
CR\1229831EL.docx PE691.421v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

03.05.2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
σε συνέχεια της εικονικής αποστολής στην 65η σύνοδο της Επιτροπής για τη 
θέση των γυναικών, στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, 15-26 Μαρτίου 2021

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Μέλη της αποστολής:
Evelyn Regner (S&D) (επικεφαλής της αποστολής)
Frances Fitzgerald (PPE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Maria Manuel Leitão Marques (S&D)
Samira Rafaela (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Monika Vana (Verts/ALE)



PE691.421v01-00 2/6 CR\1229831EL.docx

EL

 Ιστορικό πλαίσιο

Η επιτροπή FEMM συμμετέχει κάθε χρόνο στην ετήσια σύνοδο της Επιτροπής για τη θέση των 
γυναικών (CSW), η οποία αποτελεί πάντα εξαιρετική ευκαιρία να αναδειχθούν οι προσπάθειες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων στον κόσμο, να ανταλλαχθούν πληροφορίες και να αναπτυχθεί 
συνεργασία με άλλους εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη. Δεδομένου ότι η επιτροπή FEMM 
έχει στην αρμοδιότητά της την παρακολούθηση και την εφαρμογή διεθνών συμφωνιών και 
συμβάσεων που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών, η ετήσια σύνοδος της CSW έχει 
μεγάλη σημασία για την επιτροπή. 

Η CSW είναι ο κύριος παγκόσμιος διακυβερνητικός φορέας που ασχολείται αποκλειστικά με 
την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, συμβάλλοντας έτσι 
καθοριστικά στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, στην τεκμηρίωση της 
πραγματικότητας της ζωής των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο και στη διαμόρφωση 
παγκόσμιων προτύπων για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών.

Η 65η σύνοδος της CSW πραγματοποιήθηκε στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, 
από τις 15 έως τις 26 Μαρτίου 2021. Οι περισσότερες συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν εξ 
αποστάσεως. 

Το θέμα προτεραιότητας της συνόδου ήταν «Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή των 
γυναικών και η λήψη αποφάσεών τους στον δημόσιο βίο, καθώς και η εξάλειψη της βίας, για 
την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης όλων των γυναικών και 
κοριτσιών».

Το θέμα της επανεξέτασης ήταν «Η χειραφέτηση των γυναικών και η σύνδεση με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη».

Επτά βουλευτές συμμετείχαν στην εν λόγω αποστολή εξ αποστάσεως από τις 15 έως τις 26 
Μαρτίου 2021. Η αποστολή εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων κατά τη συνεδρίασή 
της στις 11 Μαρτίου 2021.

Συνοπτική περιγραφή των συνεδριάσεων 

Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 - Έναρξη της συνόδου, 1η σύνοδος ολομέλειας 
Η συνεδρίαση ήταν προσβάσιμη στο κοινό μέσω της διαδικτυακής τηλεόρασης του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος της CSW 65 (Αρμενία) κήρυξε την έναρξη της συνόδου και ανακοίνωσε ότι η 
CSW είναι το πρώτο διακυβερνητικό όργανο που επηρεάζεται άμεσα από την πανδημία της 
νόσου COVID-19. Στη διάρκεια των συνεδριάσεων, επρόκειτο να συζητηθούν η συμμετοχή 
των γυναικών στον δημόσιο βίο, η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και η πλήρης επίτευξη 
της ισότητας των φύλων. Η πρόοδος όσον αφορά τη χειραφέτηση των γυναικών που συνδέεται 
με τους ΣΒΑ επρόκειτο να συζητηθεί επίσης. Παρότρυνε τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα και να εφαρμόσουν πλήρως την ισότητα των φύλων, ιδίως κατά τη 
διάρκεια της περιόδου της πανδημίας COVID-19. 

