
υγείας και η παιδική φροντίδα·

Or. en

Τροπολογία 193
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι πρέπει να 
καταβληθεί κάθε προσπάθεια 
προκειμένου να μην μπορέσουν οι 
πολέμιοι της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων να εκμεταλλευτούν αυτήν 
την κρίση ως ένα μέσο για τον περιορισμό 
των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως το 
δικαίωμα στην ασφαλή διακοπή της 
κύησης·

Or. en
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Τροπολογία 194
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της τις περιστάσεις έκτακτης 
ανάγκης όπως η νόσος COVID-19 στη 
χάραξη πολιτικών υγείας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
EU4Health και του ευρωπαϊκού σχεδίου 
για την καταπολέμηση του καρκίνου·

10. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της τις περιστάσεις έκτακτης 
ανάγκης όπως η νόσος COVID-19 στη 
χάραξη πολιτικών υγείας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
EU4Health και του ευρωπαϊκού σχεδίου 
για την καταπολέμηση του καρκίνου· ζητεί 
από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
εξετάσουν τις πτυχές της υγείας που 
αφορούν το φύλο, συμπεριλαμβανομένης 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, 
ως έναν σαφή στόχο της στρατηγικής για 
την ισότητα των φύλων, στο πλαίσιο της 
ανταπόκρισής τους στην πανδημία 
COVID-19 μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο 
του προγράμματος EU4Health· ζητεί από 
την ΕΕ να ενσωματώσει τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα στο πρόγραμμα αυτό ως 
αναπόσπαστο μέρος της υγείας, η οποία 
συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα 
και έχει ουσιαστική σημασία για την 
ευεξία των ατόμων και την προαγωγή της 
ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 195
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της τις περιστάσεις έκτακτης 
ανάγκης όπως η νόσος COVID-19 στη 
χάραξη πολιτικών υγείας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
EU4Health και του ευρωπαϊκού σχεδίου 
για την καταπολέμηση του καρκίνου·

10. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της τις περιστάσεις έκτακτης 
ανάγκης όπως η νόσος COVID-19 και η 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στην προστασία της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, στη χάραξη 
πολιτικών υγείας, συμπεριλαμβανομένου 
του προγράμματος EU4Health και του 
ευρωπαϊκού σχεδίου για την 
καταπολέμηση του καρκίνου·

Or. en

Τροπολογία 196
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της τις περιστάσεις έκτακτης 
ανάγκης όπως η νόσος COVID-19 στη 
χάραξη πολιτικών υγείας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
EU4Health και του ευρωπαϊκού σχεδίου 
για την καταπολέμηση του καρκίνου·

10. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της τις περιστάσεις έκτακτης 
ανάγκης όπως η νόσος COVID-19 στη 
χάραξη πολιτικών υγείας, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 
EU4Health και του ευρωπαϊκού σχεδίου 
για την καταπολέμηση του καρκίνου, και 
της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία·

Or. en

Τροπολογία 197
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να λάβουν υπόψη τους τις 
προτεραιότητες υγείας όπως 
καθορίζονται στη στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων για την περίοδο 2020-
2025 στο πλαίσιο του προγράμματος 
EU4Health, ιδίως τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, ως αναπόσπαστο μέρος της 
υγείας, η οποία συνιστά θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα και ουσιώδη πτυχή 
της ευημερίας των ατόμων και της 
προαγωγής της ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 198
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο 
οι φορείς λήψης αποφάσεων να εξετάζουν 
τις διαφορές βάσει φύλου στις δαπάνες 
υγείας, στην ανίχνευση ιών και την 
ανταπόκριση σε αυτούς, στην ετοιμότητα 
για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στην 
έρευνα και ανάπτυξη και στο εργατικό 
δυναμικό στον τομέα της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 199
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν υπόψη τις ξεχωριστές ανάγκες 
γυναικών και ανδρών, και να ενισχύουν 
τις ικανότητες του συστήματος υγείας και 
των υποδομών ζωτικής σημασίας ως 
συνέπεια της πανδημίας COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 200
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. τονίζει ότι η υγειονομική 
περίθαλψη και η απασχόληση στον 
δημόσιο τομέα είναι ουσιώδεις για την 
ισότητα των φύλων και ζητεί οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος EU4Health να 
επικεντρώνονται στις δημόσιες 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 201
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. ζητεί τη συμπερίληψη ειδικών σε 
θέματα υγείας των φύλων και ισορροπία 
των φύλων στη σύνθεση των δικτύων που 
λαμβάνουν χορηγίες από το πρόγραμμα 
EU4Health·
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Or. en

Τροπολογία 202
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τις πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της 
ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της 
κρίσης και μετά το πέρας της, δεδομένου 
του άγχους, του στρες και της μοναξιάς 
που προκαλούνται από τον εγκλεισμό, 
καθώς και των οικονομικών ανησυχιών και 
της ενδοοικογενειακής βίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τον διαφορετικό αντίκτυπο στις 
γυναίκες και τους άνδρες·

11. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τις πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της 
ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της 
κρίσης και μετά το πέρας της, δεδομένου 
του άγχους, του στρες και της μοναξιάς 
που προκαλούνται από τον εγκλεισμό, 
καθώς και των οικονομικών ανησυχιών και 
της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τον διαφορετικό 
αντίκτυπο στις γυναίκες και τους άνδρες 
και να επενδύσουν χρηματοδοτικούς 
πόρους για να διασφαλιστεί ότι επαρκείς 
υπηρεσίες θα είναι εγκαίρως διαθέσιμες 
για όλους τους κατοίκους·

Or. en

Τροπολογία 203
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τις πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της 
ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της 
κρίσης και μετά το πέρας της, δεδομένου 
του άγχους, του στρες και της μοναξιάς 
που προκαλούνται από τον εγκλεισμό, 
καθώς και των οικονομικών ανησυχιών και 
της ενδοοικογενειακής βίας, λαμβάνοντας 

11. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τις πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της 
ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της 
κρίσης και μετά το πέρας της, δεδομένου 
του άγχους, του στρες, της κατάθλιψης 
και της μοναξιάς που προκαλούνται από 
τον εγκλεισμό, καθώς και των οικονομικών 
ανησυχιών και της ενδοοικογενειακής βίας 
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υπόψη τον διαφορετικό αντίκτυπο στις 
γυναίκες και τους άνδρες·

ή άλλων παραγόντων που συνδέονται με 
την κρίση, λαμβάνοντας υπόψη τον 
διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες και 
τους άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 204
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τις πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της 
ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της 
κρίσης και μετά το πέρας της, δεδομένου 
του άγχους, του στρες και της μοναξιάς 
που προκαλούνται από τον εγκλεισμό, 
καθώς και των οικονομικών ανησυχιών και 
της ενδοοικογενειακής βίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τον διαφορετικό αντίκτυπο στις 
γυναίκες και τους άνδρες·

11. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τις πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της 
ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της 
κρίσης και μετά το πέρας της, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ενωσιακής 
εκστρατείας ψυχικής υγείας, δεδομένου 
του άγχους, του στρες και της μοναξιάς 
που προκαλούνται από τον εγκλεισμό, 
καθώς και των οικονομικών ανησυχιών και 
της ενδοοικογενειακής βίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τον διαφορετικό αντίκτυπο στις 
γυναίκες και τους άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 205
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τις πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της 
ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της 
κρίσης και μετά το πέρας της, δεδομένου 

11. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τις πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της 
ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της 
κρίσης και μετά το πέρας της, δεδομένου 
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του άγχους, του στρες και της μοναξιάς 
που προκαλούνται από τον εγκλεισμό, 
καθώς και των οικονομικών ανησυχιών και 
της ενδοοικογενειακής βίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τον διαφορετικό αντίκτυπο στις 
γυναίκες και τους άνδρες·

του άγχους, του στρες και της μοναξιάς 
που προκαλούνται από τον εγκλεισμό, 
καθώς και των οικονομικών ανησυχιών και 
της έμφυλης βίας, λαμβάνοντας υπόψη τον 
διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες και 
τους άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 206
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τις πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της 
ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της 
κρίσης και μετά το πέρας της, δεδομένου 
του άγχους, του στρες και της μοναξιάς 
που προκαλούνται από τον εγκλεισμό, 
καθώς και των οικονομικών ανησυχιών και 
της ενδοοικογενειακής βίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τον διαφορετικό αντίκτυπο στις 
γυναίκες και τους άνδρες·

11. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τις πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της 
ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της 
κρίσης και μετά το πέρας της, δεδομένου 
του άγχους, του στρες και της μοναξιάς 
που προκαλούνται από τον εγκλεισμό, 
καθώς και των οικονομικών ανησυχιών και 
των εντάσεων που είναι αποτέλεσμα της 
συμβίωσης σε κατάσταση περιορισμού· 

Or. es

Τροπολογία 207
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. συγχαίρει για την τόλμη και την 
αφοσίωση τους τους εργαζόμενους στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης οι 
οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
της καταπολέμησης της πανδημίας 
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COVID-19, η πλειονότητα των οποίων 
είναι γυναίκες· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν τη συμβολή τους και να 
υποστηρίξουν και να επενδύσουν στην 
επαγγελματική ανάπτυξή τους, μεταξύ 
άλλων μέσω της συμμετοχής τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τον διαχωρισμό βάσει 
φύλου στην αγορά εργασίας του τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης και άλλους 
ιδιαίτερα γυναικοκρατούμενους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 208
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βία κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-
19

Έμφυλη βία κατά τη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19

Or. en

Τροπολογία 209
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητά από τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της ανταπόκρισής τους στην 
πανδημία COVID-19 να αντιμετωπίσουν 
την έμφυλη βία και τις σχετικές 
διακρίσεις που αντιμετωπίζουν 
εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια, 
μεταξύ άλλων οι διεμφυλικές γυναίκες, 
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καθώς και τα μεσοφυλικά, μη δυϊκά 
άτομα και τα άτομα που δεν ανήκουν στις 
συμβατικές κατηγορίες φύλου·

Or. en

Τροπολογία 210
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν την αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας λόγω της νόσου 
COVID-19 και να λάβουν υπόψη την 
αύξηση αυτή στα σχέδια αντιμετώπισης, 
καθώς και σε μελλοντικές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, με ιδιαίτερη προσοχή 
στις εξαιρέσεις σε κανόνες εγκλεισμού, 
στη διατήρηση ασφαλούς πρόσβασης σε 
καταφύγια ή εναλλακτική στέγαση με 
επαρκή χωρητικότητα, σε αστυνομικές και 
δικαστικές υπηρεσίες, σε δικαστήρια 
έκτακτης ανάγκης για την έκδοση 
κατάλληλων εντολών καταστολής και/ή 
προστασίας, σε επιγραμμικές υπηρεσίες, 
καθώς και σε έκτακτη χρηματοδότηση για 
υπηρεσίες στήριξης, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· καλεί τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις 
καινοτομίες σε εθνικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας·

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν στοιχεία και τάσεις σχετικά με 
τον επιπολασμό και την υποβολή 
καταγγελιών για όλες τις μορφές βίας 
κατά γυναικών κατά τη διάρκεια των 
μέτρων περιορισμού της νόσου COVID-
19· να αναγνωρίσουν ότι η δημόσια 
ανταπόκριση ήταν ανεπαρκής για την 
αντιμετώπιση της πραγματικής βίας που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα 
κορίτσια στην Ευρώπη και για την 
αντιμετώπιση αυτού του χάσματος και να 
λάβουν υπόψη την ανάγκη συνεχούς 
προστασίας και πρόληψης της βίας κατά 
γυναικών σε σχέδια αντιμετώπισης 
έκτακτης ανάγκης, καθώς και σε 
μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
εξαιρέσεις σε κανόνες εγκλεισμού, στη 
διατήρηση ασφαλούς πρόσβασης σε 
καταφύγια ή εναλλακτική στέγαση με 
επαρκή χωρητικότητα, σε αστυνομικές και 
δικαστικές υπηρεσίες, σε δικαστήρια 
έκτακτης ανάγκης για την έκδοση 
κατάλληλων εντολών καταστολής και/ή 
προστασίας, σε ασφαλή και ευέλικτα 
συστήματα προειδοποίησης για έκτακτες 
ανάγκες, στην προσφορά νέων υπηρεσιών 
συνδρομής μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και γραπτών μηνυμάτων για άμεση 
επέμβαση της αστυνομίας, και σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, καθώς και σε 
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έκτακτη χρηματοδότηση για υπηρεσίες 
στήριξης, μη κυβερνητικές οργανώσεις 
(ΜΚΟ) και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών (ΟΚΠ), μεταξύ άλλων και για 
εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις 
γυναίκες· καλεί τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν τις καινοτομίες σε εθνικό 
επίπεδο για την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας και καλεί την 
Επιτροπή να προάγει τέτοιες πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 211
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν την αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας λόγω της νόσου 
COVID-19 και να λάβουν υπόψη την 
αύξηση αυτή στα σχέδια αντιμετώπισης, 
καθώς και σε μελλοντικές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, με ιδιαίτερη προσοχή 
στις εξαιρέσεις σε κανόνες εγκλεισμού, 
στη διατήρηση ασφαλούς πρόσβασης σε 
καταφύγια ή εναλλακτική στέγαση με 
επαρκή χωρητικότητα, σε αστυνομικές και 
δικαστικές υπηρεσίες, σε δικαστήρια 
έκτακτης ανάγκης για την έκδοση 
κατάλληλων εντολών καταστολής και/ή 
προστασίας, σε επιγραμμικές υπηρεσίες, 
καθώς και σε έκτακτη χρηματοδότηση για 
υπηρεσίες στήριξης, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· καλεί τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις 
καινοτομίες σε εθνικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας·

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν την αύξηση της έμφυλης βίας 
λόγω του περιορισμού εξαιτίας της νόσου 
COVID-19, κατά τη διάρκεια του 
εγκλεισμού και κατά την αμέσως επόμενη 
περίοδο, και τις επιπτώσεις για τα παιδιά 
των θυμάτων και να λάβουν υπόψη την 
αύξηση αυτή στα σχέδια αντιμετώπισης, 
καθώς και σε μελλοντικές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, με ιδιαίτερη προσοχή 
στις εξαιρέσεις σε κανόνες εγκλεισμού, 
στη διατήρηση ασφαλούς πρόσβασης σε 
καταφύγια ή εναλλακτική στέγαση με 
επαρκή χωρητικότητα, σε αστυνομικές και 
δικαστικές υπηρεσίες, σε δικαστήρια 
έκτακτης ανάγκης για την έκδοση 
κατάλληλων εντολών καταστολής και/ή 
προστασίας, σε ασφαλή και ευέλικτα 
συστήματα προειδοποίησης για έκτακτες 
ανάγκες, στην προσφορά νέων υπηρεσιών 
συνδρομής μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και γραπτών μηνυμάτων για άμεση 
επέμβαση της αστυνομίας, και σε άλλες 
επιγραμμικές υπηρεσίες, καθώς και σε 
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έκτακτη χρηματοδότηση για υπηρεσίες 
στήριξης, μη κυβερνητικές οργανώσεις 
(ΜΚΟ) και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών (ΟΚΠ)· καλεί τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν τις καινοτομίες σε εθνικό 
επίπεδο για την αντιμετώπιση της έμφυλης 
βίας· καλεί την Επιτροπή να προάγει 
αυτές τις βέλτιστες πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 212
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν την αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας λόγω της νόσου 
COVID-19 και να λάβουν υπόψη την 
αύξηση αυτή στα σχέδια αντιμετώπισης, 
καθώς και σε μελλοντικές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, με ιδιαίτερη προσοχή 
στις εξαιρέσεις σε κανόνες εγκλεισμού, 
στη διατήρηση ασφαλούς πρόσβασης σε 
καταφύγια ή εναλλακτική στέγαση με 
επαρκή χωρητικότητα, σε αστυνομικές και 
δικαστικές υπηρεσίες, σε δικαστήρια 
έκτακτης ανάγκης για την έκδοση 
κατάλληλων εντολών καταστολής και/ή 
προστασίας, σε επιγραμμικές υπηρεσίες, 
καθώς και σε έκτακτη χρηματοδότηση για 
υπηρεσίες στήριξης, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· καλεί τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις 
καινοτομίες σε εθνικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας·

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν την αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας λόγω της νόσου 
COVID-19 και να λάβουν υπόψη την 
αύξηση αυτή καθώς και τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν στα σχέδια 
αντιμετώπισης, καθώς και σε μελλοντικές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις εξαιρέσεις σε 
κανόνες εγκλεισμού, στη διατήρηση 
ασφαλούς πρόσβασης σε καταφύγια ή 
εναλλακτική στέγαση με επαρκή 
χωρητικότητα, σε αστυνομικές και 
δικαστικές υπηρεσίες, σε δικαστήρια 
έκτακτης ανάγκης για την έκδοση 
κατάλληλων εντολών καταστολής και/ή 
προστασίας, σε επιγραμμικές υπηρεσίες, 
όπως γραμμές βοήθειας, κρυφές 
εφαρμογές και άλλα εργαλεία 
πληροφόρησης, καθώς και σε έκτακτη 
χρηματοδότηση για υπηρεσίες στήριξης, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
(ΟΚΠ)· εν προκειμένω παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να εργαστούν για την 
πρόληψη μορφών έμφυλης βίας, 
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συμπεριλαμβανομένου του 
ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών 
οργάνων. καλεί τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν τις καινοτομίες σε εθνικό 
επίπεδο για την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας· καλεί τα κράτη 
μέλη να συμμετάσχουν στην 
πανευρωπαϊκή έρευνα της Eurostat για 
την έμφυλη βία·

