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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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Μια ισχυρή Ευρώπη 
για δίκαιες μεταβάσεις» (COM(2020)0014) εκδόθηκε πριν ξεσπάσει η πανδημία της 
νόσου COVID-19·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από την πανδημία της 
νόσου COVID-19, καθώς η πλειονότητα των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή είναι 
γυναίκες (επαγγελματίες της υγείας και παιδαγωγοί, για παράδειγμα), καθώς οι 
γυναίκες είναι πιθανότερο να απασχολούνται σε προσωρινή, μερική ή επισφαλή 
απασχόληση από ό,τι οι άνδρες, και δεδομένου ότι οι γυναίκες εκτελούν το μεγαλύτερο 
μέρος της αμισθί εργασίας στο σπίτι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία έχει αναδείξει 
ότι οι φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές αποτελούν επιτακτική ανάγκη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων κατοχυρώνεται στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση 
ανέρχεται στο 11,7 %, το μισθολογικό χάσμα στο 15,7 % και το συνταξιοδοτικό χάσμα 
στο 30,1 %·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή εκπαίδευση και δεξιότητες είναι καίριας σημασίας 
για την προσαρμογή στην ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας της 
Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα επαγγέλματα 
ΤΠΕ·

1. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να τεθεί ο ευρωπαϊκός 
πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) στο επίκεντρο των προγραμμάτων 
οικονομικής ανάκαμψης, προκειμένου να προωθηθούν οι ίσες ευκαιρίες, η συμμετοχή 
των γυναικών στην αγορά εργασίας, οι δίκαιες συνθήκες εργασίας και η βιώσιμη 
κοινωνική προστασία·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν για τη βελτίωση της κατάστασης 
των γυναικών κατά την κρίση COVID-19 και να υιοθετήσουν φιλικές προς την 
οικογένεια πολιτικές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν ένα 
φιλόδοξο κοινωνικό και δημογραφικό επενδυτικό σχέδιο για τη στήριξη των 
προσπαθειών των κρατών μελών να βελτιώσουν τις διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές 
υποδομές υψηλής ποιότητας φύλαξης παιδιών, εξωσχολικής παιδικής μέριμνας και 
μακροχρόνιας φροντίδας·

3. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν ως κατευθυντήρια 
αρχή ότι οι γυναίκες και οι άνδρες θα πρέπει να λαμβάνουν ίση αμοιβή για ίση εργασία, 
ιδίως κατά τον σχεδιασμό μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης COVID-19·
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4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη θέση των γυναικών μέσω 
υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένης ψηφιακής εκπαίδευσης και εξατομικευμένης 
κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν ισότιμη πρόσβαση στην 
τεχνολογία, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την απασχόληση, τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας και την υγειονομική περίθαλψη για όλους, ιδίως για ευάλωτες 
ομάδες όπως τα άτομα με αναπηρία, οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές και οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, ώστε να μπορούν να επωφελούνται πλήρως και να συμμετέχουν 
ενεργά στη ζωή των κοινοτήτων τους.


