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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 388.456v01-00)
Věra Flasarová
Ανακοίνωση της Επιτροπής: Εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση
((INI))

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. εκτιμώντας ότι η δια βίου εκπαίδευση ενηλίκων, ως μέρος της στρατηγικής της 
Λισαβόνας, διαδραματίζει ρόλο καίριας σημασίας για την στήριξη της οικονομικής 
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής  στην ΕΕ,

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη B

B. εκτιμώντας ότι τα διαρθρωτικά ταμεία, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν την ανάπτυξη της δια βίου εκπαίδευσης, και 
έχοντας υπόψη την προετοιμασία του προγράμματος Grundtvig, ως μέρος του 
προγράμματος για τη δια βίου μάθηση, για την περίοδο 2007-2013,

Or. el
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Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Ba. εκτιμώντας ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων με σαφείς 
προτεραιότητες και ελεγχόμενη εφαρμογή, ενσωματωμένο σε στρατηγικές δια βίου 
μάθησης, μπορούν να στηρίξουν την γλωσσική, κοινωνική και πολιτιστική 
ενσωμάτωση των αποκλεισμένων ομάδων, όπως είναι οι μετανάστες και οι Ρόμα, 
πολλοί εκ των οποίων εγκαταλείπουν επίσης νωρίς το σχολείο,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. ασκεί κριτική στο γεγονός ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου δεν 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη στην Ανακοίνωση της Επιτροπής,

Or. en

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1

1. υπογραμμίζει τη σημασία της ισότητας των φύλων αναφορικά με τα προγράμματα για 
την δια βίου εκπαίδευση, τα οποία επιτρέπουν στους άνδρες και τις γυναίκες να 
επωφεληθούν στον ίδιο βαθμό από τις δυνατότητες που προσφέρονται από την 
εκπαίδευση αυτή· καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση όλων των εργαλείων που έχει 
στη διάθεσή της για τον έλεγχο των ευαίσθητων ως προς την ισότητα των φύλων 
πολιτικών κατά την προετοιμασία της εκπαίδευσης των ενηλίκων (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1

1. υπογραμμίζει τη σημασία της ισότητας των φύλων αναφορικά με τα προγράμματα για
την δια βίου εκπαίδευση, τα οποία επιτρέπουν στους άνδρες και τις γυναίκες να
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επωφεληθούν στον ίδιο βαθμό από τις δυνατότητες που προσφέρονται από την
εκπαίδευση αυτή· καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση όλων των εργαλείων που έχει
στη διάθεσή της για τον έλεγχο των ευαίσθητων ως προς την ισότητα των φύλων
πολιτικών κατά την προετοιμασία της εκπαίδευσης των ενηλίκων (διαγραφή)·

Or. pl

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2

2. συνιστά την ενίσχυση των μέτρων που καθιστούν δυνατή για τις γυναίκες τη
συμμετοχή τους στην διαδικασία της δια βίου εκπαίδευσης, μέτρα που αποσκοπούν 
συγκεκριμένα στην ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Or. it

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2

2. δίδει έμφαση στην ανάγκη εξάλειψης των διακρίσεων στην εκπαίδευση και στην 
προώθηση μέτρων για καλύτερη πρόσβαση και συμμετοχή των γυναικών στην 
διαδικασία της δια βίου μάθησης και την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας.

Or. el

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 9
Παράγραφος 2

2. δίδει έμφαση στα μέτρα που καθιστούν δυνατή για τις γυναίκες τη συμμετοχή τους
στην διαδικασία της δια βίου εκπαίδευσης και την επιστροφή τους στην αγορά
εργασίας,· ιδιαίτερα μητέρες στο τέλος της άδειας μητρότητας και γυναίκες που 
φροντίζουν εξαρτώμενα άτομα· 

Or. pl
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 10
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκείς επενδύσεις στην εκπαίδευση και 
την κατάρτιση μεγαλύτερων γυναικών και μεταναστριών, αλλά κυρίως να 
εξασφαλίσουν εκπαίδευση και κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
ενδιαφερόμενης·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 11
Παράγραφος 3

3. δίδει έμφαση στην ανάγκη να αυξηθεί η πρόσβαση των γυναικών στον τομέα των 
νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που ζουν σε 
απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, παρέχοντας σε αυτές καλύτερες ευκαιρίες 
συναγωνισμού στην αγορά εργασίας και μειώνοντας τα συνήθη μειονεκτήματα σε 
σύγκριση με τους άνδρες από άποψη τεχνικών και επιστημονικών προσόντων.

Or. el

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3

3. δίδει έμφαση στην ανάγκη να προετοιμασθούν οι γυναίκες, ιδιαίτερα οι λιγότερο 
νέες, στον τομέα των νέων τεχνολογιών, παρέχοντας σε αυτές καλύτερες ευκαιρίες 
συναγωνισμού στην αγορά εργασίας και να υποστηριχθούν δράσεις που μειώνουν το 
χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών από άποψη τεχνικών και επιστημονικών 
προσόντων· 

Or. it

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 13
Παράγραφος 3

3. δίδει έμφαση στην ανάγκη να προετοιμασθούν οι γυναίκες στον τομέα των νέων 
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τεχνολογιών, παρέχοντας σε αυτές καλύτερες ευκαιρίες συναγωνισμού στην αγορά 
εργασίας (διαγραφή) σε σύγκριση με τους άνδρες από άποψη τεχνικών και 
επιστημονικών προσόντων· 

