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Τροπολογία 1
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια των 
γονέων συχνά οδηγεί σε παιδική φτώχεια 
και επηρεάζει αργότερα σε πολύ μεγάλο 
βαθμό τη ζωή των παιδιών·   

Or.bg

Τροπολογία 2
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
από εθνοτικές μειονότητες, οι γυναίκες με 
αναπηρία και οι ηλικιωμένες γυναίκες 
είναι δύο φορές θύματα διακρίσεων·

Or.bg

Τροπολογία 3
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα των 
αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στην ΕΕ είναι περίπου 18% και ότι η 
αρχή της ίσης αμοιβής για άνδρες και 
γυναίκες αποτελεί μια από τις βασικές 
αρχές που ορίζουν οι ευρωπαϊκές 
συνθήκες·     
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Τροπολογία 4
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακραία 
φτώχεια, η εμπορία ανθρώπων, η 
στρατολόγηση για πορνεία και όλες οι 
άλλες μορφές εκμετάλλευσης συνδέονται 
στενά μεταξύ τους,  

Or.bg

Τροπολογία 5
Veronica Lope Fontagné, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο -1α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. επισημαίνει ότι οι γυναίκες φέρουν 
όλο και περισσότερο το βάρος της 
φτώχειας, δεδομένου ότι είναι πιο 
ευάλωτες από τους άνδρες, ιδίως οι 
κατηγορίες εκείνες γυναικών με ειδικές 
ανάγκες όπως οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
ηλικιωμένες γυναίκες και οι μονογονικές 
οικογένειες (ιδιαίτερα οι ανύπαντρες 
μητέρες και οι χήρες με εξαρτώμενα 
τέκνα) και οι ομάδες που είναι πιο 
ευάλωτες στον αποκλεισμό όπως οι 
γυναίκες Ρομά, οι παραδόσεις των 
οποίων αναθέτουν αποκλειστικά στις 
γυναίκες την οικιακή εργασία και την 
παροχή φροντίδας, απομακρύνοντάς τις 
πρόωρα από την εκπαίδευση και την 
απασχόληση, και οι μετανάστριες· 
λαμβανομένου τούτου υπόψη, τονίζει την 
ανάγκη για ικανοποιητικές συνθήκες 
εργασίας, περιλαμβανομένης της 
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προστασίας δικαιωμάτων όπως ο 
αξιοπρεπής μισθός, η άδεια μητρότητας 
και ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς 
διακρίσεις, στοιχεία ζωτικής σημασίας 
για τις γυναίκες αυτές·

Or.es

Τροπολογία 6
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Σχέδιο γνωμοδότησης
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 β (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1β. καλεί τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τη διάσταση της 
ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές 
για την απασχόληση και τα ειδικά μέτρα 
για τη βελτίωση της πρόσβασης στην 
απασχόληση, την αποφυγή της 
υπερεκπροσώπησης των γυναικών σε 
επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, την 
αύξηση της βιώσιμης συμμετοχής και την 
προώθηση της εξέλιξης των γυναικών 
στον τομέα της απασχόλησης, καθώς και 
για τον περιορισμό του διαχωρισμού με 
βάση το φύλο στην αγορά εργασίας με 
την αντιμετώπιση των άμεσων και 
έμμεσων αιτίων·  

Or.es

Τροπολογία 7
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο -1 γ (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1γ. θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι 
γυναίκες με αναπηρία υφίστανται 
διακρίσεις στο οικογενειακό περιβάλλον 
και στην εκπαίδευση· έχουν 
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περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης κα 
οι κοινωνικές παροχές που τους 
χορηγούνται δεν τους επιτρέπουν κατά 
κανόνα να βγουν από τη φτώχεια· κατά 
συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδείξουν την ιδιαίτερη μέριμνα που 
χρειάζονται οι γυναίκες με αναπηρία 
προκειμένου να απολαύουν των 
δικαιωμάτων τους και να προτείνουν 
μέτρα για την ένταξη των γυναικών 
αυτών μέσω πρόσθετων προγραμμάτων 
στήριξης·