Ο António Guterres, Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, επισήμανε ότι η πανδημία 
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είχε δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες και τα κορίτσια και επίσης επιδείνωσε ακόμη 
περισσότερο τις ανισότητες. Οι γυναίκες αποτελούν το 70% των εργαζομένων στους τομείς 
υγειονομικής περίθαλψης και απασχολούνται στους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την πανδημία. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες είναι πιθανότερο να χάσουν τη δουλειά τους, οι μισθοί 
τους αναμένεται να μειωθούν και η μη αμειβόμενη εργασία τους έχει επίσης αυξηθεί 
σημαντικά. Επιπλέον, η πανδημία πυροδότησε τη σκιώδη πανδημία, δηλαδή τη βία κατά των 
γυναικών, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να γίνουν 
άμεσες αλλαγές, και απαιτείται επειγόντως να υπάρξει ένας παράγοντας που θα αλλάξει τα 
δεδομένα. Η αντίδραση στη νόσο COVID-19 έδειξε ότι οι γυναίκες ηγέτες έχουν σημειώσει 
καλές επιδόσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας και θέτουν τις χώρες σε τροχιά 
ανάκαμψης. Ωστόσο, οι γυναίκες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένες από την 
ανάληψη υψηλότερων ευθυνών, καθώς αντιπροσωπεύουν μόνο το ένα τέταρτο των βουλευτών 
ανά τον κόσμο και το ένα τρίτο των υπουργών και τοπικών ηγετών. Σημείωσε ότι μπορεί να 
χρειαστούν άλλα 130 χρόνια για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων, εάν διατηρηθεί αυτή η 
ταχύτητα. 

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε όλους τους ηγέτες να θέσουν σε εφαρμογή 5 βασικά 
δομικά στοιχεία: 
α) την πλήρη πραγμάτωση των ίσων δικαιωμάτων των γυναικών, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση 
νόμων κατά των διακρίσεων και τη θέσπιση ευνοϊκών μέτρων, 
β) την ίση εκπροσώπηση, από τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών μέχρι τα κοινοβούλια 
και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω ποσοστώσεων, 
γ) την προώθηση της οικονομικής ένταξης των γυναικών μέσω της ισότητας των αμοιβών και 
των επενδύσεων στην οικονομία της φροντίδας, δ) τη δημιουργία σχεδίων έκτακτης ανάγκης 
για τη βία κατά των γυναικών και τη χρηματοδότηση πολιτικών, 
ε) την προαγωγή της μετάβασης μεταξύ των γενεών, με έμφαση στις νέες γυναίκες. 

Οι άλλοι ομιλητές τόνισαν επίσης τον δυσανάλογο αντίκτυπο της κρίσης στις γυναίκες και 
εξέφρασαν τη λύπη τους για την υποεκπροσώπηση των γυναικών στον πολιτικό τομέα. 
Ζήτησαν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα από τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα. Η 
σύνοδος της CSW 65 θεωρήθηκε καθοριστική στιγμή, καθώς τα συμπεράσματα της 
συνεδρίασης αυτής θα μπορούσαν να σταματήσουν τις παλινδρομήσεις σχετικά με την ισότητα 
των φύλων και να προωθήσουν το θεματολόγιο για την ισότητα των φύλων. 

***

Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 - Συνάντηση με την αντιπροσωπεία της ΕΕ (EUD)

Την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, τα μέλη της αντιπροσωπείας πραγματοποίησαν εικονική 
συνεδρίαση με εκπροσώπους της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα 
Έθνη, με έδρα τη Νέα Υόρκη: 

• Ο κ. Silvio Gonzato, πρέσβης, αναπληρωτής επικεφαλής της αντιπροσωπείας 
• Ο κ. Julien Bourtembourg, πρώτος γραμματέας, Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
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Κοινωνικές Υποθέσεις

Η συνεδρίαση αυτή ήταν αφιερωμένη στην πορεία των διαπραγματεύσεων για τα 
συμπεράσματα της 65ης συνόδου της CSW. 

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ παρουσίασε την εναρκτήρια 
συνεδρίαση της CSW 65 και τις παράλληλες εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και εξήγησε επίσης στα μέλη της αποστολής τον ρόλο του EUD και τη σημασία της ενότητας 
όλων των κρατών μελών στον ΟΗΕ. 
Οι εκπρόσωποι της αντιπροσωπείας της ΕΕ εξήγησαν ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ 
δύσκολες κατά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, αλλά εκείνη τη στιγμή προχωρούσαν 
ικανοποιητικά. Ήταν πεποίθησή τους ότι θα επιτευχθεί συμφωνία. 

Τα μέλη της επιτροπής FEMM εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις καλές ειδήσεις της 
αντιπροσωπείας της ΕΕ και δήλωσαν ότι στηρίζουν τη σταθερή θέση των κρατών μελών της 
ΕΕ στις διαπραγματεύσεις. Οι βουλευτές εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ακρόαση 
σχετικά με την προσέγγιση ορισμένων τρίτων χωρών στις διαπραγματεύσεις, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις αλλαγές στη θέση των ΗΠΑ σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, και για τη 
συζήτηση ορισμένων θεμάτων που θα εξετάζονταν στις τελικές συστάσεις.