Or. en

Τροπολογία 213
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν την αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας λόγω της νόσου 
COVID-19 και να λάβουν υπόψη την 
αύξηση αυτή στα σχέδια αντιμετώπισης, 
καθώς και σε μελλοντικές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, με ιδιαίτερη προσοχή 
στις εξαιρέσεις σε κανόνες εγκλεισμού, 
στη διατήρηση ασφαλούς πρόσβασης σε 
καταφύγια ή εναλλακτική στέγαση με 
επαρκή χωρητικότητα, σε αστυνομικές και 
δικαστικές υπηρεσίες, σε δικαστήρια 
έκτακτης ανάγκης για την έκδοση 
κατάλληλων εντολών καταστολής και/ή 
προστασίας, σε επιγραμμικές υπηρεσίες, 
καθώς και σε έκτακτη χρηματοδότηση για 
υπηρεσίες στήριξης, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· καλεί τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις 
καινοτομίες σε εθνικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας·

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν την αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας λόγω της νόσου 
COVID-19 και να λάβουν υπόψη την 
αύξηση αυτή στα σχέδια αντιμετώπισης, 
καθώς και σε μελλοντικές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, με ιδιαίτερη προσοχή 
στις εξαιρέσεις σε κανόνες εγκλεισμού, 
στη διατήρηση ασφαλούς πρόσβασης σε 
καταφύγια ή εναλλακτική στέγαση με 
επαρκή χωρητικότητα, σε αστυνομικές και 
δικαστικές υπηρεσίες, σε δικαστήρια 
έκτακτης ανάγκης για την έκδοση 
κατάλληλων εντολών καταστολής και/ή 
προστασίας, σε επιγραμμικές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες υποστήριξης 
συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα 
υπηρεσιών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και γραπτών μηνυμάτων, καθώς και σε 
έκτακτη χρηματοδότηση για υπηρεσίες 
στήριξης, μη κυβερνητικές οργανώσεις 
(ΜΚΟ) και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών (ΟΚΠ)· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες 
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υποστήριξης ακολουθούν μια 
συντονισμένη προσέγγιση για τον 
εντοπισμό των γυναικών που διατρέχουν 
τον κίνδυνο ενδοοικογενειακής βίας· 
καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις 
καινοτομίες σε εθνικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
για τον καλύτερο προσδιορισμό και την 
προαγωγή αποδοτικών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 214
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν την αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας λόγω της νόσου 
COVID-19 και να λάβουν υπόψη την 
αύξηση αυτή στα σχέδια αντιμετώπισης, 
καθώς και σε μελλοντικές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, με ιδιαίτερη προσοχή 
στις εξαιρέσεις σε κανόνες εγκλεισμού, 
στη διατήρηση ασφαλούς πρόσβασης σε 
καταφύγια ή εναλλακτική στέγαση με 
επαρκή χωρητικότητα, σε αστυνομικές και 
δικαστικές υπηρεσίες, σε δικαστήρια 
έκτακτης ανάγκης για την έκδοση 
κατάλληλων εντολών καταστολής και/ή 
προστασίας, σε επιγραμμικές υπηρεσίες, 
καθώς και σε έκτακτη χρηματοδότηση για 
υπηρεσίες στήριξης, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· καλεί τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις 
καινοτομίες σε εθνικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας·

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εξακολουθούν να αναλύουν την αύξηση 
της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας 
λόγω της νόσου COVID-19 και να λάβουν 
υπόψη την αύξηση αυτή στα σχέδια 
αντιμετώπισης, καθώς και σε μελλοντικές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις εξαιρέσεις σε 
κανόνες εγκλεισμού, στη διασφάλιση της 
διατήρησης ασφαλούς πρόσβασης σε 
νόμιμες κλινικές και καταφύγια ή 
εναλλακτική στέγαση με επαρκή 
χωρητικότητα, σε αστυνομικές και 
δικαστικές υπηρεσίες, σε δικαστήρια 
έκτακτης ανάγκης για την έκδοση 
κατάλληλων εντολών καταστολής και/ή 
προστασίας, σε επιγραμμικές υπηρεσίες, 
ψηφιακές πλατφόρμες, δίκτυα 
φαρμακείων, εφαρμογές τηλεφώνου 
καθώς και σε έκτακτη χρηματοδότηση για 
υπηρεσίες στήριξης, οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· καλεί τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις 
καινοτομίες και τις βέλτιστες πρακτικές 
σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση 
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της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας 
μέσω της παροχής κατάρτισης που να 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου 
για τους εργαζόμενους στον τομέα της 
υγείας, καθώς και για τους αστυνομικούς 
της πρώτης γραμμής και τα μέλη της 
δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 215
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν την αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας λόγω της νόσου 
COVID-19 και να λάβουν υπόψη την 
αύξηση αυτή στα σχέδια αντιμετώπισης, 
καθώς και σε μελλοντικές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, με ιδιαίτερη προσοχή 
στις εξαιρέσεις σε κανόνες εγκλεισμού, 
στη διατήρηση ασφαλούς πρόσβασης σε 
καταφύγια ή εναλλακτική στέγαση με 
επαρκή χωρητικότητα, σε αστυνομικές και 
δικαστικές υπηρεσίες, σε δικαστήρια 
έκτακτης ανάγκης για την έκδοση 
κατάλληλων εντολών καταστολής και/ή 
προστασίας, σε επιγραμμικές υπηρεσίες, 
καθώς και σε έκτακτη χρηματοδότηση για 
υπηρεσίες στήριξης, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· καλεί τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις 
καινοτομίες σε εθνικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας·

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν την αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας λόγω της νόσου 
COVID-19 και να λάβουν υπόψη την 
αύξηση αυτή στα σχέδια αντιμετώπισης, 
καθώς και σε μελλοντικές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, με ιδιαίτερη προσοχή 
στις εξαιρέσεις σε κανόνες εγκλεισμού, 
στη διατήρηση ασφαλούς πρόσβασης σε 
καταφύγια ή εναλλακτική στέγαση με 
επαρκή χωρητικότητα και διαθέσιμη σε 
γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία, σε 
αστυνομικές και δικαστικές υπηρεσίες, σε 
δικαστήρια έκτακτης ανάγκης για την 
έκδοση κατάλληλων εντολών καταστολής 
και/ή προστασίας, σε επιγραμμικές και 
προσβάσιμες υπηρεσίες για όλα τα 
θύματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών με 
αναπηρία, καθώς και σε έκτακτη 
χρηματοδότηση για υπηρεσίες στήριξης, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
(ΟΚΠ)· καλεί τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν τις καινοτομίες σε εθνικό 
επίπεδο για την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας·

Or. en
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Τροπολογία 216
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν την αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας λόγω της νόσου 
COVID-19 και να λάβουν υπόψη την 
αύξηση αυτή στα σχέδια αντιμετώπισης, 
καθώς και σε μελλοντικές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, με ιδιαίτερη προσοχή 
στις εξαιρέσεις σε κανόνες εγκλεισμού, 
στη διατήρηση ασφαλούς πρόσβασης σε 
καταφύγια ή εναλλακτική στέγαση με 
επαρκή χωρητικότητα, σε αστυνομικές και 
δικαστικές υπηρεσίες, σε δικαστήρια 
έκτακτης ανάγκης για την έκδοση 
κατάλληλων εντολών καταστολής και/ή 
προστασίας, σε επιγραμμικές υπηρεσίες, 
καθώς και σε έκτακτη χρηματοδότηση για 
υπηρεσίες στήριξης, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· καλεί τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις 
καινοτομίες σε εθνικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας·

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν την αύξηση της 
διαπροσωπικής και ενδοοικογενειακής 
βίας λόγω της νόσου COVID-19 και να 
λάβουν υπόψη την αύξηση αυτή στα 
σχέδια αντιμετώπισης, καθώς και σε 
μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
εξαιρέσεις σε κανόνες εγκλεισμού, στη 
διατήρηση ασφαλούς πρόσβασης σε 
καταφύγια ή εναλλακτική στέγαση με 
επαρκή χωρητικότητα, σε αστυνομικές και 
δικαστικές υπηρεσίες, σε δικαστήρια 
έκτακτης ανάγκης για την έκδοση 
κατάλληλων εντολών καταστολής και/ή 
προστασίας, σε επιγραμμικές υπηρεσίες, 
καθώς και σε έκτακτη χρηματοδότηση για 
υπηρεσίες στήριξης, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· καλεί τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις 
καινοτομίες σε εθνικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας·

Or. es

Τροπολογία 217
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν την αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας λόγω της νόσου 

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν την αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας λόγω των μέτρων 
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COVID-19 και να λάβουν υπόψη την 
αύξηση αυτή στα σχέδια αντιμετώπισης, 
καθώς και σε μελλοντικές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, με ιδιαίτερη προσοχή 
στις εξαιρέσεις σε κανόνες εγκλεισμού, 
στη διατήρηση ασφαλούς πρόσβασης σε 
καταφύγια ή εναλλακτική στέγαση με 
επαρκή χωρητικότητα, σε αστυνομικές και 
δικαστικές υπηρεσίες, σε δικαστήρια 
έκτακτης ανάγκης για την έκδοση 
κατάλληλων εντολών καταστολής και/ή 
προστασίας, σε επιγραμμικές υπηρεσίες, 
καθώς και σε έκτακτη χρηματοδότηση για 
υπηρεσίες στήριξης, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· καλεί τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις 
καινοτομίες σε εθνικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας·

αναστολής των δραστηριοτήτων και να 
λάβουν υπόψη την αύξηση αυτή στα 
σχέδια αντιμετώπισης, καθώς και σε 
μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
εξαιρέσεις σε κανόνες εγκλεισμού, στη 
διατήρηση ασφαλούς πρόσβασης σε 
καταφύγια ή εναλλακτική στέγαση με 
επαρκή χωρητικότητα, σε αστυνομικές και 
δικαστικές υπηρεσίες, σε δικαστήρια 
έκτακτης ανάγκης για την έκδοση 
κατάλληλων εντολών καταστολής και/ή 
προστασίας, σε επιγραμμικές υπηρεσίες, 
καθώς και σε έκτακτη χρηματοδότηση για 
υπηρεσίες στήριξης, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· καλεί τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις 
καινοτομίες σε εθνικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας·

Or. de

Τροπολογία 218
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
ένα πρωτόκολλο για τη βία κατά των 
γυναικών σε περιόδους κρίσης και 
έκτακτης ανάγκης για την ΕΕ για την 
πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και 
την υποστήριξη των θυμάτων έμφυλης 
βίας σε περιπτώσεις όπως η πανδημία 
COVID-19· επισημαίνει ότι το 
πρωτόκολλο αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει καίριες υπηρεσίες 
προστασίας για γυναίκες θύματα οι 
οποίες πρέπει να θεωρούνται ως «βασικές 
υπηρεσίες» στα κράτη μέλη, όπως 
γραμμές βοήθειας και εργαλεία 
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ανταλλαγής πληροφοριών 
(συμπεριλαμβανομένων ασφαλών 
αριθμών για ανώνυμες κλήσεις), 
υπηρεσίες αποστολής γραπτών 
μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης, 
κωδικοποιημένες λέξεις για φαρμακεία 
και παντοπωλεία, πρόσθετα και μόνιμα 
καταφύγια και επιλογές ασφαλούς 
στέγασης για θύματα, συνεχής και 
εγγυημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως στον 
τομέα της σεξουαλικής καις 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, καθώς και δίκτυα 
ψυχοκοινωνικής στήριξης και παροχή 
συμβουλών σε θύματα·

Or. en

Τροπολογία 219
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν τη βία μέσω 
διαδικτύου και ΤΠΕ στην ανταπόκριση 
στη νόσο COVID-19 και σε όλες τις 
δράσεις καταπολέμησης της βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών· τονίζει 
την επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν 
εντονότερες προσπάθειες για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης και 
εκμετάλλευσης παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 220
Eugenia Rodríguez Palop
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι όλα αυτά τα μέτρα θα 
είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα σε όλες 
τις γυναίκες και τα κορίτσια που 
υπάγονται στη δικαιοδοσία ενός κράτους, 
ανεξαρτήτως μεταναστευτικού 
καθεστώτος ή έλλειψης αυτού, 
προκειμένου οι γυναίκες που βρίσκονται 
σε παράτυπη διοικητική κατάσταση να 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις 
υπηρεσίες χωρίς τον φόβο της απέλασης 
ή άλλων αρνητικών επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 221
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και προβολής για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
και της έμφυλης βίας, ιδίως σε σχέση με τα 
προσφάτως δημιουργηθέντα μέτρα 
πρόληψης και τα ευέλικτα συστήματα 
προειδοποίησης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναφορά περιστατικών·

13. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και προβολής για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
και της έμφυλης βίας σε όλες τις μορφές 
της, όπως η σωματική βία, η σεξουαλική 
παρενόχληση και η βία στον 
κυβερνοχώρο, ιδίως σε σχέση με τα 
προσφάτως δημιουργηθέντα μέτρα 
πρόληψης και τα ευέλικτα συστήματα 
προειδοποίησης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναφορά περιστατικών· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί με 
τεχνολογικές πλατφόρμες στο πλαίσιο του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες για την 
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καταπολέμηση των παράνομων 
επιγραμμικών δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής 
επιγραμμικής βίας κατά των γυναικών, 
διότι το διαδίκτυο χρησιμοποιείται, και 
θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως, 
από την έναρξη της πανδημίας για 
εργασιακούς, εκπαιδευτικούς και 
ψυχαγωγικούς σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 222
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και προβολής για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
και της έμφυλης βίας, ιδίως σε σχέση με τα 
προσφάτως δημιουργηθέντα μέτρα 
πρόληψης και τα ευέλικτα συστήματα 
προειδοποίησης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναφορά περιστατικών·

13. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και προβολής για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
και της έμφυλης βίας, ιδίως σε σχέση με τα 
προσφάτως δημιουργηθέντα μέτρα 
πρόληψης και τα ευέλικτα συστήματα 
προειδοποίησης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναφορά περιστατικών· επικροτεί την 
πρόταση της γερμανικής προεδρίας για 
τη θέσπιση μιας ενωσιακής γραμμής 
βοήθειας διαθέσιμης σε όλες τις γλώσσες 
της Ένωσης για τα θύματα 
ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας και 
παροτρύνει το Συμβούλιο να στηρίξει την 
εν λόγω πρόταση·

Or. en

Τροπολογία 223
Annika Bruna
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και προβολής για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
και της έμφυλης βίας, ιδίως σε σχέση με τα 
προσφάτως δημιουργηθέντα μέτρα 
πρόληψης και τα ευέλικτα συστήματα 
προειδοποίησης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναφορά περιστατικών·

13. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και προβολής για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
και της έμφυλης βίας, ιδίως σε σχέση με τα 
προσφάτως δημιουργηθέντα μέτρα 
πρόληψης και τα ευέλικτα συστήματα 
προειδοποίησης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναφορά περιστατικών· υπενθυμίζει την 
ανάγκη να καλλιεργηθούν και να 
επιβληθούν οι ευρωπαϊκές αξίες του 
σεβασμού για τις γυναίκες σε μη 
ευρωπαίους πληθυσμούς που κατοικούν 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 224
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και προβολής για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
και της έμφυλης βίας, ιδίως σε σχέση με τα 
προσφάτως δημιουργηθέντα μέτρα 
πρόληψης και τα ευέλικτα συστήματα 
προειδοποίησης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναφορά περιστατικών·

13. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και προβολής για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
και της έμφυλης βίας, ιδίως σε σχέση με τα 
προσφάτως δημιουργηθέντα μέτρα 
πρόληψης και τα ευέλικτα συστήματα 
προειδοποίησης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναφορά περιστατικών, σε συντονισμό και 
συνεργασία με εξειδικευμένες γυναικείες 
οργανώσεις, κατόπιν αναγνώρισης της 
εξειδίκευσής τους·

Or. en
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Τροπολογία 225
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και προβολής για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
και της έμφυλης βίας, ιδίως σε σχέση με 
τα προσφάτως δημιουργηθέντα μέτρα 
πρόληψης και τα ευέλικτα συστήματα 
προειδοποίησης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναφορά περιστατικών·

13. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και προβολής για την 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, μεταξύ 
άλλων σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και ιδίως σε σχέση με τα 
προσφάτως δημιουργηθέντα μέτρα 
πρόληψης και τα ευέλικτα συστήματα 
προειδοποίησης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναφορά περιστατικών και να 
διασφαλιστεί η υποστήριξη των 
θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 226
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και προβολής για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
και της έμφυλης βίας, ιδίως σε σχέση με τα 
προσφάτως δημιουργηθέντα μέτρα 
πρόληψης και τα ευέλικτα συστήματα 
προειδοποίησης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναφορά περιστατικών·

13. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και προβολής για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
και της έμφυλης βίας, της οποίας θύματα 
είναι άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ιδίως 
σε σχέση με τα προσφάτως 
δημιουργηθέντα μέτρα πρόληψης και τα 
ευέλικτα συστήματα προειδοποίησης σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αναφορά 
περιστατικών·
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Or. de

Τροπολογία 227
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και προβολής για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
και της έμφυλης βίας, ιδίως σε σχέση με τα 
προσφάτως δημιουργηθέντα μέτρα 
πρόληψης και τα ευέλικτα συστήματα 
προειδοποίησης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναφορά περιστατικών·

13. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και προβολής για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
και της έμφυλης βίας, ιδίως σε σχέση με τα 
μέτρα πρόληψης και τα ευέλικτα 
συστήματα προειδοποίησης σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης·

Or. es

Τροπολογία 228
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και προβολής για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
και της έμφυλης βίας, ιδίως σε σχέση με 
τα προσφάτως δημιουργηθέντα μέτρα 
πρόληψης και τα ευέλικτα συστήματα 
προειδοποίησης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναφορά περιστατικών·

13. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και προβολής για την 
αντιμετώπιση της διαπροσωπικής και της 
ενδοοικογενειακής βίας, ιδίως σε σχέση με 
τα προσφάτως δημιουργηθέντα μέτρα 
πρόληψης και τα ευέλικτα συστήματα 
προειδοποίησης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
αναφορά περιστατικών·

Or. es



PE657.386v01-00 126/194 AM\1213464EL.docx

EL

Τροπολογία 229
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Arba 
Kokalari, Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπό το πρίσμα της πανδημίας, 
καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τα 
πρωτόκολλα βάσει των οποίων τα θύματα 
έμφυλης βίας μπορούν να αναζητήσουν 
βοήθεια, να καταγγείλουν εγκλήματα και 
να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας, καθώς και να ενθαρρύνουν τους 
μάρτυρες να καταγγέλουν τέτοια 
εγκλήματα·

Or. en

Τροπολογία 230
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Arba 
Kokalari, Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. καλεί τα κράτη μέλη να 
ακολουθήσουν μια συντονισμένη 
προσέγγιση μεταξύ των κυβερνήσεων, 
των υπηρεσιών υποστήριξης και του 
ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία 
ψηφιακών εργαλείων που θα 
διευκολύνουν την καταγγελία τέτοιων 
εγκλημάτων, καθώς και άλλων 
υπηρεσιών όπως οι δομές φιλοξενίας·

Or. en

Τροπολογία 231
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Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί το Συμβούλιο να 
ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση της 
σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από 
την ΕΕ επί τη βάσει ευρείας 
προσχώρησης χωρίς περιορισμούς και να 
υποστηρίξει την κύρωσή της από όλα τα 
κράτη μέλη·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 232
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί το Συμβούλιο να 
ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση της 
σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από 
την ΕΕ επί τη βάσει ευρείας 
προσχώρησης χωρίς περιορισμούς και να 
υποστηρίξει την κύρωσή της από όλα τα 
κράτη μέλη·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 233
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί το Συμβούλιο να 
ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση της 

διαγράφεται
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σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από 
την ΕΕ επί τη βάσει ευρείας 
προσχώρησης χωρίς περιορισμούς και να 
υποστηρίξει την κύρωσή της από όλα τα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 234
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί το Συμβούλιο να 
ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση της 
σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από 
την ΕΕ επί τη βάσει ευρείας προσχώρησης 
χωρίς περιορισμούς και να υποστηρίξει την 
κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη·

14. υπενθυμίζει ότι ο Ειδικός 
Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βία κατά των γυναικών σημείωσε ότι η 
κρίση της νόσου COVID-19 κατέδειξε 
την έλλειψη κατάλληλης εφαρμογής των 
κεντρικών συμβάσεων, όπως η Σύμβαση 
για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών και η 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, για 
την προστασία των γυναικών και την 
πρόληψη της έμφυλης βίας· καλεί το 
Συμβούλιο να ολοκληρώσει επειγόντως 
την κύρωση της σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ επί τη 
βάσει ευρείας προσχώρησης χωρίς 
περιορισμούς και να υποστηρίξει την 
κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη· καλεί 
τα έξι κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
προβεί στην κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης να το πράξουν 
άμεσα· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή και 
επιβολή της σύμβασης και να διαθέσουν 
επαρκείς οικονομικούς πόρους και 
επαρκές ανθρώπινο δυναμικό για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας, 
καθώς και για την προστασία των 
θυμάτων, ιδίως σε περιόδους κρίσης· 
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παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη τις συστάσεις της Ομάδας ειδικών 
για τη δράση κατά της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και να 
βελτιώσουν τη νομοθεσία τους ώστε να 
την ευθυγραμμίσουν περισσότερο με τις 
διατάξεις της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, ιδίως όσον αφορά 
τους κοινούς ορισμούς για τις πράξεις 
έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 235
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί το Συμβούλιο να 
ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση της 
σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από 
την ΕΕ επί τη βάσει ευρείας προσχώρησης 
χωρίς περιορισμούς και να υποστηρίξει την 
κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη·

14. καλεί το Συμβούλιο να 
ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση της 
σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από 
την ΕΕ επί τη βάσει ευρείας προσχώρησης 
χωρίς περιορισμούς και να υποστηρίξει την 
κύρωσή της και την άμεση εφαρμογή της 
από όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 236
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. παροτρύνει τα κράτη μέλη που 
έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης να διασφαλίσουν την 
κατάλληλη εφαρμογή όλων των 
διατάξεών της, συμπεριλαμβανομένης 
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μιας προοπτικής με γνώμονα το φύλο και 
μιας διαρθρωτικής προσέγγισης της βίας· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν το 
έχουν ακόμη πράξει να προβούν χωρίς 
καθυστέρηση στην κύρωση της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

Or. en

Τροπολογία 237
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να προσθέσει 
τη βία κατά των γυναικών στον κατάλογο 
των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ και 
να προτείνει οδηγία για την αντιμετώπιση 
της έμφυλης βίας, προκειμένου να 
θεσπιστεί ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, να 
συντονιστεί η ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, να 
προωθηθεί η συγκέντρωση ακριβών 
δεδομένων, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος 
της νόσου COVID-19 στην παροχή 
βασικών υπηρεσιών στα θύματα και να 
διατεθούν επαρκείς πόροι για την 
εκπλήρωση του ειδικού στόχου της 
πρωτοβουλίας ΔΑΦΝΗ και άλλων 
συναφών προγραμμάτων, με συνεκτίμηση 
των τρεχουσών αναγκών·

15. καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί τα 
νομικά πλαίσια κάθε έθνους κατά την 
προάσπιση των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών, ιδίως όσον αφορά τη 
διαπροσωπική βία·

Or. es

Τροπολογία 238
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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15. καλεί την Επιτροπή να προσθέσει 
τη βία κατά των γυναικών στον κατάλογο 
των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ και 
να προτείνει οδηγία για την αντιμετώπιση 
της έμφυλης βίας, προκειμένου να 
θεσπιστεί ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, να 
συντονιστεί η ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, να 
προωθηθεί η συγκέντρωση ακριβών 
δεδομένων, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος 
της νόσου COVID-19 στην παροχή 
βασικών υπηρεσιών στα θύματα και να 
διατεθούν επαρκείς πόροι για την 
εκπλήρωση του ειδικού στόχου της 
πρωτοβουλίας ΔΑΦΝΗ και άλλων 
συναφών προγραμμάτων, με συνεκτίμηση 
των τρεχουσών αναγκών·

15. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών, να προωθήσει 
τη συγκέντρωση ακριβών δεδομένων, να 
αξιολογήσει τον αντίκτυπο της νόσου 
COVID-19 στην παροχή βασικών 
υπηρεσιών στα θύματα και να φροντίσει 
ώστε να διατεθούν επαρκείς πόροι για την 
εκπλήρωση του ειδικού στόχου της 
πρωτοβουλίας ΔΑΦΝΗ και άλλων 
συναφών προγραμμάτων, με συνεκτίμηση 
των τρεχουσών αναγκών·

Or. pl

Τροπολογία 239
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να προσθέσει 
τη βία κατά των γυναικών στον κατάλογο 
των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ και να 
προτείνει οδηγία για την αντιμετώπιση της 
έμφυλης βίας, προκειμένου να θεσπιστεί 
ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, να συντονιστεί 
η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών, να προωθηθεί η 
συγκέντρωση ακριβών δεδομένων, να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της νόσου 
COVID-19 στην παροχή βασικών 
υπηρεσιών στα θύματα και να διατεθούν 
επαρκείς πόροι για την εκπλήρωση του 
ειδικού στόχου της πρωτοβουλίας ΔΑΦΝΗ 
και άλλων συναφών προγραμμάτων, με 
συνεκτίμηση των τρεχουσών αναγκών·

15. καλεί την Επιτροπή να προσθέσει 
τη βία κατά των γυναικών στον κατάλογο 
των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ και να 
προτείνει οδηγία για την αντιμετώπιση της 
έμφυλης βίας, προκειμένου να θεσπιστεί 
ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, να συντονιστεί 
η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών, να προωθηθεί η 
συγκέντρωση ακριβών δεδομένων, να 
υπολογιστεί με ακρίβεια η έκταση της 
βίας και να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα 
διεξαγωγής προβλέψεων, να αξιολογηθεί 
ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 στην 
παροχή βασικών υπηρεσιών στα θύματα 
και να διατεθούν επαρκείς πόροι για την 
εκπλήρωση του ειδικού στόχου της 
πρωτοβουλίας ΔΑΦΝΗ και άλλων 
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συναφών προγραμμάτων, με συνεκτίμηση 
των τρεχουσών αναγκών·

Or. en

Τροπολογία 240
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να προσθέσει 
τη βία κατά των γυναικών στον κατάλογο 
των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ και να 
προτείνει οδηγία για την αντιμετώπιση της 
έμφυλης βίας, προκειμένου να θεσπιστεί 
ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, να συντονιστεί 
η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών, να προωθηθεί η 
συγκέντρωση ακριβών δεδομένων, να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της νόσου 
COVID-19 στην παροχή βασικών 
υπηρεσιών στα θύματα και να διατεθούν 
επαρκείς πόροι για την εκπλήρωση του 
ειδικού στόχου της πρωτοβουλίας ΔΑΦΝΗ 
και άλλων συναφών προγραμμάτων, με 
συνεκτίμηση των τρεχουσών αναγκών·

15. καλεί την Επιτροπή να προσθέσει 
τη βία κατά των γυναικών, καθώς επίσης 
την ενδοοικογενειακή βία κατά των 
ανδρών, στον κατάλογο των ποινικών 
αδικημάτων στην ΕΕ και να προτείνει 
οδηγία για την αντιμετώπιση της έμφυλης 
βίας, προκειμένου να θεσπιστεί ένα ισχυρό 
νομικό πλαίσιο, να συντονιστεί η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών, να προωθηθεί η 
συγκέντρωση ακριβών δεδομένων, να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των μέτρων 
αναστολής των δραστηριοτήτων κατά τη 
διάρκεια της νόσου COVID-19 στην 
παροχή βασικών υπηρεσιών στα θύματα 
και να διατεθούν επαρκείς πόροι για την 
εκπλήρωση του ειδικού στόχου της 
πρωτοβουλίας ΔΑΦΝΗ και άλλων 
συναφών προγραμμάτων, με συνεκτίμηση 
των τρεχουσών αναγκών·

Or. de

Τροπολογία 241
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να προσθέσει 15. καλεί την Επιτροπή να προσθέσει 
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τη βία κατά των γυναικών στον κατάλογο 
των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ και να 
προτείνει οδηγία για την αντιμετώπιση της 
έμφυλης βίας, προκειμένου να θεσπιστεί 
ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, να συντονιστεί 
η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών, να προωθηθεί η 
συγκέντρωση ακριβών δεδομένων, να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της νόσου 
COVID-19 στην παροχή βασικών 
υπηρεσιών στα θύματα και να διατεθούν 
επαρκείς πόροι για την εκπλήρωση του 
ειδικού στόχου της πρωτοβουλίας ΔΑΦΝΗ 
και άλλων συναφών προγραμμάτων, με 
συνεκτίμηση των τρεχουσών αναγκών·

τη βία κατά των γυναικών στον κατάλογο 
των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ και να 
προτείνει οδηγία για την αντιμετώπιση 
όλων των μορφών έμφυλης βίας, 
προκειμένου να θεσπιστεί ένα ισχυρό 
νομικό πλαίσιο, να συντονιστεί η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών, να προωθηθεί η 
συγκέντρωση ακριβών δεδομένων, να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της νόσου 
COVID-19 στην παροχή βασικών 
υπηρεσιών στα θύματα και να διατεθούν 
περισσότεροι πόροι για την εκπλήρωση 
του ειδικού στόχου της πρωτοβουλίας 
ΔΑΦΝΗ περί εξάλειψης της βίας κατά 
των γυναικών και άλλων συναφών 
προγραμμάτων, με συνεκτίμηση των 
τρεχουσών αναγκών·

Or. en

Τροπολογία 242
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να προσθέσει 
τη βία κατά των γυναικών στον κατάλογο 
των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ και να 
προτείνει οδηγία για την αντιμετώπιση της 
έμφυλης βίας, προκειμένου να θεσπιστεί 
ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, να συντονιστεί 
η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών, να προωθηθεί η 
συγκέντρωση ακριβών δεδομένων, να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της νόσου 
COVID-19 στην παροχή βασικών 
υπηρεσιών στα θύματα και να διατεθούν 
επαρκείς πόροι για την εκπλήρωση του 
ειδικού στόχου της πρωτοβουλίας ΔΑΦΝΗ 
και άλλων συναφών προγραμμάτων, με 
συνεκτίμηση των τρεχουσών αναγκών·

15. καλεί το Συμβούλιο να προσθέσει 
τη βία κατά των γυναικών στον κατάλογο 
των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ και 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει οδηγία 
για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, 
προκειμένου να θεσπιστεί ένα ισχυρό 
νομικό πλαίσιο, να συντονιστεί η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών, να προωθηθεί η 
συγκέντρωση ακριβών δεδομένων, να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της νόσου 
COVID-19 στην παροχή βασικών 
υπηρεσιών στα θύματα και να διατεθούν 
περισσότεροι πόροι για την εκπλήρωση 
του ειδικού στόχου της πρωτοβουλίας 
ΔΑΦΝΗ και άλλων συναφών 
προγραμμάτων, με συνεκτίμηση των 
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τρεχουσών αναγκών·

Or. en

Τροπολογία 243
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να προσθέσει 
τη βία κατά των γυναικών στον κατάλογο 
των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ και να 
προτείνει οδηγία για την αντιμετώπιση της 
έμφυλης βίας, προκειμένου να θεσπιστεί 
ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, να συντονιστεί 
η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών, να προωθηθεί η 
συγκέντρωση ακριβών δεδομένων, να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της νόσου 
COVID-19 στην παροχή βασικών 
υπηρεσιών στα θύματα και να διατεθούν 
επαρκείς πόροι για την εκπλήρωση του 
ειδικού στόχου της πρωτοβουλίας ΔΑΦΝΗ 
και άλλων συναφών προγραμμάτων, με 
συνεκτίμηση των τρεχουσών αναγκών·

15. καλεί την Επιτροπή να προσθέσει 
τη βία κατά των γυναικών στον κατάλογο 
των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ και να 
προτείνει οδηγία για την αντιμετώπιση της 
έμφυλης βίας, προκειμένου να θεσπιστεί 
ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, να συντονιστεί 
η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών, να προωθηθεί η 
συγκέντρωση ακριβών συγκριτικών 
δεδομένων, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος 
της νόσου COVID-19 στην παροχή 
βασικών υπηρεσιών στα θύματα και να 
διατεθούν επαρκείς πόροι για την 
εκπλήρωση του ειδικού στόχου της 
πρωτοβουλίας ΔΑΦΝΗ και άλλων 
συναφών προγραμμάτων, με συνεκτίμηση 
των τρεχουσών αναγκών·

Or. en

Τροπολογία 244
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καταγγέλλει τις σημαντικές 
περικοπές ύψους 20 % στο πλαίσιο του 
Ταμείου για τη δικαιοσύνη, τα 
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δικαιώματα και τις αξίες και, ακολούθως, 
του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, 
δικαιώματα και αξίες» που προτείνει η 
Επιτροπή στην αναθεωρημένη πρόταση 
ΠΔΠ από έναν ήδη χαμηλό αρχικό 
προϋπολογισμό που προτάθηκε το 2018· 
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι αυτή η απόφαση είναι 
αντίθετη με τη θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου του 2019, καθώς και με τις 
εκκλήσεις των ΟΚΠ για την αύξηση του 
προϋπολογισμού στα 
1,83 δισεκατομμύρια EUR· υπενθυμίζει 
ότι η θέση του Κοινοβουλίου είναι 
αιτιολογημένη δεδομένης της προσθήκης 
ενός σκέλους «Αξίες της Ένωσης» το 
οποίο απαιτεί συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό, και δεδομένης του 
δυσανάλογου αντικτύπου της νόσου 
COVID-19 στις γυναίκες και την αύξηση 
της έμφυλης βίας στη διάρκεια της 
κρίσης, και ότι αυτό το πρόγραμμα είναι 
το μοναδικό που αποσκοπεί στην 
υποστήριξη των ΟΚΠ για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων και την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην 
ΕΕ· καλεί το Συμβούλιο να αυξήσει αυτόν 
τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τη θέση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019, 
μέσω της προσθήκης 10 επιπλέον 
εκατομμυρίων για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της κρίσης της νόσου COVID-
19 για την έμφυλη βία στη διάρκεια του 
2021·

Or. en

Τροπολογία 245
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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15α. σημειώνει με σοβαρή ανησυχία 
τον αντίκτυπο της κρίσης στα άτομα 
ΛΟΑΔΜΙ+, ιδίως τους νέους, πολλοί από 
τους οποίους βίωσαν την κοινωνική 
αποστασιοποίηση ή τον εγκλεισμό σε 
αφιλόξενα οικογενειακά περιβάλλοντα, 
και, συνεπώς, διέτρεχαν αυξημένο 
κίνδυνο οικογενειακής βίας και βίας κατά 
ατόμων ΛΟΑΔΜΙ· σημειώνει ότι το 
ποσοστό των ατόμων ΛΟΑΔΜΙ+ που 
είναι άνεργα ή βρίσκονται σε επισφαλή 
απασχόληση με περιορισμένους και 
ασταθείς οικονομικούς πόρους είναι 
μεγαλύτερο από τον μέσο όρο, με 
αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να 
εξακολουθούν να ζουν σε ένα εχθρικό ή 
καταπιεστικό περιβάλλον· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι όλες οι ειδικές 
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για 
την πανδημία COVID-19 και αφορούν 
την ενδοοικογενειακή, έμφυλη και 
σεξουαλική βία θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους τόσο τον αυξημένο κίνδυνο 
που διατρέχουν τα άτομα ΛΟΑΔΜΙ+ όσο 
και τις ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν, και ότι οι υπηρεσίες 
υποστήριξης θυμάτων και οι ειδικές 
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για 
την πανδημία COVID-19 για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
θα απευθύνονται ρητά και στα άτομα 
ΛΟΑΔΜΙ+·