Or.es

Τροπολογία 8
Veronica Lope Fontagné, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο -1 δ (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1δ. επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στις 
αγροτικές και αστικές περιοχές ως προς 
την πρόσβαση στην κατάρτιση, την 
απασχόληση και την ποιότητα της 
εργασίας· αποδίδει μεγάλη σημασία στο 
δικαίωμα όλων αυτών των γυναικών, 
ιδίως των πιο νέων και ευάλωτων, να 
λαμβάνουν σωστή εκπαίδευση, με 
επαγγελματική κατάρτιση και 
πανεπιστημιακές σπουδές, και καλεί, ως 
εκ τούτου, τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να υποστηρίξουν τις ομάδες 
αυτές μέσω ενός ουσιαστικού 
συστήματος ενεργών πολιτικών και 
κατάλληλων μέτρων εκπαίδευσης, 
προκειμένου να τους επιτραπεί να 
προσαρμοστούν με άνεση στις απαιτήσεις  
της αγοράς εργασίας·

Or.es
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Τροπολογία 9
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 - εδάφιο -1 ε (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1ε. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν βιώσιμες πολιτικές που θα 
επιτρέπουν σε όλους, περιλαμβανομένων 
των πλέον αδύναμων και μειονεκτουσών 
ομάδων, να αποκτήσουν πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας και να επιτύχουν μια 
καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασιακής 
και ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι 
παρέχονται πλήρης υποστήριξη για ίσες 
ευκαιρίες και όλες οι απαραίτητες για το 
σκοπό αυτό υπηρεσίες, με μέτρα 
στήριξης όπως ευέλικτο ωράριο εργασίας 
και οικονομικά προσιτή και προσβάσιμη 
παιδική μέριμνα·

Or.es

Τροπολογία 10
Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα 
κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν να 
αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και 
καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να ενισχύσει τη δέσμευσή της για 
εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και ιδιαίτερα της παιδικής 
φτώχειας, δεδομένου ότι οι ακραίες 
μορφές φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού συνιστούν παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα 
κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν να 
αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη με τις 
γυναίκες να πλήττονται ιδιαίτερα, και 
καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να ενισχύσει τη δέσμευσή της για 
εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· εκτιμά ότι, εκτός από τα 
μέσα βιοπορισμού, η πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και την αγορά εργασίας και η 
συμμετοχή στην κοινωνία αποτελούν τις 
βάσεις για ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής·
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Τροπολογία 11
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα 
κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν να 
αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και 
καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να ενισχύσει τη δέσμευσή της για 
εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και ιδιαίτερα της παιδικής 
φτώχειας, δεδομένου ότι οι ακραίες 
μορφές φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού συνιστούν παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα 
κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν να 
αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και 
καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέσω των κρατών μελών να 
ενισχύσει τη δέσμευσή τους να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τη μείωση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και ιδιαίτερα της παιδικής 
φτώχειας·

Or.en

Τροπολογία 12
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα 
κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν να 
αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και 
καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να ενισχύσει τη δέσμευσή της για 
εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και ιδιαίτερα της παιδικής 
φτώχειας, δεδομένου ότι οι ακραίες μορφές 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 

1. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα 
κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν να 
αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και
ότι πλήττονται άνδρες και γυναίκες με 
διαφορετικό τρόπο· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τη 
δέσμευσή της και να λάβει ειδικά μέτρα
για την εξάλειψη της φτώχειας και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
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συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

αποκλεισμού, και ιδιαίτερα την εξάλειψη
της παιδικής φτώχειας, δεδομένου ότι οι 
ακραίες μορφές φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού συνιστούν παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
συνεργαστούν στενά με τα κράτη μέλη για 
να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται τα 
κατάλληλα μέτρα και ότι δίνονται ίδιες 
ευκαιρίες στη ζωή σε όλα τα παιδιά, 
δεδομένου ότι η μείωση της παιδικής 
φτώχειας αποτελεί μία από τις 
προτεραιότητες του έτους για την 
καταπολέμηση της φτώχειας·

