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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα 
από αυτή
(2020/2121(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– 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 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

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

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

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

– έχοντας υπόψη τις ενωσιακές οδηγίες από το 1975 και έπειτα σχετικά με διάφορες 
πτυχές της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών (οδηγία 79/7/ΕΟΚ1, οδηγία 
86/613/ΕΟΚ2, οδηγία 92/85/ΕΟΚ3, οδηγία 2004/113/ΕΚ4, οδηγία 2006/54/ΕΚ5, οδηγία 
2010/18/ΕΕ6 και οδηγία 2010/41/ΕΕ7),

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 
2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου8,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»)·

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια 

1 ΕΕ L 6 της 10.1.1979, σ. 24.
2 ΕΕ L 359 της 19.12.1986, σ. 56.
3 ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1.
4 ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
5 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
6 ΕΕ L 68 της 18.3.2010, σ. 13.
7 ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1.
8 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.
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Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ των φύλων 2020-2025» 
(CΟΜ(2020)0152),

– έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας, της 21ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο 
«Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and 
Women through EU External Relations 2016-2020» (Ισότητα των φύλων και 
χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των 
γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020) (SWD(2015)0182),

– 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),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τις 
προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΟΗΕ9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Ιανουαρίου 2020, σχετικά με το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων10,

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

– 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,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τις υπηρεσίες 
φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων13,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με την ενδυνάμωση 
των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα14,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις γυναίκες, 
την ισότητα των φύλων και την κλιματική δικαιοσύνη15,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την οικονομική 
ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην ΕΕ16,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την ανάγκη 
ανάπτυξης μιας στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του 

9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0039.
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0025.
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0111.
12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0080.
13 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0464.
14 ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 28.
15 ΕΕ C 458 της 19.12.2018, σ. 34.
16 ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 6.
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συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών17,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2014-201518,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Απριλίου 2017, σχετικά με τις γυναίκες και 
τον ρόλο τους στις αγροτικές περιοχές19,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την 
προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα20,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των 
γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ21,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τους 
εξωτερικούς παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη επιχειρηματικότητα των γυναικών 
στην Ευρώπη22,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη 
σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο, και το φαινόμενο της 
γυάλινης οροφής με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες23,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με τη στρατηγική της 
ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 201524,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2019, για την 
ισότητα των φύλων στις οικονομίες της ΕΕ: μελλοντική πορεία,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με τίτλο «COVID-19 
and the world of work. Fourth edition» (COVID-19 και ο κόσμος της εργασίας. 
Τέταρτη έκδοση), η οποία δημοσιεύτηκε στις 27 Μαΐου 2020,

– έχοντας υπόψη την ανάλυση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με τίτλο «Sectoral 
impact, responses and recommendations related to COVID-19» (Τομεακός αντίκτυπος, 
αντιδράσεις και συστάσεις σχετικά με τη νόσο COVID-19),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Women at the core of the fight against 
COVID-19» (Οι γυναίκες στο επίκεντρο της προσπάθειας για την καταπολέμηση της 
νόσου COVID-19), η οποία δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2020,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 6ης Μαρτίου 
2019, με τίτλο «2019 Report on equality between women and men in the EU» (Έκθεση 

17 ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 60.
18 ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 49.
19 ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 14.
20 ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 99.
21 ΕΕ C 50 της 9.2.2018, σ. 25.
22 ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 35.
23 ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 173.
24 ΕΕ L 407 της 4.11.2016, σ. 2.
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όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2019 στην ΕΕ) 
(SWD(2019)0101),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της μονάδας του ΟΗΕ για τις γυναίκες με τίτλο «The Impact 
of COVID-19 on Women» (Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 στις γυναίκες), η οποία 
δημοσιεύτηκε στις 9 Απριλίου 2020,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ταμείου του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό (UNFPA) με τίτλο 
«Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based 
Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage» (Αντίκτυπος της πανδημίας 
COVID-19 στον οικογενειακό σχεδιασμό και στον τερματισμό της έμφυλης βίας, του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και των γάμων παιδιών), η οποία 
δημοσιεύτηκε στις 27 Απριλίου 2020,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του UNFPA με τίτλο «Millions more cases of violence, child 
marriage, female genital mutilation, unintended pregnancy expected due to the COVID-
19 pandemic» (Εκατομμύρια επιπλέον κρούσματα βίας, γάμων παιδιών, 
ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης 
αναμένονται λόγω της πανδημίας COVID-19), η οποία δημοσιεύτηκε στις 28 Απριλίου 
2020,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 24ης Μαρτίου 2020, της προέδρου της GREVIO, 
Marceline Naudi, σχετικά με την ανάγκη τήρησης των προτύπων της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης σε καιρούς πανδημίας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) με τίτλο «How will 
the COVID-19 crisis affect existing gender divides in Europe?» (Πώς θα επηρεάσει η 
κρίση της νόσου COVID-19 τα υφιστάμενα χάσματα μεταξύ των φύλων στην 
Ευρώπη;),