Or. en

Τροπολογία 246
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να διεξάγει μια νέα έρευνα 
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την έμφυλη 
βία, τα αποτελέσματα της οποίας θα 
παρουσιαστούν το 2023· επισημαίνει ότι 
πρέπει να συλλέγονται εναρμονισμένα 
δεδομένα για την έμφυλη βία σε τακτική 
βάση· καλεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν 
και να παρέχουν τα σχετικά δεδομένα 
στην Eurostat·

Or. en

Τροπολογία 247
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή 
αποτελεσματικής, οικονομικά προσιτής και 
ποιοτικής ιατρικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης στα θύματα έμφυλης βίας, 
ιδίως σε περιόδους κρίσης, όταν η στήριξη 
αυτή θα πρέπει να θεωρείται ουσιαστικής 
σημασίας·

16. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή 
αποτελεσματικής, οικονομικά προσιτής και 
ποιοτικής ιατρικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης στα θύματα έμφυλης βίας, 
ιδίως σε περιόδους κρίσης, όταν η στήριξη 
αυτή θα πρέπει να θεωρείται ουσιαστικής 
σημασίας και ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη διάσταση του φύλου 
στην προσεχή έκθεση εφαρμογής της 
οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων 
με στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων 
των θυμάτων έμφυλης βίας στο πλαίσιο 
της νέας στρατηγικής για τα δικαιώματα 
των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 248
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή 
αποτελεσματικής, οικονομικά προσιτής 
και ποιοτικής ιατρικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης στα θύματα έμφυλης βίας, 
ιδίως σε περιόδους κρίσης, όταν η στήριξη 
αυτή θα πρέπει να θεωρείται ουσιαστικής 
σημασίας·

16. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή 
αποτελεσματικής και ποιοτικής δημόσιας 
ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης στα 
θύματα έμφυλης βίας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
ιδίως σε περιόδους κρίσης, όταν η στήριξη 
αυτή πρέπει να θεωρείται ουσιαστικής 
σημασίας, και να δηλώσουν ως «βασικές» 
όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την 
προστασία και τη στήριξη των γυναικών 
θυμάτων και την πρόληψη της βίας κατά 
των γυναικών και την περαιτέρω 
θυματοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 249
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή 
αποτελεσματικής, οικονομικά προσιτής και 
ποιοτικής ιατρικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης στα θύματα έμφυλης βίας, 
ιδίως σε περιόδους κρίσης, όταν η στήριξη 
αυτή θα πρέπει να θεωρείται ουσιαστικής 
σημασίας·

16. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή 
αποτελεσματικής, προσβάσιμης, 
οικονομικά προσιτής και ποιοτικής 
ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης στα 
θύματα έμφυλης βίας, ιδίως σε περιόδους 
κρίσης, όταν η στήριξη αυτή θα πρέπει να 
θεωρείται ουσιαστικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 250
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή 
αποτελεσματικής, οικονομικά προσιτής και 
ποιοτικής ιατρικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης στα θύματα έμφυλης βίας, 
ιδίως σε περιόδους κρίσης, όταν η στήριξη 
αυτή θα πρέπει να θεωρείται ουσιαστικής 
σημασίας·

16. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή 
αποτελεσματικής, οικονομικά προσιτής και 
ποιοτικής ιατρικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης στα θύματα βίας, ιδίως σε 
περιόδους κρίσης, όταν η στήριξη αυτή θα 
πρέπει να θεωρείται ουσιαστικής 
σημασίας·

Or. es

Τροπολογία 251
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τα κράτη μέλη να 
εντατικοποιήσουν τις ενέργειές τους όσον 
αφορά την πρόληψη και τη μείωση των 
φαινομένων έμφυλης βίας, 
ενδοοικογενειακής βίας και εγκλημάτων 
τιμής· δεδομένου ότι οι γυναίκες και τα 
κορίτσια συγκαταλέγονται στις ομάδες 
που καθίστανται πιο ευάλωτες κατά τη 
διάρκεια κρίσεων, όπως αυτή της νόσου 
COVID-19, τονίζει ότι πρέπει να 
βελτιωθούν οι συνθήκες ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι εν λόγω κίνδυνοι· 
τονίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα, τα 
οποία να εστιάζουν σαφέστερα στην 
πρόληψη και ελαχιστοποίηση των 
φαινομένων βίας·σε ολόκληρο το 
δικαστικό σύστημα, στα σχολεία και 
στους χώρους υγειονομικής περίθαλψης·

Or. sv

Τροπολογία 252
Rosa Estaràs Ferragut
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ασχοληθούν ιδιαίτερα με τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
και τα κορίτσια με αναπηρία που 
υφίστανται έμφυλη και ενδοοικογειακή 
βία κατά την υποβολή καταγγελιών και 
την πρόσβαση σε υπηρεσίες για την 
υποστήριξη των θυμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δομών 
φιλοξενίας και των γραμμών στήριξης, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει 
της Σύμβασης για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 253
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή 
αποτελεσματικής, οικονομικά προσιτής 
και ποιοτικής ιατρικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης στα θύματα σεξουαλικής 
και έμφυλης βίας και την πρόσβαση σε 
αυτήν, ιδίως σε περιόδους κρίσης, όταν η 
στήριξη αυτή πρέπει να θεωρείται 
ουσιαστικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 254
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
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da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να διανέμουν επαρκείς 
πόρους από το ευρωπαϊκό μέσο 
ανάκαμψης για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών στα εθνικά 
σχέδια ανταπόκρισης στην πανδημία 
COVID-19, παράλληλα με τα υφιστάμενα 
μέτρα και τη χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 255
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 
εξετάσουν εκ του σύνεγγυς τις ανάγκες 
και τη συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, καθώς και τον οριζόντιο 
και κάθετο διαχωρισμό της αγοράς 
εργασίας, καταρτίζοντας παράλληλα 
προγράμματα στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ), καθώς και στο ευρωπαϊκό μέσο 
ανάκαμψης·

17. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά 
του για την έλλειψη σαφών μέτρων για τα 
φύλα ή ειδικών κονδυλίων για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γυναικών μετά την κρίση τόσο στο νέο 
ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης ύψους 
750 δισεκατομμυρίων EUR ή στο 
επόμενο ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027 
σε αντίθεση με τη διπλή προσέγγιση της 
στρατηγικής για την ισότητα των φύλων· 
εκφράζει την περαιτέρω δυσαρέσκειά του 
για την προτεινόμενη μείωση του Ταμείου 
για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις 
αξίες με αντίκτυπο για το πρόγραμμα 
δικαιωμάτων και αξιών και τους ειδικούς 
στόχους του, συμπεριλαμβανομένης της 
πρωτοβουλίας Daphne, καλεί την 
Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο να εξετάσουν εκ του σύνεγγυς 
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και να θεσπίσουν ειδική πρόβλεψη για τις 
κοινωνικοοικονομικές ανάγκες των 
γυναικών μετά την κρίση, 
συμπεριλαμβανομένης μιας προοπτικής 
με έντονη τη διάσταση του φύλου, ειδικής 
χρηματοδότησης και μέτρων για την 
ισότητα των φύλων και απαιτήσεων 
οριζόντιας ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου, καθώς και τον οριζόντιο και 
κάθετο διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, 
κατά την κατάρτιση προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), καθώς 
και στο ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 256
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 
εξετάσουν εκ του σύνεγγυς τις ανάγκες και 
τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, καθώς και τον οριζόντιο και 
κάθετο διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, 
καταρτίζοντας παράλληλα προγράμματα 
στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), καθώς 
και στο ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης·

17. καλεί την Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβουν 
υπόψη τους ότι η κρίση της νόσου 
COVID-19 επηρεάζει δυσανάλογα τις 
γυναίκες σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 
και θα οξύνει ακόμα περισσότερο τις 
ανισότητες και τις διακρίσεις μεταξύ 
ανδρών και γυναικών στην αγορά 
εργασίας, και να εξετάσουν εκ του 
σύνεγγυς τις ανάγκες και τη συμμετοχή 
των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς 
και τον οριζόντιο και κάθετο διαχωρισμό 
της αγοράς εργασίας, καταρτίζοντας και 
υλοποιώντας παράλληλα προγράμματα 
στο πλαίσιο του ενωσιακού 
προϋπολογισμού για το 2021, του 
επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ), καθώς και στο 
ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης, και να 
διασφαλίσουν ότι όλα τα προγράμματα 
ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου 
και τη συνεκτίμηση της διάστασης του 
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φύλου στον προϋπολογισμό καθώς και τις 
εκ των προτέρων και εκ των υστέρων 
εκτιμήσεις επιπτώσεων ανάλογα με το 
φύλο όπως προβλέπεται στη στρατηγική 
για την ισότητα των φύλων για την 
περίοδο 2020-2025 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 257
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 
εξετάσουν εκ του σύνεγγυς τις ανάγκες και 
τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, καθώς και τον οριζόντιο και 
κάθετο διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, 
καταρτίζοντας παράλληλα προγράμματα 
στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), καθώς 
και στο ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης·

17. καλεί την Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 
συνεκτιμήσουν τη διάσταση του φύλου 
στον προϋπολογισμό και να εξετάσουν εκ 
του σύνεγγυς τις ανάγκες και τη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, καθώς και τον οριζόντιο και 
κάθετο διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, 
καταρτίζοντας και υλοποιώντας 
παράλληλα προγράμματα στο πλαίσιο του 
ενωσιακού προϋπολογισμού, του 
επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ), καθώς και στο 
ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 258
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή, το 17. καλεί την Επιτροπή, το 
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Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 
εξετάσουν εκ του σύνεγγυς τις ανάγκες και 
τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, καθώς και τον οριζόντιο και 
κάθετο διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, 
καταρτίζοντας παράλληλα προγράμματα 
στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), καθώς 
και στο ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης·

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 
εξετάσουν εκ του σύνεγγυς τις ανάγκες και 
τη συμμετοχή των γυναικών και των 
ανδρών στην αγορά εργασίας, καθώς και 
τον οριζόντιο και κάθετο διαχωρισμό της 
αγοράς εργασίας, καταρτίζοντας 
παράλληλα προγράμματα στο πλαίσιο του 
επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ), καθώς και στο 
ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης·

Or. es

Τροπολογία 259
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 
εξετάσουν εκ του σύνεγγυς τις ανάγκες και 
τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, καθώς και τον οριζόντιο και 
κάθετο διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, 
καταρτίζοντας παράλληλα προγράμματα 
στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), καθώς 
και στο ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης·

17. καλεί την Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβουν 
πλήρως υπόψη τους τις ανάγκες και τη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, καθώς και τον οριζόντιο και 
κάθετο διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, 
καταρτίζοντας παράλληλα προγράμματα 
στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), καθώς 
και στο ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 260
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή, το 17. καλεί την Επιτροπή, το 
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Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 
εξετάσουν εκ του σύνεγγυς τις ανάγκες και 
τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, καθώς και τον οριζόντιο και 
κάθετο διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, 
καταρτίζοντας παράλληλα προγράμματα 
στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), καθώς 
και στο ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης·

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 
εξετάσουν εκ του σύνεγγυς τις ανάγκες και 
τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, καθώς και δίκαιες επιβαρύνσεις 
και ευκαιρίες απασχόλησης για άνδρες 
και γυναίκες, καταρτίζοντας παράλληλα 
προγράμματα στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ), καθώς και στο ευρωπαϊκό μέσο 
ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 261
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει τις αρνητικές 
επιπτώσεις της κρίσης της νόσου 
COVID-19 στο εισόδημα και το ποσοστό 
απασχόλησης των γυναικών λόγω της 
απασχόλησης υψηλότερου ποσοστού 
γυναικών σε τομείς που πλήττονται από 
τον εγκλεισμό, στην άτυπη οικονομία και 
σε τομείς με περισσότερο επισφαλείς 
συνθήκες απασχόλησης· τονίζει ότι η 
διακοπή της λειτουργίας των σχολείων 
και η διακοπή παροχής υπηρεσιών 
φροντίδας αύξησε τις ευθύνες οικιακής 
φροντίδας που εξαρτώνται σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τις γυναίκες και ήταν το 
πρώτο βασικό εμπόδιο των οικονομικών 
περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω της 
νόσου COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 262
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
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Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι πρέπει να επανεξεταστεί 
η φύση και ο χώρος διεξαγωγής της 
εργασίας μετά την κρίση· τονίζει ότι η 
εργασία από το σπίτι δεν αποτελεί 
υποκατάστατο της φροντίδας των 
παιδιών· επισημαίνει ότι η ευέλικτη 
εργασία, όπως συμφωνείται με τους 
εργοδότες, επιτρέπει στις γυναίκες και 
στους άνδρες να εργάζονται από την 
κατοικία τους ή από τοπικούς χώρους 
εργασίας, διευκολύνοντας την 
εξισορρόπηση των ευθυνών φροντίδας και 
την αύξηση του ποιοτικού χρόνου με τις 
οικογένειές τους·

18. τονίζει ότι πρέπει να επανεξεταστεί 
η φύση και ο χώρος διεξαγωγής της 
εργασίας μετά την κρίση· επισημαίνει ότι η 
ευέλικτη εργασία, όπως συμφωνείται με 
τους εργοδότες, μπορεί να παρέχει 
ευκαιρίες στις γυναίκες και στους άνδρες 
να εργάζονται από την κατοικία τους ή από 
τοπικούς χώρους εργασίας, 
διευκολύνοντας την εξισορρόπηση των 
ευθυνών φροντίδας και την αύξηση του 
ποιοτικού χρόνου με τις οικογένειές τους 
και τονίζει ότι η εργασία από το σπίτι δεν 
αποτελεί υποκατάστατο της φροντίδας 
των παιδιών, καθώς και ότι είναι 
απαραίτητο να παρέχονται οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες 
παιδικής φροντίδας και να διασφαλίζεται 
η πρόσβαση σε αυτές προκειμένου να 
διευκολύνεται η συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας και η ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής· ζητεί από την Επιτροπή να 
εγγυηθεί την επίτευξη αυτών των στόχων 
σύμφωνα με τους στόχους της 
Βαρκελώνης· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να κυρώσουν χωρίς καθυστέρηση τη 
σύμβαση της ΔΟΕ του 2019 αριθ. 190 
κατά της βίας και της παρενόχλησης, και 
να την εφαρμόσουν μαζί με τη 
συνοδευτική σύσταση (αριθ. 206) που 
καλύπτει όλους τους τόπους όπου μπορεί 
να παρατηρηθεί βία και παρενόχληση 
στον χώρο εργασίας, όπως ιδιωτικοί και 
δημόσιοι χώροι εργασίας καθώς και 
επικοινωνίες που σχετίζονται με την 
εργασία·

Or. en

Τροπολογία 263
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Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι πρέπει να επανεξεταστεί 
η φύση και ο χώρος διεξαγωγής της 
εργασίας μετά την κρίση· τονίζει ότι η 
εργασία από το σπίτι δεν αποτελεί 
υποκατάστατο της φροντίδας των παιδιών· 
επισημαίνει ότι η ευέλικτη εργασία, όπως 
συμφωνείται με τους εργοδότες, επιτρέπει 
στις γυναίκες και στους άνδρες να 
εργάζονται από την κατοικία τους ή από 
τοπικούς χώρους εργασίας, 
διευκολύνοντας την εξισορρόπηση των 
ευθυνών φροντίδας και την αύξηση του 
ποιοτικού χρόνου με τις οικογένειές τους·

18. τονίζει ότι πρέπει να επανεξεταστεί 
η φύση και ο χώρος διεξαγωγής της 
εργασίας μετά την κρίση· τονίζει ότι η 
εργασία από το σπίτι δεν αποτελεί 
υποκατάστατο της φροντίδας των παιδιών· 
επισημαίνει ότι η ευέλικτη εργασία, όπως 
συμφωνείται με τους εργοδότες και τους 
εργαζομένους, επιτρέπει στις γυναίκες και 
στους άνδρες να εργάζονται από την 
κατοικία τους ή από τοπικούς χώρους 
εργασίας, και ενδέχεται να διευκολύνει 
την εξισορρόπηση των ευθυνών φροντίδας 
και την αύξηση του ποιοτικού χρόνου με 
τις οικογένειές τους, αλλά μπορεί επίσης 
να αυξήσει το χάσμα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών ως προς τη φροντίδα και, 
συνεπώς, να διευρύνει το μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα·

Or. en

Τροπολογία 264
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι πρέπει να επανεξεταστεί 
η φύση και ο χώρος διεξαγωγής της 
εργασίας μετά την κρίση· τονίζει ότι η 
εργασία από το σπίτι δεν αποτελεί 
υποκατάστατο της φροντίδας των παιδιών· 
επισημαίνει ότι η ευέλικτη εργασία, όπως 
συμφωνείται με τους εργοδότες, επιτρέπει 
στις γυναίκες και στους άνδρες να 
εργάζονται από την κατοικία τους ή από 