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 14
Παράγραφος 3

3. δίδει έμφαση στην ανάγκη να προετοιμασθούν οι γυναίκες στον τομέα των νέων 
τεχνολογιών, παρέχοντας σε αυτές ίσες ευκαιρίες συναγωνισμού στην αγορά εργασίας 
και μειώνοντας τα συνήθη μειονεκτήματα σε σύγκριση με τους άνδρες από άποψη 
τεχνικών και επιστημονικών προσόντων· 

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4

4. υπενθυμίζει τους στόχους της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Βαρκελώνης στις 15-16 Μαρτίου, και δίδει έμφαση στην πρόοδο των κρατών μελών 
όσον αφορά την επίτευξη του στόχου για προσφορά θέσεων βρεφονηπιακών 
σταθμών, νηπιαγωγείων και προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και την καθιέρωση 
ημέρας φροντίδας για παιδιά και εξαρτώμενα άτομα.

Or. el

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 16
Παράγραφος 4

4. υπενθυμίζει τους στόχους της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Βαρκελώνης στις 15-16 Μαρτίου, και δίδει έμφαση στην πρόοδο των κρατών μελών 
όσον αφορά την εφαρμογή της Ημέρας για την φροντίδα του Παιδιού και την 
φροντίδα άλλων εξαρτωμένων ατόμων·· επισημαίνει συγχρόνως ότι ορισμένα κράτη 
μέλη παρουσιάζουν μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των στόχων της 
Βαρκελώνης· 

Or. it
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4

4. υπενθυμίζει τους στόχους της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Βαρκελώνης στις 15-16 Μαρτίου 2002, και δίδει έμφαση στην ανάγκη να 
αξιοποιήσουν και να εκτιμήσουν τα κράτη μέλη το ρόλο των γυναικών και τη 
συμβολή τους στην (διαγραφή) φροντίδα του Παιδιού και την φροντίδα άλλων 
εξαρτωμένων ατόμων·

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 18
Παράγραφος 5

5. καλεί τους επενδυτές να εστιάσουν την προσοχή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, 
δεξιότητες και προσόντα που επιτρέπουν στις γυναίκες να αποκτήσουν βασική 
εκπαίδευση στο διαχειριστικό και επιχειρησιακό τομέα για την αγορά εργασίας, 
καθώς και αναβάθμιση των προσόντων τους με στόχο την δυνατότητα ανέλιξης σε 
διευθυντικές θέσεις. 

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 19
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε προγράμματα δια βίου μάθησης ενηλίκων, 
κυρίως γυναικών, ώστε να καλυφθούν τυχόν κενά τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης 
που δημιουργήθηκαν από άνιση κατανομή οικογενειακών υποχρεώσεων και να 
αξιοποιηθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αποκτήθηκαν από την 
απασχόλησή τους με οικιακές ή αγροτικές εργασίες, καθώς και κατά την ανατροφή 
των παιδιών ή τη φύλαξη εξαρτημένων ατόμων.

Or. el
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Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 20
Παράγραφος 6

6. συνιστά να ενθαρρύνονται οι εργοδότες (διαγραφή) να δημιουργήσουν ευέλικτες
συνθήκες εργασίας για τις γυναίκες που φροντίζουν παιδιά προκειμένου να δοθεί σε 
αυτές τις γυναίκες συγχρόνως η ευκαιρία να συνεχίσουν την δια βίου εκπαίδευση· 
(διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 21
Παράγραφος 6

6. συνιστά στους εργοδότες να αναλάβουν την ευθύνη και να δημιουργήσουν τις 
κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους δύο γονείς που φροντίζουν παιδιά και να 
έχουν αμφότεροι συγχρόνως την ευκαιρία να συνεχίσουν την δια βίου εκπαίδευση· οι 
εργοδότες πρέπει να ανταμείβονται γι' αυτό με απαλλαγή φορολογίας· 

Or. it

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 22
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. ενθαρρύνει τους εργοδότες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να 
χρηματοδοτήσουν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
θα προωθούν τη δια βίου μάθηση, ιδιαιτέρως για το γυναικείο προσωπικό, 
προκειμένου να ενισχυθεί η παράταση του ενεργού επαγγελματικού βίου και να 
αυξηθούν οι δυνατότητες για συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και 
για επαγγελματική ανέλιξη.

Or. el

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 23
Παράγραφος 7

διαγραφή
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Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 24
Παράγραφος 7

7. συνιστά στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για τη δια βίου 
μάθηση των ενηλίκων, και μάλιστα των μειονοτήτων, των μεταναστριών και των 
αναπήρων, ώστε να αυξήσουν τις ικανότητές τους και να αξιοποιήσουν πλήρως τα 
προσόντα τους στην αγορά εργασίας·

Or. el

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 25
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνοχή  και να συμβάλλουν σε πιο 
αποτελεσματικές δαπάνες συντονίζοντας και δημιουργώντας εταιρικές σχέσεις για 
τα αντίστοιχα εθνικά τους μεταρρυθμιστικά προγράμματα, με στόχο την 
εξισορρόπηση των διαφορών στην πρόσβαση στην εκπαίδευση· καλεί περαιτέρω τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν τις υπηρεσίες της ανοικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
να προωθήσουν την πληροφόρηση και τον προσανατολισμό, να δημιουργήσουν 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες προγράμματα και ευέλικτες ρυθμίσεις διδασκαλίας, 
και να ανταποκριθούν σε νέες μορφές αναλφαβητισμού επιτρέποντας την 
πρόσβαση και την χρήση των ΤΠΕ (τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας)· 

Or. en