– έχοντας υπόψη τον δείκτη ισότητας των φύλων για το 2019 του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 15 
Οκτωβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του EIGE με τίτλο «Tackling the gender pay gap: not 
without a better work-life balance» (Αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ 
των φύλων: όχι χωρίς καλύτερη εξισορρόπηση της εργασιακής και της προσωπικής 
ζωής), η οποία δημοσιεύτηκε στις 29 Μαΐου 2019,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του EIGE με τίτλο «Beijing +25: the fifth review of the 
implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Πεκίνο 
+25: πέμπτη επισκόπηση της εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου στα 
κράτη μέλη της ΕΕ), η οποία δημοσιεύτηκε στις 5 Μαρτίου 2020,

– έχοντας υπόψη την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (FRA) με τίτλο «A long way to go for LGBTI equality» (Η απόσταση μέχρι 
την ισότητα των ατόμων ΛΟΑΔΜ είναι μεγάλη), η οποία δημοσιεύτηκε στις 14 Μαΐου 
2020,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του FRA με τίτλο «A persisting concern: anti-Gypsyism as a 
barrier to Roma inclusion» (Ένα πρόβλημα που δεν έχει λυθεί: η αθιγγανοφοβία ως 
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εμπόδιο για την ένταξη των Ρομά), η οποία δημοσιεύτηκε στις 5 Απριλίου 2018,

– έχοντας υπόψη την έρευνα του FRA με τίτλο «Violence against women: an EU-wide 
survey» (Βία κατά των γυναικών: έρευνα σε επίπεδο ΕΕ), η οποία δημοσιεύτηκε στις 5 
Μαρτίου 2014,

– έχοντας υπόψη τη δημοσίευση του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών με τίτλο «Putting 
equality between women and men at the heart of the response to COVID-19 across 
Europe» (Τοποθέτηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στο επίκεντρο της 
αντίδρασης στη νόσο COVID-19 σε όλη την Ευρώπη),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών με τίτλο 
«Women must not pay the price for COVID-19!» (Οι γυναίκες δεν πρέπει να 
πληρώσουν το τίμημα της νόσου COVID-19),

– 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,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (Α9-0000/2020),

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

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

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·

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

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

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 
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προσωπικής φροντίδας25 στην ΕΕ·

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·

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·

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

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·

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

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·

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

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·

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

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

Γενικές παρατηρήσεις

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

25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers 
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender 
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework
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COVID-19·

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·

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·

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·

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·

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·

Πτυχές της νόσου COVID-19 που σχετίζονται με την υγεία και αντίκτυπος στην ισότητα 
των φύλων

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·

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 

28 ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
29 ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1.
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γραμμές του ΠΟΥ σε αυτούς τους τομείς·

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·

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·

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·

Βία κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19

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·

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·

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·

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·
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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·

COVID-19, οικονομία, ανάκαμψη και αντίκτυπος στην ισότητα των φύλων

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·

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·

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·

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·

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·

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·
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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·

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·

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·

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·

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·

COVID-19 και διατομεακότητα

28. τονίζει ότι τα διασταυρούμενα μειονεκτήματα δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια για 
συγκεκριμένες ομάδες γυναικών και, ως εκ τούτου, η ασφάλεια και η προστασία όλων 
των ατόμων πρέπει να εξασφαλίζεται με δέουσα συνεκτίμηση μιας διατομεακής 
προσέγγισης·

29. υπογραμμίζει ότι, λόγω του υψηλότερου προσδόκιμου ζωής και της μεγαλύτερης 
πιθανότητας εμφάνισης προβλημάτων υγείας, οι ηλικιωμένες γυναίκες είναι συχνά η 
πλειονότητα των τροφίμων σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας30 που 
μετατράπηκαν σε εστίες του ιού σε πολλές χώρες· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
την παροχή φροντίδας σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα·

30. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλές από τις γυναίκες με αναπηρία που 
εξαρτώνται από άλλα άτομα για καθημερινή φροντίδα ή υποστήριξη δεν ήταν σε θέση 
να έχουν πρόσβαση στα συνήθη δίκτυα υποστήριξής τους ή να τηρήσουν τη φυσική 
απόσταση· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εν λόγω δίκτυα υποστήριξης 

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health
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θα εξακολουθήσουν να είναι προσβάσιμα και κατάλληλα προσαρμοσμένα στις 
περιστάσεις·

31. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να στηρίζουν τις μετανάστριες και τους μετανάστες 
μέσω της πρόσβασης σε ζωτικής σημασίας υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια 
της κρίσης· τονίζει την ανάγκη τα κέντρα υποδοχής προσφύγων να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών σε σχέση με τις γνωστές 
προκλήσεις που συνεπάγεται η κοινωνική αποστασιοποίηση και η διατήρηση της 
υγιεινής, καθώς και την ευπάθειά τους ως προς την έμφυλη βία·

32. επισημαίνει τις πρόσθετες ανάγκες των μειονοτικών ομάδων, όπως των γυναικών Ρομά, 
οι οποίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά τη διατήρηση της υγιεινής και την 
τήρηση των μέτρων εγκλεισμού λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε βασικές υποδομές, 
υπηρεσίες και πληροφορίες·

33. τονίζει τον ουσιώδη χαρακτήρα των υπηρεσιών υποστήριξης για τα άτομα ΛΟΑΔΜΙ+, 
συμπεριλαμβανομένων της υποστήριξης ψυχικής υγείας, των ομάδων υποστήριξης από 
ομοτίμους και των υπηρεσιών υποστήριξης για την έμφυλη βία·

34. εκφράζει τη λύπη του για τις περιπτώσεις ξενοφοβικών και φυλετικών διακρίσεων, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν διατομεακή προσέγγιση στις 
αντιδράσεις τους·

Εξωτερική δράση

35. τονίζει ότι ο παγκόσμιος χαρακτήρας της πανδημίας COVID-19 απαιτεί παγκόσμια 
αντίδραση· επισημαίνει την ευάλωτη θέση των γυναικών και των κοριτσιών σε πολλά 
μέρη του κόσμου σε σχέση με τη νόσο COVID-19, όπως την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, την ευπάθεια στη βία, συμπεριλαμβανομένων 
του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και των γάμων παιδιών, το 
καθεστώς απασχόλησης, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την ακραία φτώχεια και 
πείνα· υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης των υπερμάχων των δικαιωμάτων των 
γυναικών και των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών·

36. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων της Ομάδας Ευρώπη την οποία υπέβαλε η Επιτροπή και 
τονίζει την ανάγκη για μια ευαίσθητη σε θέματα φύλου προσέγγιση κατά την κατανομή 
αυτών των κονδυλίων·

Φύλο και ανάκαμψη 

37. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τις ανάγκες που 
προκύπτουν από την κρίση και τις κοινωνικοοικονομικές της επιπτώσεις, και να 
διαθέσουν επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για την αντιμετώπιση αυτών των 
αναγκών, καθώς και για την παρακολούθηση των δαπανών αυτών, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων· τονίζει ότι οι 
προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι ο καλύτερος τρόπος για την οικοδόμηση 
ανθεκτικότητας σε όλους τους τομείς για μελλοντικές κρίσεις·
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38. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πανδημία COVID-19 κλόνισε τα ίδια τα θεμέλια της ζωής στην Ευρώπη και σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Χώρισε οικογένειες και φίλους, διατάραξε τις καθημερινές συνήθειες και, 
μάλιστα, έθεσε σε κίνδυνο διάφορες δημοκρατίες. Είχε αντίκτυπο σε κάθε πτυχή του 
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας. Ωστόσο, η κρίση αυτή δεν έθιξε με τον ίδιο τρόπο όλους τους 
πολίτες στις κοινωνίες μας. Η εισοδηματική ανισότητα, η γεωγραφική θέση, η ηλικία και 
ιδίως το φύλο έχουν καθορίσει χωριστά, αλλά και από κοινού, τον τρόπο με τον οποίο η 
κρίση έχει και θα συνεχίσει να έχει αντίκτυπο στους πολίτες.