Or.lt

Τροπολογία 13
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα
κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν να 
αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και 
καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να ενισχύσει τη δέσμευσή της για 
εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και ιδιαίτερα της παιδικής 
φτώχειας, δεδομένου ότι οι ακραίες 
μορφές φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού συνιστούν παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα 
κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν να 
αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και 
καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να ενισχύσει τη δέσμευσή της για 
εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και να δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στην προστασία των πλέον 
ευάλωτων ομάδων (μονογονικές 
οικογένειες, οικογένειες με τρία ή 
περισσότερα παιδιά, άτομα με αναπηρία, 
εθνοτικές μειονότητες, ιδίως Ρομά, 
άτομα που ζουν στις πλέον μειονεκτούσες 
μικροπεριφέρειες, άτομα με περιορισμένη 
ικανότητα εργασίας και νεαρά άτομα 
χωρίς εργασιακή εμπειρία)· εντός των 
ομάδων αυτών οι γυναίκες είναι αυτές 
που πλήττονται κυρίως από τη φτώχεια, 
λόγω του ότι συχνά μειονεκτούν 
ποικιλοτρόπως·



PE450.611v01-00 10/46 AM\833557EL.doc

EL

Or.en

Τροπολογία 14
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα 
κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν να 
αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και 
καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να ενισχύσει τη δέσμευσή της για 
εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και ιδιαίτερα της παιδικής 
φτώχειας, δεδομένου ότι οι ακραίες 
μορφές φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού συνιστούν παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα 
κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν να 
αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και 
καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να ενισχύσει τη δέσμευσή της για 
εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού των γυναικών, και ιδιαίτερα 
των μητέρων που είναι μόνες, των 
ηλικιωμένων γυναικών, των γυναικών με 
αναπηρία και των μεταναστριών, 
δεδομένου ότι οι ακραίες μορφές φτώχειας 
και κοινωνικού αποκλεισμού συνιστούν 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or.en

Τροπολογία 15
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα 
κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν να 
αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και 
καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να ενισχύσει τη δέσμευσή της για 
εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και ιδιαίτερα της παιδικής 
φτώχειας, δεδομένου ότι οι ακραίες μορφές 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων 

1. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα 
κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν να 
αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και 
καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να ενισχύσει τη δέσμευσή της για 
εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και ιδιαίτερα της φτώχειας 
των γυναικών και της άμεσης επίδρασής 
της στην οικογενειακή ζωή, δεδομένου ότι 
οι ακραίες μορφές φτώχειας και 
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δικαιωμάτων· κοινωνικού αποκλεισμού συνιστούν 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or.es

Τροπολογία 16
Corina Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα 
κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν να 
αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και 
καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να ενισχύσει τη δέσμευσή της για 
εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και ιδιαίτερα της παιδικής 
φτώχειας, δεδομένου ότι οι ακραίες μορφές 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

1. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα 
κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν να 
αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και 
καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να ενισχύσει τη δέσμευσή της για 
εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και ιδιαίτερα της παιδικής 
φτώχειας και της ανεργίας, που πλήττει σε 
δραματικά ποσοστά τόσο τους νεαρούς 
όσο και τους ηλικιωμένους εργαζομένους,
δεδομένου ότι οι ακραίες μορφές φτώχειας 
και κοινωνικού αποκλεισμού συνιστούν 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και ότι το ένα έκτο τουλάχιστον των 
ευρωπαίων πολιτών πλήττεται από το 
φαινόμενο αυτό·

Or.ro

Τροπολογία 17
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. Δεδομένου ότι η ανεργία είναι η 
κυριότερη αιτία φτώχειας, ανισότητας 
και κοινωνικού αποκλεισμού και στην 
περίπτωση των γυναικών, ζητείται η 
διατήρηση και η δημιουργία 
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απασχόλησης με στοχοθετημένα μέσα 
(π.χ. με την παροχή θέσεων μερικής 
απασχόλησης ή θέσεων με ευέλικτο 
ωράριο εργασίας για τις γυναίκες που 
ανατρέφουν παιδιά), και, εκτός από τα 
εργασιακής φύσεως μέτρα αυτά, 
προτείνεται να τεθούν σε εφαρμογή 
στοχοθετημένες πολιτικές προκειμένου να 
ενισχυθεί το σύστημα κοινωνικής 
προστασίας (π.χ. δημιουργία κέντρων 
παιδικής μέριμνας ώστε να βοηθηθούν οι 
γυναίκες να επιστρέψουν στην αγορά 
εργασίας)·