18. τονίζει ότι πρέπει να επανεξεταστεί 
η φύση και ο χώρος διεξαγωγής της 
εργασίας μετά την κρίση· τονίζει ότι η 
εργασία από το σπίτι δεν αποτελεί 
υποκατάστατο της φροντίδας των παιδιών· 
επισημαίνει ότι η ευέλικτη εργασία, όπως 
συμφωνείται με τους εργοδότες, επιτρέπει 
στις γυναίκες και στους άνδρες να 
εργάζονται από την κατοικία τους ή από 
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τοπικούς χώρους εργασίας, 
διευκολύνοντας την εξισορρόπηση των 
ευθυνών φροντίδας και την αύξηση του 
ποιοτικού χρόνου με τις οικογένειές τους·

τοπικούς χώρους εργασίας, 
διευκολύνοντας την εξισορρόπηση των 
ευθυνών φροντίδας και την αύξηση του 
ποιοτικού χρόνου με τις οικογένειές τους· 
σημειώνει ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί 
να ενισχύσει τις αγροτικές περιοχές και 
τις υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 265
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι πρέπει να επανεξεταστεί 
η φύση και ο χώρος διεξαγωγής της 
εργασίας μετά την κρίση· τονίζει ότι η 
εργασία από το σπίτι δεν αποτελεί 
υποκατάστατο της φροντίδας των παιδιών· 
επισημαίνει ότι η ευέλικτη εργασία, όπως 
συμφωνείται με τους εργοδότες, επιτρέπει 
στις γυναίκες και στους άνδρες να 
εργάζονται από την κατοικία τους ή από 
τοπικούς χώρους εργασίας, 
διευκολύνοντας την εξισορρόπηση των 
ευθυνών φροντίδας και την αύξηση του 
ποιοτικού χρόνου με τις οικογένειές τους·

18. τονίζει ότι πρέπει να επανεξεταστεί 
η φύση και ο χώρος διεξαγωγής της 
εργασίας μετά την κρίση· τονίζει ότι η 
εργασία από το σπίτι δεν αποτελεί 
υποκατάστατο της φροντίδας των παιδιών· 
επισημαίνει ότι η ευέλικτη εργασία, όπως 
συμφωνείται με τους εργοδότες, επιτρέπει 
στις γυναίκες και στους άνδρες να 
εργάζονται από την κατοικία τους ή από 
τοπικούς χώρους εργασίας, 
διευκολύνοντας την εξισορρόπηση των 
ευθυνών φροντίδας και την αύξηση του 
ποιοτικού χρόνου με τις οικογένειές τους, 
δεν θα πρέπει ωστόσο να παραμελείται η 
κοινωνική επαφή με τους συναδέλφους·

Or. de

Τροπολογία 266
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι πρέπει να επανεξεταστεί 18. τονίζει ότι πρέπει να επανεξεταστεί 
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η φύση και ο χώρος διεξαγωγής της 
εργασίας μετά την κρίση· τονίζει ότι η 
εργασία από το σπίτι δεν αποτελεί 
υποκατάστατο της φροντίδας των παιδιών· 
επισημαίνει ότι η ευέλικτη εργασία, όπως 
συμφωνείται με τους εργοδότες, επιτρέπει 
στις γυναίκες και στους άνδρες να 
εργάζονται από την κατοικία τους ή από 
τοπικούς χώρους εργασίας, 
διευκολύνοντας την εξισορρόπηση των 
ευθυνών φροντίδας και την αύξηση του 
ποιοτικού χρόνου με τις οικογένειές τους·

η φύση και ο χώρος διεξαγωγής της 
εργασίας μετά την κρίση· τονίζει ότι η 
εργασία από το σπίτι δεν αποτελεί 
υποκατάστατο της φροντίδας των παιδιών· 
επισημαίνει ότι η ευέλικτη εργασία, όπως 
συμφωνείται με τους εργοδότες, επιτρέπει 
στις γυναίκες και στους άνδρες να 
εργάζονται από την κατοικία τους ή από 
τοπικούς χώρους εργασίας, 
διευκολύνοντας την εξισορρόπηση των 
ευθυνών φροντίδας και την αύξηση του 
ποιοτικού χρόνου με τις οικογένειές τους 
για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης που λαμβάνει υπόψη της τη 
διάσταση του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 267
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι πρέπει να επανεξεταστεί 
η φύση και ο χώρος διεξαγωγής της 
εργασίας μετά την κρίση· τονίζει ότι η 
εργασία από το σπίτι δεν αποτελεί 
υποκατάστατο της φροντίδας των παιδιών· 
επισημαίνει ότι η ευέλικτη εργασία, όπως 
συμφωνείται με τους εργοδότες, επιτρέπει 
στις γυναίκες και στους άνδρες να 
εργάζονται από την κατοικία τους ή από 
τοπικούς χώρους εργασίας, 
διευκολύνοντας την εξισορρόπηση των 
ευθυνών φροντίδας και την αύξηση του 
ποιοτικού χρόνου με τις οικογένειές τους·

18. τονίζει ότι πρέπει να επανεξεταστεί 
η φύση και ο χώρος διεξαγωγής της 
εργασίας μετά την κρίση· τονίζει ότι η 
εργασία από το σπίτι δεν αποτελεί 
υποκατάστατο της φροντίδας των παιδιών 
και της παροχής διαμονής στον 
εργασιακό χώρο· επισημαίνει ότι η 
ευέλικτη εργασία, όπως συμφωνείται με 
τους εργοδότες, επιτρέπει στις γυναίκες και 
στους άνδρες να εργάζονται από την 
κατοικία τους ή από τοπικούς χώρους 
εργασίας, διευκολύνοντας την 
εξισορρόπηση των ευθυνών φροντίδας και 
την αύξηση του ποιοτικού χρόνου με τις 
οικογένειές τους·

Or. en

Τροπολογία 268
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Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι πρέπει να επανεξεταστεί 
η φύση και ο χώρος διεξαγωγής της 
εργασίας μετά την κρίση· τονίζει ότι η 
εργασία από το σπίτι δεν αποτελεί 
υποκατάστατο της φροντίδας των παιδιών· 
επισημαίνει ότι η ευέλικτη εργασία, όπως 
συμφωνείται με τους εργοδότες, επιτρέπει 
στις γυναίκες και στους άνδρες να 
εργάζονται από την κατοικία τους ή από 
τοπικούς χώρους εργασίας, 
διευκολύνοντας την εξισορρόπηση των 
ευθυνών φροντίδας και την αύξηση του 
ποιοτικού χρόνου με τις οικογένειές τους·

18. τονίζει ότι πρέπει να επανεξεταστεί 
η φύση και ο χώρος διεξαγωγής της 
εργασίας μετά την κρίση· τονίζει ότι η 
εργασία από το σπίτι δεν αποτελεί 
υποκατάστατο της φροντίδας των παιδιών· 
επισημαίνει ότι η ευέλικτη εργασία, όπως 
συμφωνείται με τους εργοδότες, επιτρέπει 
στις γυναίκες και στους άνδρες να 
εργάζονται από την κατοικία τους ή από 
τοπικούς χώρους εργασίας, και θα 
μπορούσε να διασφαλίσει καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 269
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί από την Επιτροπή να μην 
προωθήσει καμία σύσταση πολιτικής που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των 
επισφαλών εργασιακών σχέσεων, 
απορρύθμιση της εργασίας και του 
χρόνου εργασίας, μείωση των μισθών, 
επίθεση κατά των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων ή ιδιωτικοποίηση των 
δημόσιων υπηρεσιών και των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en
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Τροπολογία 270
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει τον κίνδυνο 
διεύρυνσης του μισθολογικού χάσματος 
σε περίπτωση που δεν ρυθμιστεί 
κατάλληλα η τηλεργασία και αναληφθεί 
κατά βάση από τις γυναίκες· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξετάσει αυτήν την 
κατάσταση και να προτείνει σχετικές 
λύσεις σε επίπεδο Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 271
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει 
δεδομένα σχετικά με την παροχή διαφόρων 
ειδών φροντίδας για την τροφοδότηση μιας 
μελέτης που θα εξετάζει το κενό 
φροντίδας, με σκοπό τη χάραξη 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους 
παρόχους φροντίδας· σημειώνει ότι η 
στρατηγική πρέπει να σέβεται τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών, αλλά 
να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
συνεργασίας και του συντονισμού, με 
οφέλη για τους άτυπους και τους 
επίσημους παρόχους φροντίδας και τα 
άτομα τα οποία φροντίζουν· τονίζει ότι η 
συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε 
συνδυασμό με την αποδοτική χρήση των 
ενωσιακών κονδυλίων, μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη ποιοτικών, 
προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 

19. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει 
δεδομένα σχετικά με την παροχή διαφόρων 
ειδών φροντίδας για την τροφοδότηση μιας 
μελέτης που θα εξετάζει το κενό 
φροντίδας, με σκοπό την παρουσίαση μιας 
ευρωπαϊκής συμφωνίας για την παροχή 
φροντίδας, που ακολουθεί μια συνολική 
προσέγγιση για όλες τις ανάγκες και τις 
υπηρεσίες φροντίδας και θέτει ελάχιστα 
πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές 
ποιότητας για τη φροντίδα καθ’ όλη τη 
διάρκειά της, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα 
με μακροχρόνιες ανάγκες·
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υπηρεσιών παροχής φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 272
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει 
δεδομένα σχετικά με την παροχή διαφόρων 
ειδών φροντίδας για την τροφοδότηση μιας 
μελέτης που θα εξετάζει το κενό 
φροντίδας, με σκοπό τη χάραξη 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους 
παρόχους φροντίδας· σημειώνει ότι η 
στρατηγική πρέπει να σέβεται τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών, αλλά να 
αποσκοπεί στη βελτίωση της συνεργασίας 
και του συντονισμού, με οφέλη για τους 
άτυπους και τους επίσημους παρόχους 
φροντίδας και τα άτομα τα οποία 
φροντίζουν· τονίζει ότι η συνεργασία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με την 
αποδοτική χρήση των ενωσιακών 
κονδυλίων, μπορεί να συμβάλει στην 
ανάπτυξη ποιοτικών, προσβάσιμων και 
οικονομικά προσιτών υπηρεσιών παροχής 
φροντίδας·

19. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει 
δεδομένα σχετικά με την παροχή διαφόρων 
ειδών φροντίδας συμπεριλαμβανομένης 
της φροντίδας των παιδιών, της 
φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων και 
ατόμων με αναπηρία, καθώς και το φύλο, 
την ηλικία και την κατάσταση 
απασχόλησης του φροντιστή για την 
τροφοδότηση μιας μελέτης που θα εξετάζει 
το κενό φροντίδας, με σκοπό τη χάραξη 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους 
παρόχους φροντίδας που ακολουθεί μια 
ολιστική και μακρόπνοη προσέγγιση της 
φροντίδας, και λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες τόσο όσων απολαμβάνουν τη 
φροντίδα όσο και των φροντιστών· 
σημειώνει ότι η στρατηγική πρέπει να 
σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών, αλλά να αποσκοπεί στη βελτίωση 
της συνεργασίας και του συντονισμού, με 
οφέλη για τους άτυπους και τους 
επίσημους παρόχους φροντίδας και τα 
άτομα τα οποία φροντίζουν· τονίζει ότι η 
συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε 
συνδυασμό με την αποδοτική χρήση των 
ενωσιακών κονδυλίων, μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη ποιοτικών, 
προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 
υπηρεσιών παροχής φροντίδας·

Or. en
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Τροπολογία 273
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει 
δεδομένα σχετικά με την παροχή διαφόρων 
ειδών φροντίδας για την τροφοδότηση μιας 
μελέτης που θα εξετάζει το κενό 
φροντίδας, με σκοπό τη χάραξη 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους 
παρόχους φροντίδας· σημειώνει ότι η 
στρατηγική πρέπει να σέβεται τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών, αλλά να 
αποσκοπεί στη βελτίωση της συνεργασίας 
και του συντονισμού, με οφέλη για τους 
άτυπους και τους επίσημους παρόχους 
φροντίδας και τα άτομα τα οποία 
φροντίζουν· τονίζει ότι η συνεργασία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με την 
αποδοτική χρήση των ενωσιακών 
κονδυλίων, μπορεί να συμβάλει στην 
ανάπτυξη ποιοτικών, προσβάσιμων και 
οικονομικά προσιτών υπηρεσιών παροχής 
φροντίδας·

19. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει 
δεδομένα σχετικά με την παροχή διαφόρων 
ειδών φροντίδας για την τροφοδότηση μιας 
μελέτης που θα εξετάζει το κενό 
φροντίδας, με σκοπό την πρόταση μιας 
ευρωπαϊκής συμφωνίας για την παροχή 
φροντίδας που αποσκοπεί στη στήριξη 
της μετάβασης προς μια οικονομία 
βασισμένη στη φροντίδα· σημειώνει ότι η 
συμφωνία για την παροχή φροντίδας 
πρέπει να αναπτύσσει συνέργειες με τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και των 
περιφερειών, θα πρέπει να αποσκοπεί στη 
βελτίωση της συνεργασίας και του 
συντονισμού, και να διασφαλίζει σχετικές 
επενδύσεις και νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ 
με οφέλη για τους άτυπους και τους 
επίσημους παρόχους φροντίδας και τα 
άτομα τα οποία φροντίζουν· τονίζει ότι η 
δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη ποιοτικών, 
προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 
δημόσιων υπηρεσιών παροχής φροντίδας 
που βασίζονται σε κοινή ευθύνη μεταξύ 
ανδρών και γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 274
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει 19. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει 
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δεδομένα σχετικά με την παροχή διαφόρων 
ειδών φροντίδας για την τροφοδότηση μιας 
μελέτης που θα εξετάζει το κενό 
φροντίδας, με σκοπό τη χάραξη 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους 
παρόχους φροντίδας· σημειώνει ότι η 
στρατηγική πρέπει να σέβεται τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών, αλλά να 
αποσκοπεί στη βελτίωση της συνεργασίας 
και του συντονισμού, με οφέλη για τους 
άτυπους και τους επίσημους παρόχους 
φροντίδας και τα άτομα τα οποία 
φροντίζουν· τονίζει ότι η συνεργασία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με την 
αποδοτική χρήση των ενωσιακών 
κονδυλίων, μπορεί να συμβάλει στην 
ανάπτυξη ποιοτικών, προσβάσιμων και 
οικονομικά προσιτών υπηρεσιών παροχής 
φροντίδας·

αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα 
σχετικά με την παροχή διαφόρων ειδών 
φροντίδας για την τροφοδότηση μιας 
μελέτης που θα εξετάζει το κενό 
φροντίδας, με σκοπό τη χάραξη 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη φροντίδα· 
σημειώνει ότι η στρατηγική πρέπει να 
σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών, αλλά θα πρέπει να αποσκοπεί στη 
βελτίωση της συνεργασίας και του 
συντονισμού, με οφέλη για τους άτυπους 
και τους επίσημους παρόχους φροντίδας 
και τα άτομα τα οποία φροντίζουν· τονίζει 
ότι η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
σε συνδυασμό με την αποδοτική χρήση 
των ενωσιακών κονδυλίων, μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη ποιοτικών, 
προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 
υπηρεσιών παροχής φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 275
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο 
να υπάρχουν ευέλικτα μοντέλα στην 
παροχή φροντίδας όπως αποδείχτηκε από 
τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 
και των συνακόλουθων μέτρων· σε αυτό 
το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να 
λειτουργήσει ως πλατφόρμα για τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών σχετικά με την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την οικονομική 
προσιτότητα των υπηρεσιών φροντίδας, 
καθώς και των διαφορετικών μοντέλων 
υπηρεσιών παροχής φροντίδας· 
προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει την 
κατάσταση των άτυπων φροντιστών και 
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να μοιραστεί βέλτιστες πρακτικές σχετικά 
με τον τρόπο νομιμοποίησης της 
εργασίας τους από τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 276
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. υπογραμμίζει την ανάγκη 
βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των 
εργαζομένων στον τομέα της παροχής 
φροντίδας και προτρέπει τα κράτη μέλη 
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·

Or. en

Τροπολογία 277
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στη 
φροντίδα είναι σημαντικές για τη 
διασφάλιση της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, της οικονομικής 
χειραφέτησης των γυναικών, την 
ανάπτυξη ανθεκτικών κοινωνιών, την 
καταπολέμηση επισφαλών συνθηκών σε 



PE657.386v01-00 156/194 AM\1213464EL.docx

EL

έναν γυναικοκρατούμενο τομέα, και έχουν 
θετικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ καθώς 
επιτρέπουν σε περισσότερες γυναίκες να 
συμμετέχουν σε αμειβόμενη εργασία·

Or. en

Τροπολογία 278
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τους άνδρες να δεχτούν 
ευέλικτες εργασιακές διευθετήσεις, 
δεδομένου ότι δυσανάλογα μεγάλος 
αριθμός γυναικών χρησιμοποιεί συνήθως 
αυτές τις διευθετήσεις· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως και να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, και καλεί την Επιτροπή να την 
παρακολουθεί αποτελεσματικά·

20. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να 
ενθαρρύνουν τους άνδρες να δεχτούν 
ευέλικτες εργασιακές διευθετήσεις, 
δεδομένου ότι δυσανάλογα μεγάλος 
αριθμός γυναικών χρησιμοποιεί συνήθως 
αυτές τις διευθετήσεις· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως και να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, και καλεί την Επιτροπή να την 
παρακολουθεί αποτελεσματικά· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής υπερβαίνοντας τα 
πρότυπα που θέτει η οδηγία, ιδίως 
δεδομένης της ανάγκης αντιμετώπισης 
περιστάσεων που έχουν παρουσιαστεί 
από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
νόσου COVID-19 και τις συνέπειές τους 
όσον αφορά τα ιατρικά πρωτόκολλα σε 
εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων και σε 
εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 279
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Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τους άνδρες να δεχτούν 
ευέλικτες εργασιακές διευθετήσεις, 
δεδομένου ότι δυσανάλογα μεγάλος 
αριθμός γυναικών χρησιμοποιεί συνήθως 
αυτές τις διευθετήσεις· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως και να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, και καλεί την Επιτροπή να την 
παρακολουθεί αποτελεσματικά·

20. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τους άνδρες να δεχτούν 
ευέλικτες εργασιακές διευθετήσεις, 
δεδομένου ότι δυσανάλογα μεγάλος 
αριθμός γυναικών χρησιμοποιεί συνήθως 
αυτές τις διευθετήσεις· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως και να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
και τα προσκαλεί να υπερβούν τα 
ελάχιστα πρότυπα που θέτει η οδηγία· 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
ετησίως, εκ του σύνεγγυς και 
συστηματικά την εφαρμογή από τα κράτη 
μέλη της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής·

Or. en

Τροπολογία 280
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τους άνδρες να δεχτούν 
ευέλικτες εργασιακές διευθετήσεις, 
δεδομένου ότι δυσανάλογα μεγάλος 
αριθμός γυναικών χρησιμοποιεί συνήθως 
αυτές τις διευθετήσεις· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως και να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, και καλεί την Επιτροπή να την 
παρακολουθεί αποτελεσματικά·

20. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τις ευέλικτες εργασιακές 
διευθετήσεις· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να μεταφέρουν πλήρως και να εφαρμόσουν 
την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και 
καλεί την Επιτροπή να την παρακολουθεί 
αποτελεσματικά·
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Or. de

Τροπολογία 281
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τους άνδρες να δεχτούν 
ευέλικτες εργασιακές διευθετήσεις, 
δεδομένου ότι δυσανάλογα μεγάλος 
αριθμός γυναικών χρησιμοποιεί συνήθως 
αυτές τις διευθετήσεις· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως και να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, και καλεί την Επιτροπή να την 
παρακολουθεί αποτελεσματικά·

20. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τις γυναίκες και τους άνδρες 
να δεχτούν ευέλικτες εργασιακές 
διευθετήσεις, δεδομένου ότι δυσανάλογα 
μεγάλος αριθμός γυναικών χρησιμοποιεί 
συνήθως αυτές τις διευθετήσεις· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν 
πλήρως και να εφαρμόσουν την οδηγία για 
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, και καλεί την Επιτροπή να 
την παρακολουθεί αποτελεσματικά·

Or. es

Τροπολογία 282
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τους άνδρες να δεχτούν 
ευέλικτες εργασιακές διευθετήσεις, 
δεδομένου ότι δυσανάλογα μεγάλος 
αριθμός γυναικών χρησιμοποιεί συνήθως 
αυτές τις διευθετήσεις· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως και να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, και καλεί την Επιτροπή να την 
παρακολουθεί αποτελεσματικά·

20. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τους άνδρες να δεχτούν 
ευέλικτες εργασιακές διευθετήσεις, 
δεδομένου ότι δυσανάλογα μεγάλος 
αριθμός γυναικών χρησιμοποιεί συνήθως 
αυτές τις διευθετήσεις· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως και να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
χωρίς καθυστέρηση, και καλεί την 
Επιτροπή να την παρακολουθεί 
αποτελεσματικά·
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Or. en

Τροπολογία 283
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τους άνδρες να δεχτούν 
ευέλικτες εργασιακές διευθετήσεις, 
δεδομένου ότι δυσανάλογα μεγάλος 
αριθμός γυναικών χρησιμοποιεί συνήθως 
αυτές τις διευθετήσεις· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως και να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, και καλεί την Επιτροπή να την 
παρακολουθεί αποτελεσματικά·

20. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
δώσουν τη δυνατότητα στους άνδρες να 
δεχτούν ευέλικτες εργασιακές 
διευθετήσεις, δεδομένου ότι μεγαλύτερος 
αριθμός γυναικών χρησιμοποιεί συνήθως 
αυτές τις διευθετήσεις· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως και να 
εφαρμόσουν την οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, και καλεί την Επιτροπή να την 
παρακολουθεί αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία 284
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να αντιστρέψουν τις περικοπές που 
επιβάλλονται στους τομείς του 
προγραμματισμού της ισότητας των 
φύλων, των δημόσιων υπηρεσιών και, 
ιδίως, της παροχής υπηρεσιών 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας· 
καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
ενισχύσουν την προστασία της 
μητρότητας, της πατρότητας και της 
ιδιότητας του γονέα στην εργατική 
νομοθεσία, συγκεκριμένα με την αύξηση 
του χρόνου της άδειας και με την εγγύηση 
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ότι αυτή αμείβεται πλήρως και με τη 
μείωση του αριθμού των ωρών εργασίας 
κατά τον θηλασμό και με λήψη 
κατάλληλων μέτρων για την εφαρμογή 
της προστασίας αυτής, αλλά και με την 
επένδυση σε παροχή ενός δωρεάν 
δημόσιου δικτύου υπηρεσιών για 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και 
για υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 285
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μια ειδική μη μεταβιβαζόμενη 
και πλήρως αμειβόμενη άδεια για τους 
φροντιστές και τους εργαζόμενους γονείς, 
για όσο εξακολουθούν να είναι σε 
εφαρμογή τα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 286
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν τα δικαιώματα αμειβόμενης 
άδειας, τηλεργασίας, βραχυπρόθεσμης 
εργασίας και ενισχυμένης κοινωνικής 
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προστασίας σε γυναίκες που βρίσκονται 
σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας ή έχουν 
ήδη χάσει τις δουλειές τους·

Or. en

Τροπολογία 287
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερα δυσχερείς 
περιστάσεις που αντιμετώπισαν οι μόνοι 
γονείς κατά την πανδημία και την περίοδο 
μετά την κρίση, λόγω των πολλαπλών 
βαρών, συμπεριλαμβανομένων της 
συνεχούς παροχής φροντίδας, των 
ανησυχιών σχετικά με το καθεστώς 
επιμέλειας, καθώς και των δυνητικών 
οικονομικών προβλημάτων και της 
μοναξιάς· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τη συγκεκριμένη 
κατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένων 
των πρόσθετων βαρών ως προς την 
εργασία, την εκπαίδευση και τη φροντίδα, 
την πρόσβαση σε δικηγόρους και την 
εφαρμογή των συμφωνιών επιμέλειας·

21. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερα δυσχερείς 
περιστάσεις που αντιμετώπισαν οι μόνοι 
γονείς κατά την πανδημία και την περίοδο 
μετά την κρίση, λόγω των πολλαπλών 
βαρών, συμπεριλαμβανομένων της 
συνεχούς παροχής φροντίδας, των 
ανησυχιών σχετικά με το καθεστώς 
επιμέλειας, καθώς και των δυνητικών 
οικονομικών προβλημάτων και της 
μοναξιάς· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τη συγκεκριμένη 
κατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένων 
των πρόσθετων βαρών ως προς την 
εργασία, την εκπαίδευση και τη φροντίδα, 
την πρόσβαση σε δικηγόρους και την 
εφαρμογή των συμφωνιών επιμέλειας και 
τονίζει τη σημασία του γάμου και την από 
κοινού ανατροφή των παιδιών και από 
τους δύο γονείς·

Or. de

Τροπολογία 288
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερα δυσχερείς 
περιστάσεις που αντιμετώπισαν οι μόνοι 
γονείς κατά την πανδημία και την περίοδο 
μετά την κρίση, λόγω των πολλαπλών 
βαρών, συμπεριλαμβανομένων της 
συνεχούς παροχής φροντίδας, των 
ανησυχιών σχετικά με το καθεστώς 
επιμέλειας, καθώς και των δυνητικών 
οικονομικών προβλημάτων και της 
μοναξιάς· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τη συγκεκριμένη 
κατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένων 
των πρόσθετων βαρών ως προς την 
εργασία, την εκπαίδευση και τη φροντίδα, 
την πρόσβαση σε δικηγόρους και την 
εφαρμογή των συμφωνιών επιμέλειας·

21. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερα δυσχερείς 
περιστάσεις που αντιμετώπισαν οι μόνοι 
γονείς, που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 
(85 %) είναι γυναίκες, κατά την πανδημία 
και την περίοδο μετά την κρίση, λόγω των 
πολλαπλών βαρών, συμπεριλαμβανομένων 
της συνεχούς παροχής φροντίδας, των 
ανησυχιών σχετικά με το καθεστώς 
επιμέλειας, καθώς και των δυνητικών 
οικονομικών προβλημάτων και της 
μοναξιάς· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους και να 
εξετάσουν περαιτέρω τη συγκεκριμένη 
κατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένων 
των πρόσθετων βαρών ως προς την 
εργασία, την εκπαίδευση και τη φροντίδα, 
την πρόσβαση σε δικηγόρους και την 
εφαρμογή των συμφωνιών επιμέλειας·

Or. en

Τροπολογία 289
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερα δυσχερείς 
περιστάσεις που αντιμετώπισαν οι μόνοι 
γονείς κατά την πανδημία και την περίοδο 
μετά την κρίση, λόγω των πολλαπλών 
βαρών, συμπεριλαμβανομένων της 
συνεχούς παροχής φροντίδας, των 
ανησυχιών σχετικά με το καθεστώς 
επιμέλειας, καθώς και των δυνητικών 
οικονομικών προβλημάτων και της 
μοναξιάς· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τη συγκεκριμένη 
κατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένων 
των πρόσθετων βαρών ως προς την 
εργασία, την εκπαίδευση και τη φροντίδα, 
την πρόσβαση σε δικηγόρους και την 
εφαρμογή των συμφωνιών επιμέλειας·

21. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερα δυσχερείς 
περιστάσεις που αντιμετώπισαν οι μόνοι 
γονείς, που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 
είναι άγαμες μητέρες, κατά την πανδημία 
και την περίοδο μετά την κρίση, λόγω των 
πολλαπλών βαρών, συμπεριλαμβανομένων 
της συνεχούς παροχής φροντίδας, των 
ανησυχιών σχετικά με το καθεστώς 
επιμέλειας, καθώς και των δυνητικών 
οικονομικών προβλημάτων και της 
μοναξιάς· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τη συγκεκριμένη 
κατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένων 
των πρόσθετων βαρών ως προς την 
εργασία, την εκπαίδευση και τη φροντίδα, 
την πρόσβαση σε δικηγόρους και την 
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εφαρμογή των συμφωνιών επιμέλειας·

Or. en

Τροπολογία 290
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερα δυσχερείς 
περιστάσεις που αντιμετώπισαν οι μόνοι 
γονείς κατά την πανδημία και την περίοδο 
μετά την κρίση, λόγω των πολλαπλών 
βαρών, συμπεριλαμβανομένων της 
συνεχούς παροχής φροντίδας, των 
ανησυχιών σχετικά με το καθεστώς 
επιμέλειας, καθώς και των δυνητικών 
οικονομικών προβλημάτων και της 
μοναξιάς· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τη συγκεκριμένη 
κατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένων 
των πρόσθετων βαρών ως προς την 
εργασία, την εκπαίδευση και τη φροντίδα, 
την πρόσβαση σε δικηγόρους και την 
εφαρμογή των συμφωνιών επιμέλειας·

21. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερα δυσχερείς 
περιστάσεις που αντιμετώπισαν οι μόνοι 
γονείς, που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 
είναι γυναίκες, κατά την πανδημία και την 
περίοδο μετά την κρίση, λόγω των 
πολλαπλών βαρών, συμπεριλαμβανομένων 
της συνεχούς παροχής φροντίδας, των 
ανησυχιών σχετικά με το καθεστώς 
επιμέλειας, καθώς και των δυνητικών 
οικονομικών προβλημάτων και της 
μοναξιάς· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τη συγκεκριμένη 
κατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένων 
των πρόσθετων βαρών ως προς την 
εργασία, την εκπαίδευση και τη φροντίδα, 
την πρόσβαση σε δικηγόρους και την 
εφαρμογή των συμφωνιών επιμέλειας·

Or. en

Τροπολογία 291
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερα δυσχερείς 
περιστάσεις που αντιμετώπισαν οι μόνοι 
γονείς κατά την πανδημία και την περίοδο 
μετά την κρίση, λόγω των πολλαπλών 

21. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερα δυσχερείς 
περιστάσεις που αντιμετώπισαν οι γονείς 
κατά την πανδημία και την περίοδο μετά 
την κρίση, λόγω των πολλαπλών βαρών, 
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βαρών, συμπεριλαμβανομένων της 
συνεχούς παροχής φροντίδας, των 
ανησυχιών σχετικά με το καθεστώς 
επιμέλειας, καθώς και των δυνητικών 
οικονομικών προβλημάτων και της 
μοναξιάς· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τη συγκεκριμένη 
κατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένων 
των πρόσθετων βαρών ως προς την 
εργασία, την εκπαίδευση και τη φροντίδα, 
την πρόσβαση σε δικηγόρους και την 
εφαρμογή των συμφωνιών επιμέλειας·

συμπεριλαμβανομένων της συνεχούς 
παροχής φροντίδας, των ανησυχιών 
σχετικά με το καθεστώς επιμέλειας, καθώς 
και των δυνητικών οικονομικών 
προβλημάτων και της μοναξιάς· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
τη συγκεκριμένη κατάστασή τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
βαρών ως προς την εργασία, την 
εκπαίδευση και τη φροντίδα, την 
πρόσβαση σε δικηγόρους και την 
εφαρμογή των συμφωνιών επιμέλειας·

Or. es

Τροπολογία 292
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι η επαρκής κοινωνική 
και χρηματοοικονομική στήριξη 
επεκτείνεται και σε όσους βρίσκονται σε 
επισφαλείς καταστάσεις, μεταξύ άλλων 
γυναίκες που διατρέχουν τον κίνδυνο της 
φτώχειας, ή γυναίκες που ζουν σε 
συνθήκες φτώχειας, άστεγες ή ευάλωτες 
στον κοινωνικό αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 293
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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22. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή 
για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλα 
τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
έως τα τέλη του 2020 δεσμευτικά μέτρα 
για τη διαφάνεια των αμοιβών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων·

22. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή 
για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλα 
τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19·

Or. es

Τροπολογία 294
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή 
για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλα 
τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
έως τα τέλη του 2020 δεσμευτικά μέτρα για 
τη διαφάνεια των αμοιβών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
μισθολογικές και συνταξιοδοτικές 
διαφορές μεταξύ των φύλων·

22. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή 
για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλα 
τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
έως τα τέλη του 2020 δεσμευτικά μέτρα 
για τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου 
ευρωπαϊκού πλαισίου όσον αφορά τη 
διαφάνεια των αμοιβών, το οποίο θα 
προβλέπει κατάλληλο συντονισμό 
ανταλλαγής καλών πρακτικών ανάμεσα 
στα κράτη μέλη, εξετάζοντας προσεκτικά 
τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 
Ευρώπης, καθώς και τα διαφορετικά 
μοντέλα αγοράς εργασίας που υπάρχουν 
στην ΕΕ·

Or. sv
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Τροπολογία 295
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή 
για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλα 
τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
έως τα τέλη του 2020 δεσμευτικά μέτρα 
για τη διαφάνεια των αμοιβών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων·

22. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία ή η εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών πρέπει να αποτελεί 
κατευθυντήρια αρχή για την Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο και όλα τα κράτη μέλη κατά 
τον σχεδιασμό μέτρων αντιμετώπισης της 
κρίσης COVID-19· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει εντός του επόμενου έτους 
αναθεώρηση της οδηγίας 2006/54/ΕΚ 
σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση 
της λειτουργίας και της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τις ίσες αμοιβές 
και σύμφωνα με τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου· θεωρεί ότι μια 
τέτοια αναθεώρηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τον ορισμό της «εργασίας 
ίσης αξίας» σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς, που να 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
έως τα τέλη του 2020 δεσμευτικά μέτρα 
για τη διαφάνεια των αμοιβών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει τα εν 
λόγω μέτρα το συντομότερο δυνατόν και 
το αργότερο έως τα τέλη του 2020·

Or. en

Τροπολογία 296
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή 
για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλα 
τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
έως τα τέλη του 2020 δεσμευτικά μέτρα 
για τη διαφάνεια των αμοιβών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων·

22. τονίζει ότι η εκ νέου προσπάθεια 
να ενσωματωθεί στην παρούσα πρόταση 
ψηφίσματος παράγραφος με την εξής 
διατύπωση: «ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή 
για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλα 
τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
έως τα τέλη του 2020 δεσμευτικά μέτρα 
για τη διαφάνεια των αμοιβών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων·» η οποία δεν σχετίζεται με τη 
νόσο COVID-19, λειτουργεί εμβόλιμα ως 
φορέας ιδεολογίας στην παρούσα 
πρόταση ψηφίσματος, και απορρίπτει 
τέτοιες μεθόδους·

Or. de

Τροπολογία 297
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή 
για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλα 
τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
έως τα τέλη του 2020 δεσμευτικά μέτρα 

22. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή 
για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλα 
τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
έως τα τέλη του 2020 δεσμευτικά μέτρα 
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για τη διαφάνεια των αμοιβών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων·

για τη διαφάνεια των αμοιβών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων, διότι σύμφωνα με τους 
οικονομικούς δείκτες οι εν λόγω διαφορές 
διευρύνονται περαιτέρω λόγω της 
πανδημίας·

Or. en

Τροπολογία 298
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή 
για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλα 
τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
έως τα τέλη του 2020 δεσμευτικά μέτρα 
για τη διαφάνεια των αμοιβών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων·

22. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία και η εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών πρέπει να αποτελεί 
κατευθυντήρια αρχή για την Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο και όλα τα κράτη μέλη κατά 
τον σχεδιασμό μέτρων αντιμετώπισης της 
κρίσης COVID-19· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη δέσμευση της 
Επιτροπής να παρουσιάσει έως τα τέλη του 
2020 δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια 
των αμοιβών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
μισθολογικές και συνταξιοδοτικές 
διαφορές μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 299
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή 
για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλα 
τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
έως τα τέλη του 2020 δεσμευτικά μέτρα 
για τη διαφάνεια των αμοιβών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων·

22. τονίζει ότι η εργασία ίσης αξίας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών πρέπει να 
αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την 
Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλα τα 
κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
έως τα τέλη του 2020 δεσμευτικά μέτρα 
για τη διαφάνεια των αμοιβών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 300
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή 
για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλα 
τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
έως τα τέλη του 2020 δεσμευτικά μέτρα 
για τη διαφάνεια των αμοιβών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων·

22. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή 
για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλα 
τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
έως τα τέλη του 2020 μέτρα για τη 
διαφάνεια των αμοιβών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
μισθολογικές και συνταξιοδοτικές 
διαφορές για την ίδια εργασία μεταξύ των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 301
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Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή 
για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλα 
τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
έως τα τέλη του 2020 δεσμευτικά μέτρα 
για τη διαφάνεια των αμοιβών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων·

22. τονίζει ότι η ίση αμοιβή για ίση 
εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή 
για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλα 
τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
έως τα τέλη του 2020 μέτρα για τη 
διαφάνεια των αμοιβών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
μισθολογικές και συνταξιοδοτικές 
διαφορές μεταξύ των φύλων·

Or. pl

Τροπολογία 302
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει τις προκλήσεις για τον 
οικιακό τομέα και τον τομέα οικιακής 
φροντίδας και τους εργαζομένους του· 
ζητεί από τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη 
σύμβαση 189 της ΔΟΕ για το οικιακό 
προσωπικό και να διασφαλίσουν ότι ο 
τομέας είναι επιλέξιμος για μέτρα που 
αποσκοπούν στον μετριασμό του 
χρηματοοικονομικού αντικτύπου της 
κρίσης, προκειμένου να είναι σε θέση οι 
εργαζόμενοι να συνεχίσουν τη 
δραστηριότητά τους υπό κατάλληλες 
συνθήκες· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
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διασφαλίσουν τη νομιμοποίηση του τομέα 
της οικιακής εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 303
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη 
η σημαντική αναβάθμιση των μισθών και 
των συνθηκών εργασίας σε βασικούς και 
ιδιαίτερα γυναικοκρατούμενους και 
υποαμειβόμενους τομείς, όπως οι τομείς 
της παροχής φροντίδας, της υγείας και 
του λιανικού εμπορίου προκειμένου οι 
γυναίκες να λαμβάνουν ό,τι αξίζουν και 
όχι μόνο σε περιόδους κρίσεων· 
επισημαίνει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστούν ο τομεακός 
διαχωρισμός και οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μέσω 
δεσμευτικών διαρθρωτικών μέτρων που 
δεν λαμβάνονται άπαξ ως παροχές για 
την αντιμετώπιση κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 304
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. υπογραμμίζει ότι οι ίσες ευκαιρίες 
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και η μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας μπορεί να 
αυξήσει τις θέσεις εργασίας, την 
οικονομική ευημερία και την 
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ορίσουν στόχους για τη μείωση των 
επισφαλών θέσεων εργασίας και της 
ακούσιας μερικής απασχόλησης 
προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση 
των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η 
πλήρης απασχόληση θα πρέπει να 
αποτελεί τον κανόνα·

Or. en

Τροπολογία 305
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει τη συνεχιζόμενη 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στη 
λήψη αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια 
της κρίσης· ζητεί να σημειωθεί πρόοδος 
όσον αφορά την οδηγία για τις γυναίκες 
στα διοικητικά συμβούλια·

23. επισημαίνει τη σημασία που έχει 
το εξής: να βασίζεται η 
αντιπροσωπευτικότητα στα όργανα 
λήψης αποφάσεων στην αριστεία των 
ατομικών και επαγγελματικών 
προσόντων·

Or. es

Τροπολογία 306
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει τη συνεχιζόμενη 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κρίσης· ζητεί να σημειωθεί πρόοδος όσον 

23. επισημαίνει τη συνεχιζόμενη 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κρίσης· χαιρετίζει την πρόταση της 
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αφορά την οδηγία για τις γυναίκες στα 
διοικητικά συμβούλια·

Επιτροπής να ασκήσει πίεση για την 
έγκριση της πρότασης οδηγίας του 2012 
για την ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών των εισηγμένων 
στο χρηματιστήριο εταιρειών (η 
αποκαλούμενη οδηγία σχετικά με τις 
γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια) η 
οποία εκκρεμεί στο Συμβούλιο· ζητεί να 
σημειωθεί πρόοδος σχετικά με αυτό το 
ζήτημα και καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξετάσουν να το 
ξεπεράσουν·

Or. en

Τροπολογία 307
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει τη συνεχιζόμενη 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κρίσης· ζητεί να σημειωθεί πρόοδος όσον 
αφορά την οδηγία για τις γυναίκες στα 
διοικητικά συμβούλια·

23. ζητεί τη συμπερίληψη της πείρας 
και της εξειδίκευσης τόσο των ανδρών 
όσο και των γυναικών στη διαχείριση της 
κρίσης και των συνεπειών της, διότι οι 
γυναίκες πρέπει να έχουν λόγο στις 
αποφάσεις που λαμβάνονται για θέματα 
που τις αφορούν· ζητεί να σημειωθεί 
πρόοδος όσον αφορά την οδηγία για τις 
γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια·

Or. en

Τροπολογία 308
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει τη συνεχιζόμενη 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κρίσης· ζητεί να σημειωθεί πρόοδος όσον 
αφορά την οδηγία για τις γυναίκες στα 
διοικητικά συμβούλια·

23. επισημαίνει τη λιγότερο σημαντική 
εκπροσώπηση των γυναικών έναντι των 
ανδρών στη λήψη αποφάσεων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της κρίσης· ζητεί να σημειωθεί 
πρόοδος όσον αφορά αυτό το θέμα· με 
σεβασμό στις διαφορές και την 
αλληλοσυμπληρωματικότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και χωρίς να 
θέτουν ποσοστώσεις ή αριθμητικούς 
στόχους

Or. en

Τροπολογία 309
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει τη συνεχιζόμενη 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κρίσης· ζητεί να σημειωθεί πρόοδος όσον 
αφορά την οδηγία για τις γυναίκες στα 
διοικητικά συμβούλια·

23. επισημαίνει τη συνεχιζόμενη 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κρίσης·

Or. pl

Τροπολογία 310
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει τη συνεχιζόμενη 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κρίσης· ζητεί να σημειωθεί πρόοδος όσον 

23. επισημαίνει τη συνεχιζόμενη 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κρίσης· ζητεί την επείγουσα άρση των 
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αφορά την οδηγία για τις γυναίκες στα 
διοικητικά συμβούλια·

προσκομμάτων όσον αφορά την οδηγία 
για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια 
στο Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 311
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί την πρωτοβουλία 
επενδύσεων για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού (CRII) και τη δέσμη CRII Plus 
για τη στήριξη των πλέον εκτεθειμένων 
τομέων· τονίζει τη σημασία του μέσου 
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό 
των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE) της Επιτροπής, 
το οποίο εξασφαλίζει εισοδηματική 
στήριξη για ανέργους ή εργαζομένους σε 
προσωρινή αργία· τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτών των 
μέσων στην κατάσταση των γυναικών και 
των ανδρών στην αγορά εργασίας της ΕΕ· 
τονίζει την ανάγκη για προγράμματα 
επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων των γυναικών, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην αγορά 
εργασίας·

24. επικροτεί την πρωτοβουλία 
επενδύσεων για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού (CRII) και τη δέσμη CRII Plus 
για τη στήριξη των πλέον εκτεθειμένων 
τομέων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, 
ωστόσο, για τις διαφορές μεταξύ των 
στοχευμένων τομέων και εκείνων που 
απασχολούν κυρίως γυναίκες και ζητεί τη 
διευθέτηση αυτών των διαφορών· τονίζει 
τη σημασία του μέσου προσωρινής 
στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων 
ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
(SURE) της Επιτροπής, το οποίο 
εξασφαλίζει εισοδηματική στήριξη για 
ανέργους ή εργαζομένους σε προσωρινή 
αργία· τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί 
ο αντίκτυπος αυτών των μέσων στην 
κατάσταση των γυναικών και των ανδρών 
στην αγορά εργασίας της ΕΕ· τονίζει την 
ανάγκη για προγράμματα επανεκπαίδευσης 
και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των 
γυναικών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
οι αλλαγές στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 312
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί την πρωτοβουλία 
επενδύσεων για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού (CRII) και τη δέσμη CRII Plus 
για τη στήριξη των πλέον εκτεθειμένων 
τομέων· τονίζει τη σημασία του μέσου 
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό 
των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE) της Επιτροπής, 
το οποίο εξασφαλίζει εισοδηματική 
στήριξη για ανέργους ή εργαζομένους σε 
προσωρινή αργία· τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτών των 
μέσων στην κατάσταση των γυναικών και 
των ανδρών στην αγορά εργασίας της ΕΕ· 
τονίζει την ανάγκη για προγράμματα 
επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων των γυναικών, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην αγορά 
εργασίας·

24. επικροτεί την πρωτοβουλία 
επενδύσεων για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού (CRII) και τη δέσμη CRII Plus 
για τη στήριξη των πλέον εκτεθειμένων 
τομέων· τονίζει τη σημασία του μέσου 
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό 
των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE) της Επιτροπής, 
το οποίο εξασφαλίζει εισοδηματική 
στήριξη για ανέργους ή εργαζομένους σε 
προσωρινή αργία· τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτών των 
μέσων στην κατάσταση των γυναικών και 
των ανδρών στην αγορά εργασίας της ΕΕ 
και να επαναπροσδιοριστούν αναλόγως οι 
μελλοντικές πολιτικές· τονίζει την ανάγκη 
για προγράμματα επανεκπαίδευσης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων των 
γυναικών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
οι αλλαγές στην αγορά εργασίας ιδίως με 
στόχο τη γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσματος των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 313
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί την πρωτοβουλία 
επενδύσεων για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού (CRII) και τη δέσμη CRII Plus 
για τη στήριξη των πλέον εκτεθειμένων 
τομέων· τονίζει τη σημασία του μέσου 
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό 
των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE) της Επιτροπής, 
το οποίο εξασφαλίζει εισοδηματική 

24. επικροτεί την πρωτοβουλία 
επενδύσεων για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού (CRII) και τη δέσμη CRII Plus 
για τη στήριξη των πλέον εκτεθειμένων 
τομέων· τονίζει τη σημασία του μέσου 
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό 
των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE) της Επιτροπής, 
το οποίο εξασφαλίζει εισοδηματική 
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στήριξη για ανέργους ή εργαζομένους σε 
προσωρινή αργία· τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτών των 
μέσων στην κατάσταση των γυναικών και 
των ανδρών στην αγορά εργασίας της ΕΕ· 
τονίζει την ανάγκη για προγράμματα 
επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων των γυναικών, προκειμένου 
να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην αγορά 
εργασίας·

στήριξη για ανέργους ή εργαζομένους σε 
προσωρινή αργία· τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτών των 
μέσων στην κατάσταση των γυναικών και 
των ανδρών στην αγορά εργασίας της ΕΕ· 
τονίζει την ανάγκη για προγράμματα 
επανεκπαίδευσης·

Or. es

Τροπολογία 314
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί την πρωτοβουλία 
επενδύσεων για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού (CRII) και τη δέσμη CRII Plus 
για τη στήριξη των πλέον εκτεθειμένων 
τομέων· τονίζει τη σημασία του μέσου 
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό 
των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE) της Επιτροπής, 
το οποίο εξασφαλίζει εισοδηματική 
στήριξη για ανέργους ή εργαζομένους σε 
προσωρινή αργία· τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτών των 
μέσων στην κατάσταση των γυναικών και 
των ανδρών στην αγορά εργασίας της ΕΕ· 
τονίζει την ανάγκη για προγράμματα 
επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων των γυναικών, προκειμένου 
να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην αγορά 
εργασίας·

24. επικροτεί την πρωτοβουλία 
επενδύσεων για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού (CRII) και τη δέσμη CRII Plus 
για τη στήριξη των πλέον εκτεθειμένων 
τομέων· τονίζει τη σημασία του μέσου 
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό 
των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE) της Επιτροπής, 
το οποίο εξασφαλίζει εισοδηματική 
στήριξη για ανέργους ή εργαζομένους σε 
προσωρινή αργία· τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτών των 
μέσων στην κατάσταση των γυναικών και 
των ανδρών στην αγορά εργασίας της ΕΕ· 
τονίζει την ανάγκη για προγράμματα 
επανεκπαίδευσης·

Or. es

Τροπολογία 315
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
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Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί την πρωτοβουλία 
επενδύσεων για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού (CRII) και τη δέσμη CRII Plus 
για τη στήριξη των πλέον εκτεθειμένων 
τομέων· τονίζει τη σημασία του μέσου 
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό 
των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE) της Επιτροπής, 
το οποίο εξασφαλίζει εισοδηματική 
στήριξη για ανέργους ή εργαζομένους σε 
προσωρινή αργία· τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτών των 
μέσων στην κατάσταση των γυναικών και 
των ανδρών στην αγορά εργασίας της ΕΕ· 
τονίζει την ανάγκη για προγράμματα 
επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων των γυναικών, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην αγορά 
εργασίας·

24. επικροτεί την πρωτοβουλία 
επενδύσεων για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού (CRII) και τη δέσμη CRII Plus 
που κινητοποιεί την πολιτική συνοχής για 
τη στήριξη των πλέον εκτεθειμένων 
τομέων· τονίζει τη σημασία του μέσου 
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό 
των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE) της Επιτροπής, 
το οποίο εξασφαλίζει εισοδηματική 
στήριξη για ανέργους ή εργαζομένους σε 
προσωρινή αργία· τονίζει την ανάγκη να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτών των 
μέσων στην κατάσταση των γυναικών και 
των ανδρών στην αγορά εργασίας της ΕΕ· 
τονίζει την ανάγκη για προγράμματα 
επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων των γυναικών, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην αγορά 
εργασίας ως συνέπεια της νόσου COVID-
19·

Or. en

Τροπολογία 316
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. επικροτεί το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD) το 
οποίο παρέχει συμπληρωματικούς πόρους 
για την αντιμετώπιση των υλικών 
ελλείψεων και της κοινωνικής 
συνδρομής· τονίζει την ανάγκη για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών για τη 
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διασφάλιση της επέκτασης της επαρκούς 
κοινωνικής και χρηματοοικονομικής 
στήριξης και σε όσους βρίσκονται σε 
επισφαλείς καταστάσεις, μεταξύ άλλων 
σε γυναίκες που διατρέχουν τον κίνδυνο 
φτώχειας ή ζουν σε συνθήκες φτώχειας, 
διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν 
άστεγες ή τον κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, ανεξαρτήτως νομικού 
καθεστώτος·

Or. en

Τροπολογία 317
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη της διάστασης του φύλου στο 
ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης που 
προτάθηκε από την Επιτροπή· ζητεί τη 
συμπερίληψη της ισότητας των φύλων ως 
έναν από τους στόχους, την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου και τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό ως οριζόντια αρχή 
και την υποστήριξη μέτρων για την 
εξασφάλιση της μετάβασης προς μια 
οικονομία βασισμένη σε υπηρεσίες 
φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 318
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)



PE657.386v01-00 180/194 AM\1213464EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
τη σύνδεση του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο που μπορεί να οδηγήσει σε 
μέτρα λιτότητας στο πλαίσιο της 
«δημοσιονομικής βιωσιμότητας»· 
υπενθυμίζει ότι οι περικοπές σε παροχές 
και δημόσιες υπηρεσίες τείνουν να 
πλήττουν σοβαρότερα τις γυναίκες, διότι 
κατά μέσο όρο εκείνες εξαρτώνται 
περισσότερο από αυτές·

Or. en

Τροπολογία 319
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
κυριαρχείται από φορείς λήψης 
αποφάσεων που λαμβάνουν 
μακροοικονομικές και δημοσιονομικές 
αποφάσεις χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου, και παραλείπουν για 
παράδειγμα το μη αμειβόμενο 
παραγωγικό μέρος της οικονομικής 
δραστηριότητας, γεγονός που εν μέρει 
οφείλεται στον ανδροκρατούμενο 
χαρακτήρα των φορέων και την έλλειψη 
εξειδίκευσης για την ισότητα των φύλων· 
ζητεί την ανατροπή αυτής της 
κατάστασης στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 320
Diana Riba i Giner
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24δ. ζητεί τη συμπερίληψη των 
εθνικών εκτιμήσεων επιπτώσεων 
ανάλογα με το φύλο ως εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητας στον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, των 
εθνικών σχεδίων ισότητας των φύλων ως 
μέρους των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, τη συμμετοχή των 
φορέων ισότητας των φύλων στον 
σχεδιασμό και στην υλοποίηση των 
εθνικών σχεδίων ισότητας, και των εκ 
των υστέρων εκτιμήσεων επιπτώσεων 
ανάλογα με το φύλο που διεξάγει η 
Επιτροπή στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 321
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24ε. ζητεί επιτακτικά την προσθήκη 
της μετάβασης προς μια οικονομία 
βασισμένη στις υπηρεσίες παροχής 
φροντίδας ως προτεραιότητα στον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και τη σύνδεση των 
προτεραιοτήτων μετάβασης προς μια 
πράσινη και ψηφιακή οικονομία με μέτρα 
για τη βελτίωση των ποσοστών 
απασχόλησης των γυναικών σε αυτούς 
τους τομείς·