Το βιολογικό φύλο και το κοινωνικό φύλο κυριάρχησαν όχι μόνο στις κλινικές πτυχές της 
πανδημίας COVID-19, αλλά και στην αντίδρασή μας σε αυτήν. Από επείγοντα και πιεστικά 
ζητήματα, όπως η ενδοοικογενειακή βία και το ανησυχητικά υψηλό ποσοστό θνησιμότητας 
των ανδρών, έως πιο διαρθρωτικά και θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την αντιληπτή αξία 
διάφορων ρόλων στην κοινωνία, έχει καταστεί εμφανές ότι το κοινωνικό φύλο αποτελεί 
καίρια πτυχή του εν λόγω ιού και της επακόλουθης κρίσης.

Η παρούσα έκθεση έχει στόχο να εξετάσει τι συνέβη από την έναρξη της κρίσης και την 
αρχική αντίδραση σε αυτήν, αλλά θα χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση και εξέταση όσον αφορά 
την αντίδρασή μας κατά την περίοδο μετά την κρίση τα επόμενα χρόνια.

Μολονότι η νόσος COVID-19 υπήρξε καταστροφική και τραγική για τις κοινωνίες μας, τις 
οικονομίες μας και για πολλούς Ευρωπαίους προσωπικά, αποτελεί επίσης ευκαιρία για 
αλλαγή, τόσο στις αντιλήψεις μας όσο και στη λειτουργία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας. 
Ωστόσο, όλες οι αλλαγές πρέπει να βασίζονται σε μια προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα, η 
οποία επιδιώκει να διατηρήσει και να προωθήσει τα δικαιώματα των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής τους ανεξαρτησίας, της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων.

Όσον αφορά τον ίδιο τον ιό, οι γνώσεις μας παραμένουν πολύ λίγες, ιδίως όσον αφορά τις 
διαφορετικές επιπτώσεις για τις γυναίκες και τους άνδρες. Για παράδειγμα, είναι μέχρι 
στιγμής σαφές από τα επίσημα στοιχεία ότι περισσότεροι άνδρες πεθαίνουν από τον ιό, αλλά 
δεν είναι ακόμη σαφές γιατί. Ωστόσο, το γεγονός ότι περισσότερες γυναίκες βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή ως εργαζόμενες στον τομέα της υγείας, καθαρίστριες, ταμίες σουπερμάρκετ 
και πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας σημαίνει πως είναι πιθανότερο να μολυνθούν από τον ιό. 
Και τα δύο αυτά γεγονότα θα πρέπει να εξεταστούν, με συνεκτίμηση των διαφορών στη 
συμπεριφορά ανάλογα με το φύλο. Επιπλέον, οι μελλοντικές κλινικές δοκιμές και έρευνες θα 
πρέπει να εξετάζουν τις διαφορές λόγω βιολογικού φύλου και κοινωνικού φύλου, καθώς και 
να συνεκτιμούν πλήρως και να ευαισθητοποιούνται ως προς τις συννοσηρότητες.

Εκτός από την άμεση αντιμετώπιση του ιού, η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και της 
έμφυλης βίας πρέπει να αποτελέσει κορυφαία πολιτική προτεραιότητα. Δεν πρέπει να είναι 
πλέον αποδεκτό να πεθαίνουν γυναίκες στα σπίτια τους δολοφονημένες από τον σύντροφό 
τους ή άλλον συγγενή. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν στενά για την 
ανάληψη δράσης, συγκεκριμένα με την επείγουσα κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, με την προώθηση οδηγίας για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, την 
προσθήκη της βίας κατά των γυναικών στον κατάλογο των ευρωεγκλημάτων και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από διαφορετικές εθνικές εμπειρίες όσον αφορά το τι είναι 
αποτελεσματικότερο για την αντιμετώπιση αυτού του ειδεχθούς εγκλήματος. Κυρίως, πρέπει 
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να διατηρηθούν η στήριξη και οι πόροι για τους υπαλλήλους και τις ΜΚΟ που εργάζονται 
επιτόπου με τα θύματα και τους επιζώντες.