Or.en

Τροπολογία 18
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. επισημαίνει ότι το ένα τρίτο των 
μoνογονικών οικογενειών στην Ευρώπη, 
η πλειοψηφία των οποίων έχει γυναίκα 
αρχηγό, ζει σε συνθήκες φτώχειας·

Or.it

Τροπολογία 19
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. επισημαίνει ότι η φτώχεια δεν είναι 
μόνο αποτέλεσμα της πρόσφατης 
οικονομικής κρίσης, αλλά συνέπεια 
πολλών παραγόντων, μεταξύ των οποίων 
τα στερεότυπα, οι υφιστάμενες διαφορές 
στις αμοιβές λόγω φύλου, οι φραγμοί 
λόγω του μη συνδυασμού οικογενειακής 
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και εργασιακής ζωής, το μεγαλύτερο 
προσδόκιμο επιβίωσης των γυναικών και, 
γενικά, οι διάφορες μορφές διακρίσεων 
λόγω φύλου, θύματα των οποίων είναι 
κατά κύριο λόγο οι γυναίκες·

Or.en

Τροπολογία 20
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. επισημαίνει ότι σε περίπτωση 
απώλειας της θέσης εργασίας  ο κίνδυνος 
μη εύρεσης νέας εργασίας είναι 
υψηλότερος για τις γυναίκες, ενώ σε 
περίπτωση νέας πρόσληψης  είναι  
πιθανότερο  να βρεθούν σε μειονεκτική 
θέση, επειδή μεταξύ των γυναικών είναι 
υψηλότερο το ποσοστό των προσωρινών 
συμβάσεων ή της ακούσιας μερικής 
απασχόλησης ή επειδή εξακολουθούν να 
υφίστανται μισθολογικές ανισότητες εις 
βάρος τους·

Or.it

Τροπολογία 21
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. τονίζει ότι η έλλειψη πρόσβασης σε 
υπηρεσίες φροντίδας των εξαρτώμενων 
ατόμων, σε κατάλληλα συστήματα 
αδειών και σε ευέλικτες μορφές εργασίας 
και των δύο γονέων συχνά εμποδίζει τις 
γυναίκες να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας ή να εργάζονται με πλήρη 
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απασχόληση·

Or.it

Τροπολογία 22
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα 
πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, ούτως ώστε 
να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι για 
μέτρα και δραστηριότητες στο πλαίσιο 
της στρατηγικής για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας "Ευρώπη 2020" για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

2. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δεν θα 
πρέπει να αυξηθεί·

Or.en

Τροπολογία 23
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα 
πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, ούτως ώστε 
να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι για 
μέτρα και δραστηριότητες στο πλαίσιο 
της στρατηγικής για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας "Ευρώπη 2020" για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

2. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση σε έναν από τους 
τομείς προτεραιότητας του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), ήτοι στη 
βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των 
μειονεκτούντων ατόμων, ότι ο 
κανονισμός για το ΕΚΤ πρέπει να 
αναθεωρηθεί και να τροποποιηθεί και ότι
θα πρέπει να εισαχθούν νέες προϋποθέσεις 
προκειμένου οι πόροι να καταλήγουν σε 
αυτούς που τους έχουν χρειάζονται 
περισσότερο και να μειωθεί πράγματι το 
χάσμα μεταξύ των κοινωνικά 
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αποκλεισμένων ομάδων και της 
υπόλοιπης κοινωνίας· στο μεταξύ, θα 
πρέπει να αυξηθεί η προβολή και η 
διαφάνεια, να γίνει προσεκτική 
παρακολούθηση των κοινωνικών 
επιδράσεων που έχει η χρήση των πόρων 
και να δοθεί περαιτέρω έμφαση στη 
μακροχρόνια βιωσιμότητα των έργων·

