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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 388.548v01-00)
Lívia Járóka
Ην εφαρμογή της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 που επιβάλλει την αρχή της 
ίσης μεταχείρισης για όλα τα άτομα ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής
(2007/2094(INI))

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Α (νέα)

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ύπαρξη ειδικευμένων οργάνων κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας, ο αριθμός των καταγγελιών που καταγράφονται 
παραμένει χαμηλός σε ορισμένα κράτη μέλη,

Or. en

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Β (νέα)

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι πάντα εύκολο να καθορισθεί εάν η διάκριση 
βασίζεται στο φύλο, την εθνότητα, τη φυλή, τις κοινωνικές συνθήκες, τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλους παράγοντες,

Or. en
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Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Γ (νέα)

Γ. σημειώνοντας με μεγάλη ανησυχία ότι η μεταχείριση που συνιστά διάκριση 
απαντάται ακόμη και στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο,

Or. en

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1

1. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν ορθά την Οδηγία 2000/43/ΕΚ ως μέσο 
καταπολέμησης των πολλαπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες·
(διαγραφή) υπογραμμίζει περαιτέρω τον (διαγραφή) αντίκτυπο που είχε η εφαρμογή 
και επιβολή της νομοθεσίας στην κατάσταση των γυναικών από εθνικές μειονότητες,
μεταξύ άλλων των Ρομά, που συνεχίζουν να υπόκεινται σε διακρίσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell και Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. συνιστά στην Επιτροπή να κινήσει δικαστικές διαδικασίες και, σε έσχατη 
περίπτωση, να επιβάλει αποτρεπτικά πρόστιμα στα κράτη μέλη που ακόμη δεν 
έχουν ενσωματώσει στην εθνική τους νομοθεσία τις οδηγίες κατά των διακρίσεων 
και/ή δεν τις εφαρμόζουν πλήρως, και να παρακολουθεί την εκτέλεση των 
αποφάσεων επί παραβάσει που εκδίδει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων·

Or. es

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2

2. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας για την 
εξάλειψη των διακρίσεων στην καταπολέμηση της συστηματικής διάκρισης των 
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μειονοτήτων και των γυναικών, καθώς επίσης και να ενσωματώσει την προοπτική της 
ισότητας των φύλων στις αναφορές αυτές, ούτως ώστε να περιοριστούν οι πολλαπλές 
διακρίσεις που αντιμετωπίζουν πολλοί·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2

2. καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει από τα κράτη μέλη, στις ετήσιες αναφορές τους για 
την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, να αναλύουν την αποτελεσματικότητα της 
νομοθεσίας για την εξάλειψη των διακρίσεων στην καταπολέμηση της συστηματικής 
διάκρισης των μειονοτήτων και των γυναικών, ιδίως στην εκπαίδευση και την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην υγειονομική περίθαλψη, στα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, καθώς επίσης και να ενσωματώσουν την προοπτική της ισότητας των 
φύλων στις αναφορές αυτές, ούτως ώστε να περιοριστούν οι πολλαπλές διακρίσεις 
που αντιμετωπίζουν πολλοί·

Or. fr

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell και Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. ζητεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν εθνικά σχέδια δράσης 
για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων και να ενσωματώσουν 
μια συνιστώσα για τη συλλογή και τον έλεγχο των δεδομένων στους κύριους 
πολιτικούς τομείς όπως η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων, η κοινωνική 
ένταξη, η κοινοτική συνοχή, η ενσωμάτωση, το φύλο, η εκπαίδευση και η 
απασχόληση·

Or. es

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3

διαγράφεται
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Or. pl

Τροπολογία: Corina Creţu

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3α (νέα)

3a. ζητεί την κατάρτιση εθνικών ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση όλων των μορφών διάκρισης·

Or. en

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 11
Παράγραφος 4

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν καλές πρακτικές για την ανάπτυξη υλικού 
εργασίας για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τα 
μέσα που προορίζονται για εθνικές διοικήσεις, τοπικές αρχές (διαγραφή) και άλλα 
διοικητικά σώματα (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 12
Παράγραφος 4α (νέα)

4α. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν στους εθνικούς οργανισμούς προώθησης της ίσης 
μεταχείρισης επαρκείς χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους ώστε να είναι σε 
θέση να ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/43/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης βοήθειας προς τα θύματα διακρίσεων·

Or. fr

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 13
Παράγραφος 4α (νέα)

4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες διάδοσης 
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της ενημέρωσης για τα δικαιώματα των γυναικών και τους κανόνες κατά των 
διακρίσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και τις υπηρεσίες 
υγείας·

Or. en

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 14
Παράγραφος 4β (νέα)

4β. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις είναι σε 
θέση να βοηθήσουν τις γυναίκες που αποτελούν θύματα διακρίσεων και έχουν 
χαμηλότερα εισοδήματα να φέρουν τις καταγγελίες τους ενώπιον του δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία: Feleknas Uca

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4γ (νέα)

4γ. καλεί τα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την πρόληψη 
ή αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων που οφείλονται στο φύλο ή τη φυλετική ή 
εθνική καταγωγή·

Or. en

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell και Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Τροπολογία 16
Παράγραφος 5

5. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια τυποποιημένη μορφή για τη συλλογή 
ξεχωριστών για κάθε φύλο δεδομένων σχετικά με τις φυλετικές διακρίσεις μεταξύ 
άλλων σε ό,τι αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, τη στέγη και τη ρατσιστική 
βία και υπογραμμίζει ότι τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των ικανοτήτων θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να εστιάζονται στη συλλογή και έλεγχο των ξεχωριστών 
για κάθε φύλο δεδομένων·

Or. es
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Τροπολογία: Corina Creţu

Τροπολογία 17
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. τονίζει το ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην εδραίωση επιβλαβών στερεοτύπων, 
αλλά και τη δυνατότητά τους να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση των επιβλαβών
στερεοτύπων·

Or. en

Τροπολογία: Corina Creţu

Τροπολογία 18
Παράγραφος 5β (νέα)

5β. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους να δίδουν σχετικές πληροφορίες 
στους πολίτες και να ενθαρρύνουν και στηρίζουν εκστρατείες ενημέρωσης για την 
υφιστάμενη εθνική νομοθεσία και για τα όργανα που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 19
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. καλεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν, να συγκεντρώνουν και να δημοσιεύουν ετησίως 
συνολικά, έγκυρα, αξιόπιστα και ξεχωριστά κατά φύλο στατιστικά στοιχεία στους 
ακόλουθους τομείς: αγορά εργασίας, στέγη, εκπαίδευση και κατάρτιση, υγεία και 
κοινωνικές παροχές, δημόσια πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες, ποινικό 
δικαστικό σύστημα, και αστική και πολιτική συμμετοχή, και να θέτουν σαφείς, 
ποσοτικούς στόχους και δείκτες στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών για την 
απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση, που να τους επιτρέπουν να μετρούν 
την πρόοδο της κατάστασης των μεταναστών και/ή των μειονοτήτων·

Or. en
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 20
Παράγραφος 5β (νέα)

5β. καλεί τα κράτη μέλη να διαθέτουν προς το κοινό λεπτομερή στατιστικά στοιχεία 
για τα ρατσιστικά εγκλήματα και να αναπτύσσουν έρευνες για τα εγκλήματα και/ή 
τα θύματα εγκλημάτων, οι οποίες να τους επιτρέπουν να συγκεντρώνουν ποσοτικά 
και συγκρίσιμα στοιχεία για τα θύματα ρατσιστικών εγκλημάτων·

Or. en

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell και Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Τροπολογία 21
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. αναγνωρίζει τις ειδικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι νεοαφιχθέντες 
μετανάστες, ιδίως οι γυναίκες, που αποτελούν την πιο ευάλωτη κατηγορία, καθώς 
υπόκεινται σε μια διπλή διάκριση που βασίζεται στην εθνική τους καταγωγή και το 
φύλο τους· ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν όργανα και κοινωνικές 
υπηρεσίες με στόχο την ορθή εγκατάστασή τους και την ενημέρωσή τους για τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις αρχές και τη νομοθεσία 
κάθε κράτους·

Or. es

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell και Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Τροπολογία 22
Παράγραφος 5β (νέα)

5β. ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μια σειρά ελάχιστων προτύπων, στο πλαίσιο 
της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, με στόχο να διασφαλίσουν την πρόσβαση των 
γυναικών και των κοριτσιών σε μια εκπαίδευση ποιότητας και ισότιμων όρων, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης θετικών νομοθετικών μέτρων που καθιστούν 
υποχρεωτική την κατάργηση του διαχωρισμού στα σχολικά ιδρύματα και τον 
καθορισμό των λεπτομερειών των σχεδίων που έχουν ως στόχο να τεθεί τέρμα στη 
χωριστή εκπαίδευση και στην εκπαίδευση χαμηλότερης ποιότητας που λαμβάνουν 
τα αγόρια και τα κορίτσια που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες·

Or. es
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Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell και Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Τροπολογία 23
Παράγραφος 5γ (νέα)

5γ. ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε όλες οι γυναίκες από εθνικές 
μειονότητες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, προληπτικής και 
επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, να χαράξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές που να 
εγγυώνται ότι ακόμη και οι πιο αποκλεισμένες κοινότητες έχουν πλήρη πρόσβαση 
στο σύστημα ιατρικής περίθαλψης, καθώς και να οργανώσουν δράσεις κατάρτισης 
που θα στοχεύουν στην εξάλειψη των προκαταλήψεων και θα απευθύνονται στους 
εργαζομένους του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·

Or. es

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell και Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Τροπολογία 24
Παράγραφος 5δ (νέα)

5δ. ζητεί από τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες όσον 
αφορά τις πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, να αντιμετωπίσουν τα 
πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας που καταγράφονται στις γυναίκες που ανήκουν σε 
εθνικές μειονότητες και, ειδικότερα, να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά εμπόδια που 
δημιουργεί η άμεση διάκριση στο πλαίσιο των διαδικασιών πρόσληψης·

Or. es

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell και Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Τροπολογία 25
Παράγραφος 5ε (νέα)

5ε. ζητεί από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιούν, ως 
βασικό κριτήριο αξιολόγησης της προετοιμασίας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, την κατάσταση των εθνικών μειονοτήτων, ιδίως δε των γυναικών, στις 
υποψήφιες χώρες·

Or. es