Or. en
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Τροπολογία 322
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις 
γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς 
επιδιώκουν να αναπτύξουν και να 
αξιοποιήσουν τις δεξιότητες ή τα 
ενδιαφέροντα που απέκτησαν κατά την 
περίοδο της νόσου COVID-19, και να 
βελτιώσει την πρόσβαση και την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δάνεια, 
τη χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων και τη 
μικροχρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων 
και ταμείων της ΕΕ, ώστε η κρίση να 
αποτελέσει ευκαιρία για την επίτευξη 
προόδου μέσω της προσαρμογής και του 
μετασχηματισμού·

25. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις 
γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς 
επιδιώκουν να αναπτύξουν και να 
αξιοποιήσουν τις δεξιότητες ή τα 
ενδιαφέροντα που απέκτησαν κατά την 
περίοδο της νόσου COVID-19, μεταξύ 
άλλων με ευκαιρίες επιχειρηματικότητας 
για μητέρες με στόχο την ενίσχυση της 
οικονομικής ανεξαρτησίας τους, και να 
βελτιώσει την πρόσβαση και την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δάνεια, 
τη χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων και τη 
μικροχρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων 
και ταμείων της ΕΕ, ώστε η κρίση να 
αποτελέσει ευκαιρία για την επίτευξη 
προόδου μέσω της προσαρμογής και του 
μετασχηματισμού μέσω πράσινων και 
ψηφιακών οικονομιών· καλεί τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην 
υποστήριξη των ΜΜΕ, ιδίως στις ΜΜΕ 
που ανήκουν σε γυναίκες οι οποίες συχνά 
έρχονται αντιμέτωπες με ιδιαίτερες 
προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στην απαιτούμενη χρηματοδότηση και οι 
οποίες θα χρειαστούν σημαντική στήριξη 
κατά το στάδιο της αποκατάστασης· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το EIGE 
και την Eurostat να ενισχύσουν τη 
συλλογή δεδομένων σχετικά με τις ΜΜΕ 
που ανήκουν σε γυναίκες, τις 
αυτοαπασχολούμενες και τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες, 
καθώς και με τον αντίκτυπο της 
πανδημίας COVID-19·

Or. en
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Τροπολογία 323
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις 
γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς 
επιδιώκουν να αναπτύξουν και να 
αξιοποιήσουν τις δεξιότητες ή τα 
ενδιαφέροντα που απέκτησαν κατά την 
περίοδο της νόσου COVID-19, και να 
βελτιώσει την πρόσβαση και την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δάνεια, 
τη χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων και τη 
μικροχρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων 
και ταμείων της ΕΕ, ώστε η κρίση να 
αποτελέσει ευκαιρία για την επίτευξη 
προόδου μέσω της προσαρμογής και του 
μετασχηματισμού·

25. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
ανήκουν σε γυναίκες στη διάρκεια της 
κρίσης και μετά από αυτήν, καθώς και 
τις γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς 
επιδιώκουν να αναπτύξουν και να 
αξιοποιήσουν τις δεξιότητες ή τα 
ενδιαφέροντα που απέκτησαν κατά την 
περίοδο της νόσου COVID-19, και να 
βελτιώσει την πρόσβαση και την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δάνεια, 
τη χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων και τη 
μικροχρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων 
και ταμείων της ΕΕ, ώστε η κρίση να 
αποτελέσει ευκαιρία για την επίτευξη 
προόδου μέσω της προσαρμογής και του 
μετασχηματισμού·

Or. en

Τροπολογία 324
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις 
γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς 
επιδιώκουν να αναπτύξουν και να 
αξιοποιήσουν τις δεξιότητες ή τα 
ενδιαφέροντα που απέκτησαν κατά την 
περίοδο της νόσου COVID-19, και να 
βελτιώσει την πρόσβαση και την 

25. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις 
γυναίκες και τους άντρες επιχειρηματίες, 
καθώς επιδιώκουν να αναπτύξουν και να 
αξιοποιήσουν τις δεξιότητες ή τα 
ενδιαφέροντα που απέκτησαν κατά την 
περίοδο της νόσου COVID-19, και να 
βελτιώσει την πρόσβαση και την 
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ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δάνεια, 
τη χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων και τη 
μικροχρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων 
και ταμείων της ΕΕ, ώστε η κρίση να 
αποτελέσει ευκαιρία για την επίτευξη 
προόδου μέσω της προσαρμογής και του 
μετασχηματισμού·

ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δάνεια, 
τη χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων και τη 
μικροχρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων 
και ταμείων της ΕΕ, ώστε η κρίση να 
αποτελέσει ευκαιρία για την επίτευξη 
προόδου μέσω της προσαρμογής και του 
μετασχηματισμού·

Or. es

Τροπολογία 325
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η 
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 
στην οικονομική δραστηριότητα ως 
μέρος της λύσης για την αποκατάσταση 
μετά την πανδημία· τονίζει ότι η 
διατήρηση των ανοιχτών αγορών κατά 
την περίοδο αποκατάστασης είναι 
κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση 
ταχύτερης και πιο συμμετοχικής 
ανάπτυξης, και ότι αυτή πρέπει να 
συνοδεύεται από κατάλληλες εργασιακές 
και εκπαιδευτικές πολιτικές, καθώς και 
νομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις 
για την υποστήριξη των γυναικών 
εργαζομένων, καταναλωτών και 
εμπόρων·

Or. en

Τροπολογία 326
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)



AM\1213464EL.docx 185/194 PE657.386v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. τονίζει την ανάγκη αύξησης των 
κοινωνικών επενδύσεων και διασφάλισης 
της πρόσβασης όλων των φορέων σε 
αυτές, συμπεριλαμβανομένων των μη 
κερδοσκοπικών και δημόσιων φορέων, 
στο πλαίσιο του InvestEU·

Or. en

Τροπολογία 327
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την 
ανάκαμψη για να ενισχύσουν την 
παρουσία και τη συμβολή των γυναικών 
στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών, όπως και στην 
πράσινη οικονομία·

26. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την 
ανάκαμψη για να ενισχύσουν την 
παρουσία και τη συμβολή των γυναικών 
στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών, όπως και στην 
πράσινη οικονομία· καλεί την Επιτροπή 
να ενσωματώσει περαιτέρω τη διάσταση 
του φύλου στη στρατηγική της ενιαίας 
αγοράς και στην ψηφιακή ατζέντα με 
στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της υποεκπροσώπησης των γυναικών σε 
αναπτυσσόμενους τομείς για το μέλλον 
της οικονομίας της ΕΕ· επικροτεί τον 
πίνακα αποτελεσμάτων σχετικά με τις 
γυναίκες στην ψηφιακή εποχή που έχει 
καταρτίσει η Επιτροπή για την 
παρακολούθηση της συμμετοχής των 
γυναικών στην ψηφιακή οικονομία, της 
χρήσης του διαδικτύου, των δεξιοτήτων 
χρήσης του διαδικτύου καθώς και των 
εξειδικευμένων δεξιοτήτων και της 
απασχόλησης· επισημαίνει τη σημασία 
του εν λόγω πίνακα για τη λήψη 
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τεκμηριωμένων αποφάσεων και τη 
θέσπιση σχετικών στόχων, ιδίως 
δεδομένων των επιπτώσεων της νόσου 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 328
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την 
ανάκαμψη για να ενισχύσουν την 
παρουσία και τη συμβολή των γυναικών 
στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών, όπως και στην 
πράσινη οικονομία·

26. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την 
ανάκαμψη για να ενισχύσουν την 
παρουσία και τη συμβολή των γυναικών 
στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών, όπως και στην 
πράσινη οικονομία, ιδίως μέσω της 
γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος των 
φύλων μέσω στοχευμένων μέτρων· 
επισημαίνει ότι η γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος θα ενισχύσει την 
ισότητα των φύλων όχι μόνο ως προς την 
αγορά εργασίας, αλλά και μέσω της 
πρόσβασης σε τεχνολογίες σε προσωπικό 
επίπεδο, γεγονός που μπορεί να 
διευκολύνει, μεταξύ άλλων, την 
τηλεεργασία, την πρόσβαση σε 
συστήματα προειδοποίησης σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για 
θύματα έμφυλης βίας, την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που σχετίζονται με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 329
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Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την 
ανάκαμψη για να ενισχύσουν την 
παρουσία και τη συμβολή των γυναικών 
στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών, όπως και στην 
πράσινη οικονομία·

26. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την 
ανάκαμψη για να ενισχύσουν την 
παρουσία, τη συμβολή και την ασφάλεια 
των γυναικών στους τομείς της τεχνητής 
νοημοσύνης, της ψηφιακής τεχνολογίας, 
καθώς και της επιστήμης, της τεχνολογίας, 
της μηχανικής και των μαθηματικών, όπως 
και στην πράσινη οικονομία ιδίως μέσω 
της αξιολόγησης στερεοτύπων με βάση το 
φύλο και του σεξισμού που επικρατεί σε 
αυτόν τον τομέα, και μέσω 
προγραμματιστικών λύσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης 
μεροληπτικών αλγορίθμων·

Or. en

Τροπολογία 330
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την 
ανάκαμψη για να ενισχύσουν την 
παρουσία και τη συμβολή των γυναικών 
στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών, όπως και στην 
πράσινη οικονομία·

26. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την 
ανάκαμψη για να προωθήσουν την 
παρουσία και τη συμβολή των γυναικών 
στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών, όπως και στην 
πράσινη οικονομία· χωρίς να θέτουν 
ποσοστώσεις ή αριθμητικούς στόχους·

Or. en
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Τροπολογία 331
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την 
ανάκαμψη για να ενισχύσουν την 
παρουσία και τη συμβολή των γυναικών 
στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών, όπως και στην 
πράσινη οικονομία·

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν την παρουσία και τη 
συμβολή των γυναικών στους τομείς της 
τεχνητής νοημοσύνης, της ψηφιακής 
τεχνολογίας, καθώς και της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών, όπως και στην πράσινη 
οικονομία· ζητεί μια πολυεπίπεδη 
προσέγγιση για τη γεφύρωση του 
χάσματος των φύλων σε κάθε επίπεδο 
εκπαίδευσης και απασχόλησης στον 
ψηφιακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 332
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την 
ανάκαμψη για να ενισχύσουν την 
παρουσία και τη συμβολή των γυναικών 
στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών, όπως και στην 
πράσινη οικονομία·

26. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την 
ανάκαμψη για να ενισχύσουν την 
παρουσία και τη συμβολή αντρών και 
γυναικών, με ισότιμη αντιμετώπιση, 
στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών, όπως και στην 
πράσινη οικονομία·

Or. es
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Τροπολογία 333
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για ένα σχέδιο ανάκαμψης, η 
οποία τονίζει τις επενδύσεις στην πράσινη 
και ψηφιακή μετάβαση· εκφράζει τη λύπη 
του για τον αδύναμο σύνδεσμο της νέας 
στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων στις προτάσεις· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη σύνδεση 
μεταξύ των πολιτικών για την αλλαγή του 
κλίματος, των ψηφιακών πολιτικών και 
της ισότητας των φύλων στις επικείμενες 
προτάσεις της·

Or. en

Τροπολογία 334
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. επισημαίνει ότι πρέπει να 
στηριχθεί ο ψηφιακός γραμματισμός 
μέσω της εκπαίδευσης και της παροχής 
πόρων για τη γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσματος το οποίο έχει τονιστεί καθώς η 
εργασία, η εκπαίδευση αλλά και πολλές 
υπηρεσίες και εγκαταστάσεις έχουν 
ξαφνικά μεταφερθεί στο διαδίκτυο·

Or. en
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Τροπολογία 335
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής για τις πολιτικές 
απασχόλησης στην ΕΕ, με την 
καταπολέμηση, μεταξύ άλλων, της 
επισφαλούς εργασίας που συχνά 
απασχολεί περισσότερο τις γυναίκες σε 
σχέση με τους άνδρες, αφού λάβουν 
δεόντως υπόψη τα οικεία εθνικά πρότυπα 
της εργασίας αγοράς· προσκαλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει τις συνθήκες 
εργασίας των εργαζομένων σε 
πλατφόρμες προκειμένου να προτείνει 
βελτιώσεις της ειδικής κατάστασής τους, 
δεδομένου ότι η πανδημία COVID-19 
μπορεί μόνον να εντείνει τις αρνητικές 
τάσεις σε αυτόν τον τομέα απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 336
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26γ. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να 
ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των 
γυναικών που επιστρέφουν από άδεια 
μητρότητας ώστε να μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε κρατικές ενισχύσεις χωρίς 
διακρίσεις·
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Τροπολογία 337
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-
Βρυωνίδη, Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria 
da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει τις προκλήσεις για τον 
γεωργικό τομέα και την προσφορά 
τροφίμων στην Ευρώπη, καθώς και την 
ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές· ζητεί τη δημιουργία 
ενός θεματικού υποπρογράμματος για τις 
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές μέσω των 
στρατηγικών σχεδίων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής·

27. τονίζει τις προκλήσεις για τον 
γεωργικό τομέα και την προσφορά 
τροφίμων στην Ευρώπη, καθώς και την 
ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές· ζητεί τη δημιουργία 
ενός θεματικού υποπρογράμματος για τις 
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές μέσω των 
στρατηγικών σχεδίων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, τα οποία 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)· τονίζει 
ότι το εν λόγω υποπρόγραμμα θα 
αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της 
γυναικείας απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας· ζητεί εν 
προκειμένω τη διάθεση κεφαλαίων της 
ΕΕ για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και εργασίας σε αγροτικές 
περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη να 
ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά 
με το επαγγελματικό καθεστώς των 
συζύγων που παρέχουν βοήθεια στον 
γεωργικό τομέα, ώστε να αντιμετωπιστεί 
το ζήτημα των δικαιωμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άδειας 
μητρότητας ή των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει σχετικές κατευθυντήριες 
γραμμές·

Or. en
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Τροπολογία 338
Eugenia Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει τις προκλήσεις για τον 
γεωργικό τομέα και την προσφορά 
τροφίμων στην Ευρώπη, καθώς και την 
ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές· ζητεί τη δημιουργία 
ενός θεματικού υποπρογράμματος για τις 
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές μέσω των 
στρατηγικών σχεδίων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής·

27. τονίζει τις προκλήσεις για τον 
γεωργικό τομέα και την προσφορά 
τροφίμων στην Ευρώπη, καθώς και την 
ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές· ζητεί τη δημιουργία 
ενός θεματικού υποπρογράμματος για τις 
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές μέσω των 
στρατηγικών σχεδίων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και μέσω της 
αναγνώρισης, στην πράσινη συμφωνία, 
των ρόλων των γυναικών στις αγροτικές 
περιοχές στη διασφάλιση της προστασίας 
του περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 339
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει τις προκλήσεις για τον 
γεωργικό τομέα και την προσφορά 
τροφίμων στην Ευρώπη, καθώς και την 
ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές· ζητεί τη δημιουργία 
ενός θεματικού υποπρογράμματος για τις 
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές μέσω των 
στρατηγικών σχεδίων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής·

27. τονίζει τις προκλήσεις για τον 
γεωργικό τομέα και την προσφορά 
τροφίμων στην Ευρώπη, καθώς και την 
ιδιαίτερη κατάσταση των αντρών και 
ιδίως των γυναικών στις αγροτικές 
περιοχές· ζητεί τη δημιουργία ενός 
θεματικού υποπρογράμματος για τις 
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές μέσω των 
στρατηγικών σχεδίων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής·

Or. es
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Τροπολογία 340
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει τις προκλήσεις για τον 
γεωργικό τομέα και την προσφορά 
τροφίμων στην Ευρώπη, καθώς και την 
ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές· ζητεί τη δημιουργία 
ενός θεματικού υποπρογράμματος για τις 
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές μέσω των 
στρατηγικών σχεδίων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής·

27. τονίζει τις προκλήσεις για τον 
γεωργικό τομέα και την προσφορά 
τροφίμων στην Ευρώπη, καθώς και την 
ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές· υπογραμμίζει την 
ανάγκη διατήρησης του υφιστάμενου 
θεματικού υποπρογράμματος για τις 
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές μέσω των 
στρατηγικών σχεδίων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 341
Annika Bruna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει τις προκλήσεις για τον 
γεωργικό τομέα και την προσφορά 
τροφίμων στην Ευρώπη, καθώς και την 
ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές· ζητεί τη δημιουργία 
ενός θεματικού υποπρογράμματος για τις 
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές μέσω 
των στρατηγικών σχεδίων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής·

27. τονίζει τις προκλήσεις για τον 
γεωργικό τομέα και την προσφορά 
τροφίμων στην Ευρώπη, καθώς και την 
ιδιαίτερη κατάσταση των κατοίκων στις 
αγροτικές περιοχές· ζητεί τη δημιουργία 
ενός θεματικού υποπρογράμματος για τους 
κατοίκους στις αγροτικές περιοχές μέσω 
των στρατηγικών σχεδίων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 342
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Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν τη συνεχή 
πρόσβαση των παιδιών, και ιδίως των 
κοριτσιών, στην εκπαίδευση, η οποία 
μπορεί να πληγεί από το κλείσιμο των 
σχολείων όπως αποδείχτηκε και σε 
προηγούμενες πανδημίες· υπογραμμίζει 
ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση είναι πλήρως 
προσβάσιμη για όλους·

Or. en