Ωστόσο, η νόσος COVID-19 πρέπει επίσης να οδηγήσει σε επανεξέταση της κοινωνίας με 
την ευρύτερη έννοια, με συνεκτίμηση των βασικών και πολύτιμων θεμελιωδών αξιών στις 
κοινωνίες μας. Ως συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων πρώτης γραμμής στον τομέα 
της παροχής φροντίδας, αλλά και με την παροχή δυσανάλογου μεριδίου φροντίδας και 
σχολικής εκπαίδευσης κατ’ οίκον, οι γυναίκες ένιωσαν ιδιαίτερα τις επιπτώσεις του εν λόγω 
ιού καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να εξισορροπηθούν 
κατάλληλα η εργασία και η οικογενειακή ζωή, η μείωση της ανάγκης για μετακινήσεις 
μεγάλων αποστάσεων και η επίτευξη πιο ισορροπημένης προσέγγισης όσον αφορά τις 
ευθύνες φροντίδας είναι ορισμένες πτυχές των εν λόγω θεμελιωδών αξιών που πρέπει πλέον 
να επανεξεταστούν. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες 
των οικογενειών συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις των μονογονεϊκών 
οικογενειών. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο η ευρωπαϊκή στρατηγική για τους παρόχους 
φροντίδας, η έγκαιρη μεταφορά και η αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, καθώς και η διεξοδική εξέταση του 
τρόπου με τον οποίο οι εργασιακές μέθοδοι μπορούν να προσαρμοστούν στις πραγματικές 
συνθήκες της οικογενειακής ζωής.

Ωστόσο, πρέπει να έχουμε επίσης επίγνωση κατά τον συντονισμό και την προώθηση σχεδίων 
για την ανταπόκριση σε καταστάσεις κρίσης και την ανάκαμψη ότι οι γυναίκες δεν αποτελούν 
σε καμία περίπτωση ομοιογενή ομάδα. Πρέπει να προωθηθούν διαφορετικές προσεγγίσεις για 
την κάλυψη των αναγκών διαφορετικών γυναικών, οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
διαφορετικές συνθήκες ζωής. Πρέπει να υπάρξουν κατάλληλες αντιδράσεις στις διαφορετικές 
περιστάσεις των ηλικιωμένων γυναικών σε οίκους ευγηρίας, των γυναικών σε αγροτικές 
περιοχές και στην έλλειψη βασικών υποδομών που συχνά διαπιστώνεται, των γυναικών Ρομά, 
των μελών της κοινότητας ΛΟΑΔΜΙ+, των γυναικών με αναπηρίες, των οποίων η στήριξη 
μπορεί να έχει τερματιστεί λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, και των μεταναστριών 
που βρίσκονται χωρίς πρόσβαση σε βασικά μέσα στήριξης και υποδομές.

Επιπλέον, η θέση της Ευρώπης στον κόσμο απαιτεί την επίδειξη ηγετικού πνεύματος από την 
Ευρώπη σε κάθε πτυχή της αντιμετώπισης του εν λόγω ιού, από την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας, τη διατήρηση της πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα, και την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και της 
πείνας, έως τη διασφάλιση ότι οι γυναίκες μπορούν να επωφεληθούν από την ανάκαμψη και 
δεν επηρεάζονται δυσανάλογα από τις συνέπειές της.

Τέλος, η ανάκαμψη από τη νόσο COVID-19 αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την προώθηση 
των γυναικών, καθώς προσπαθούμε να αναθερμάνουμε τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας 
με διαφορετικό τρόπο. Η πραγματική ανάκαμψη από τη νόσο COVID-19 μπορεί να είναι 
επιτυχής μόνο αν επιδιώξουμε μια πιο οικολογική, πιο δίκαιη και πιο ισόρροπη ως προς το 
φύλο Ευρώπη. Ως εκ τούτου, τα βασικά κονδύλια για την ανάκαμψη πρέπει να 
ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου, διασφαλίζοντας ότι οι γυναίκες μπορούν να 
επωφεληθούν πλήρως από αυτά όσον αφορά την απασχόληση, αλλά και την 
επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή για να 
εξασφαλίσουμε την καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών σε τομείς όπου παραδοσιακά 
υποεκπροσωπούνται, όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη, οι ΤΠΕ και οι 
κλάδοι των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών.
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Το φύλο αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες αυτής της κρίσης ως προς το κατά πόσον 
ένα άτομο θα ανακάμψει αλώβητο ή θα βιώσει ανατροπές σε πολλούς τομείς της ζωής του. 
Είναι καθήκον και ευθύνη μας ως υπευθύνων χάραξης πολιτικής και ως πολιτικών να 
διασφαλίζουμε ότι λαμβάνονται υπόψη και ικανοποιούνται οι διαφορετικές αλλά και 
αλληλένδετες ανάγκες των ατόμων όλων των φύλων κατά την ανταπόκριση στη νόσο 
COVID-19. Με την ανάληψη δράσης τώρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που 
θίγονται στην παρούσα έκθεση, μπορούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για την 
επόμενη κρίση και θα οικοδομήσουμε μια πιο ανθεκτική, παραγωγική και δίκαιη κοινωνία.