***

Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, από τις 17.00 έως τις 18.45 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (12.00-
13.45 EST) - Παράλληλη εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Ενίσχυση της 
ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στην ανάκαμψη από την νόσο 
Covid-19»

Η συνεδρίαση μεταδόθηκε μέσω διαδικτύου. Περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες 
εγγράφηκαν στην εκδήλωση. 

Αυτή η παράλληλη εκδήλωση διοργανώθηκε από την επιτροπή FEMM σε συνεργασία με την 
επιτροπή DEVE. Παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες και οι πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της επιτροπής FEMM για τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών 
στην ανάκαμψη από την νόσο Covid-19. Προσφέρθηκε επίσης βήμα για την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών, καθώς και απόψεων σχετικά με τη μελλοντική πορεία.

Η  Evelyn Regner, πρόεδρος της επιτροπής FEMM, και από η Pierrette Herzberger-Fofana, 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης (DEVE) κήρυξαν την έναρξη της εκδήλωσης. 

Η Leonore Gewessler, Υπουργός Δράσης για το Κλίμα, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, 
Κινητικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, στην Αυστρία, εκφώνησε την κεντρική ομιλία.

Οι ομιλητές, βουλευτές Maria Manuel Leitão Marques και Samira Rafaela, παρουσίασαν τις 
προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της επιτροπής FEMM. Σημείωσαν ότι είναι 
σημαντικό να υπάρχει μια προοπτική ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και να 
διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες κατέχουν ηγετικές θέσεις στην ανάκαμψη από τη νόσο Covid-19, 
επανέλαβαν ότι η κρίση έπληξε δυσανάλογα τις γυναίκες και ζήτησαν να καταβληθούν 
ενισχυμένες διακυβερνητικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. 
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Συζήτησαν επίσης τη σημασία της καταπολέμησης του σεξισμού, της έμφυλης βίας και της 
συλλογής ευαίσθητων ως προς το φύλο δεδομένων. 

Στην εκδήλωση εγγράφηκαν 45 αντιπρόσωποι του ΟΗΕ από 23 χώρες. Ορισμένες από τις 
τρίτες χώρες που εκπροσωπήθηκαν ήταν οι εξής: Μπουτάν, Μπουρκίνα Φάσο, Κονγκό, 
Κιριμπάτι, Μαλάουι, Νήσοι Μάρσαλ, Μικρονησία, Μοζαμβίκη, Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής.

Στη συζήτηση έλαβαν μέρος οι εξής αντιπρόσωποι του ΟΗΕ: Η κ. Elke Ferner (εκπρόσωπος 
της ΗΕ Γυναίκες Γερμανίας), η κ. Anna Widegren (διευθύντρια του ευρωπαϊκού δικτύου για 
τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (End FGM European 
Network)) και η κ. Thelma Kaliu (Plan International, Μαλάουι). Οι αντιπρόσωποι των 
Ηνωμένων Εθνών ανέφεραν την ανάγκη να επιτευχθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, να 
εξαλειφθεί η έμφυλη βία και να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες που έχουν επιδεινωθεί λόγω 
της πανδημίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι βουλευτές του ΕΚ επικεντρώθηκαν στην ανάγκη 
εξάλειψης της βίας λόγω φύλου, επένδυσης στην οικονομία της φροντίδας και εξάλειψης των 
διαφορών μεταξύ των φύλων. Σημείωσαν ότι η ανάκαμψη μετά την νόσο Covid-19 θα 
μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι ομιλητές επέκριναν επίσης την πρόσφατη απόφαση της Τουρκίας να αποσυρθεί από τη 
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (τη «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»). 

***

Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 - Λήξη της 65ης συνόδου
Η συνεδρίαση ήταν προσβάσιμη στο κοινό μέσω της διαδικτυακής τηλεόρασης του ΟΗΕ.

