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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ 
ανέρχεται σε 15,7 %, ότι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από τις άτυπες και 
ευέλικτες συμβάσεις (συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, προσωρινή εργασία, 
μερική απασχόληση, κ.λπ.) από τους άνδρες, και ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να 
βιώσουν τη φτώχεια και να ενταχθούν στην κατηγορία των φτωχότερων εργαζομένων 
ως αποτέλεσμα αυτών των συμβάσεων χαμηλής ασφάλειας·

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση το 2008, η 
φτώχεια των εργαζομένων στην ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η σημερινή 
πρωτοφανής παγκόσμια πανδημία του COVID-19 θα έχει ακόμη μεγαλύτερες 
οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο αντίκτυπο στην αύξηση της 
φτώχειας, ιδίως μεταξύ των γυναικών και των άλλων πιο ευάλωτων ομάδων της 
κοινωνίας, καθώς οι επιπτώσεις της θα γίνουν πιο αισθητές για τους εργαζόμενους στον 
τομέα των υπηρεσιών, τους αυτοαπασχολούμενους, τους προσωρινούς και τους 
εποχικούς εργαζόμενους κ.λπ., μεταξύ των οποίων μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες·

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας στις ομάδες κινδύνου 
στις οποίες ανήκουν οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι ανύπαντρες γυναίκες και οι 
ανύπαντρες μητέρες, οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλες και οι διεμφυλικές γυναίκες, 
καθώς και οι γυναίκες με αναπηρία, είναι ίδιος·

4. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, υπάρχουν σήμερα 64.6 εκατομμύρια γυναίκες 
και 57.6 εκατομμύρια άνδρες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας στα κράτη μέλη της ΕΕ, 
γεγονός που δείχνει ότι ο αντίκτυπος της φτώχειας στις γυναίκες και τους άνδρες είναι 
διαφορετικός·

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται με την ηλικία, 
ενώ το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στο 39 % περίπου·

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που επηρεάζεται 
άμεσα από την άνιση πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τις διακοπές της σταδιοδρομίας λόγω 
της ανατροφής και της φροντίδας των παιδιών, τη φροντίδα ασθενών και εξαρτώμενων 
ατόμων, και τον διαχωρισμό στην εκπαίδευση και, στη συνέχεια, στην αγορά εργασίας, 
γεγονός που σημαίνει ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των 
χαμηλόμισθων εργαζομένων·

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη γεφύρωση 
του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων.