 
Ο διαμεσολαβητής της CSW65 από τη Δημοκρατία της Κορέας συνεχάρη τους συναδέλφους 
για τα συμφωνηθέντα συμπεράσματα, ελπίζοντας ότι θα συμβάλουν στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων και τόνισε τον σημαντικό ρόλο της Μονάδας των ΗΕ για την ισότητα των 
φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, της Γραμματείας και ολόκληρου του Προεδρείου 
της Επιτροπής. 

Η κ. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για την Ισότητα των 
Φύλων και τη Χειραφέτηση των Γυναικών και Εκτελεστική Διευθύντρια της Μονάδας των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων και τη Χειραφέτηση των Γυναικών (UN-
Women), συνοψίζει το έργο της CSW65 και τα επιτευχθέντα συμπεράσματα. Σημείωσε ότι 
πρόκειται για την πρώτη συνεδρία εδώ και 15 χρόνια που πραγματεύεται τη συμμετοχή των 
γυναικών στον δημόσιο βίο, και τα συμπεράσματα της CSW65 συνέβαλαν σε σημαντικά 
βήματα προόδου. 

Η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι οι ανισορροπίες εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε 
όλους τους τομείς της ζωής εξακολουθούν να υφίστανται. Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος όσον 
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αφορά τον αριθμό των εκλεγμένων γυναικών, η διεθνής κοινότητα έχει ακόμη πολύ δρόμο να 
διανύσει. Η Επιτροπή έχει επίσης αναγνωρίσει προσωρινά ειδικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοστώσεων, για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών 
στην εθνική και την τοπική νομοθεσία και κάλεσε όλες τις κυβερνήσεις να θέσουν 
συγκεκριμένους στόχους για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων για να 
επιτευχθεί η ισάριθμη εκπροσώπηση σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Η Επιτροπή 
αναγνώρισε επίσης τον αυξανόμενο αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών στον δημόσιο βίο, 
ιδίως σε ψηφιακά πλαίσια, καθώς και την έλλειψη προληπτικών μέτρων και διορθωτικών 
μέτρων για το φαινόμενο αυτό. Αυτό απαιτεί την ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γυναικών και να προστατευθούν οι γυναίκες 
από αυτές τις παραβιάσεις. 

Η Επιτροπή ενθάρρυνε περαιτέρω τα πολιτικά κόμματα να προτείνουν ίσο αριθμό γυναικών 
και ανδρών ως υποψηφίους με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων στις δομές των 
κομμάτων και στους βασικούς φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες είναι σε 
θέση να βελτιώσουν την ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται. 

Η Επιτροπή τόνισε επίσης τη σημασία της συμμετοχής των νέων, των κοριτσιών και των 
οργανώσεων των οποίων ηγούνται νέοι. Τα συμφωνηθέντα συμπεράσματα αναγνωρίζουν τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
καθώς και οι γυναίκες με αναπηρία. Ωστόσο, τα συμπεράσματα θα μπορούσαν να είναι πιο 
φιλόδοξα και η Επιτροπή θα μπορούσε να διατυπώσει ακόμη πιο τολμηρές συστάσεις. 

Ως εκ τούτου, η κ. Phumzile Mlambo-Ngcuka παρότρυνε τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν 
τις συστάσεις ως δομικό στοιχείο και να υπερκαλύψουν τα όσα περιέχονται σε αυτά τα 
ψηφίσματα. Ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να βρουν τρόπους για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων 
της CSW65 με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Το Φόρουμ για την Ισότητα των Γενεών 
που θα πραγματοποιηθεί στο Μεξικό (και στο Παρίσι) θα δώσει επίσης την ευκαιρία να 
συζητηθούν συγκεκριμένες δράσεις. 

***

Επόμενες ενέργειες: 

Η προσωρινή ημερήσια διάταξη της 66ης συνόδου εγκρίθηκε. Είναι διαθέσιμη στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/063/96/PDF/N2106396.pdf?OpenElement

Τα συμφωνηθέντα συμπεράσματα της 65ης συνόδου της CSW είναι διαθέσιμα στον εξής 
σύνδεσμο: csw65_agreed_conclusions_advance_unedited_version_29_march_2021.pdf 
(unwomen.org) 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/063/96/PDF/N2106396.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/063/96/PDF/N2106396.pdf?OpenElement
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/csw65_agreed_conclusions_advance_unedited_version_29_march_2021.pdf?la=en&vs=5504
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/csw65_agreed_conclusions_advance_unedited_version_29_march_2021.pdf?la=en&vs=5504