Or.en

Τροπολογία 24
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα 
πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, ούτως ώστε 
να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι για 
μέτρα και δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας "Ευρώπη 2020" για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να παρέχεται 
κατάλληλη χρηματοδότηση μέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του 
Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, ούτως ώστε να 
διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι για 
μέτρα και δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας "Ευρώπη 2020" για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί επίσης να 
διατεθούν στοχοθετημένες πιστώσεις, 
εντός του νέου δημοσιονομικού πλαισίου, 
για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
και την κοινωνική προστασία για τις 
γυναίκες· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διεξαγάγουν περισσότερες εκστρατείες 
ενημέρωσης για τις δυνατότητες 
συμμετοχής σε προγράμματα που 
χρηματοδοτεί η ΕΕ·

Or.bg



PE450.611v01-00 16/46 AM\833557EL.doc

EL

Τροπολογία 25
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα 
πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, ούτως ώστε 
να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι για 
μέτρα και δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας "Ευρώπη 2020" για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

2. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται πιο 
αποτελεσματικά, ούτως ώστε να 
διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι για 
μέτρα και δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας "Ευρώπη 2020" για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or.es

Τροπολογία 26
Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα 
πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, ούτως ώστε 
να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι για 
μέτρα και δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας "Ευρώπη 2020" για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

2. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα 
πρέπει να αυξηθεί, ούτως ώστε να 
διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι για 
μέτρα και δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας "Ευρώπη 2020" για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or.de
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Τροπολογία 27
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα 
πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, ούτως ώστε 
να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι για 
μέτρα και δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας "Ευρώπη 2020" για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

2. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα 
πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, ούτως ώστε 
να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι για 
μέτρα και δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας "Ευρώπη 2020" για την 
καταπολέμηση της φτώχειας μέσω της 
επαγγελματικής ένταξης με τη βοήθεια 
της κατάρτισης και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· στις γυναίκες πρέπει να 
παρέχεται ειδικότερη στήριξη διότι 
αντιμετωπίζουν συχνότερα τις επισφαλείς 
συμβάσεις εργασίας· συχνά είναι μόνες 
στην εκπαίδευση των παιδιών τους στις 
περισσότερες περιπτώσεις των 
μονογονικών οικογενειών·

Or.fr

Τροπολογία 28
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα 
πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, ούτως ώστε 
να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι για 
μέτρα και δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας "Ευρώπη 2020" για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

2. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα 
πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, ούτως ώστε 
να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι για 
μέτρα και δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας "Ευρώπη 2020" για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, στο πλαίσιο 
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ενίσχυσης των δράσεων για τη βελτίωση 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με 
σκοπό την ενδυνάμωση της πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και την 
καταπολέμηση της ανεργίας·

Or.el

Τροπολογία 29
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα 
πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, ούτως ώστε 
να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι για 
μέτρα και δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας "Ευρώπη 2020" για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

2. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα 
πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, ούτως ώστε 
να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι για 
μέτρα και δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας "Ευρώπη 2020" για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, πέραν της 
εφαρμογής των στόχων της Βαρκελώνης 
για την παροχή παιδικής μέριμνας και 
την πλήρη απασχόληση των γυναικών·

Or.en

Τροπολογία 30
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 a. επισημαίνει ότι το 60% των φτωχών 
ανθρώπων στον κόσμο είναι γυναίκες και 
ότι μία από τις κύριες αιτίες της 
γυναικείας φτώχειας είναι η ανεργία· έχει 
συνεπώς ζωτική σημασία να ενθαρρυνθεί 
η συμμετοχή των γυναικών και των 
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μειονεκτούντων ατόμων στις  διαδικασίες 
κατάρτισης, ανυψώνοντας το επίπεδο 
των γνώσεών τους, προωθώντας την 
αριστεία και αντιμετωπίζοντας το ζήτημα 
της αξιοποίησης των γυναικείων 
ικανοτήτων κατά την πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας·

Or.it

Τροπολογία 31
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την κοινωνική 
ένταξη και προστασία, σύμφωνα με την 
πρωτοβουλία "ευρωπαϊκή πλατφόρμα για 
την καταπολέμηση της φτώχειας" και να 
εντείνει τις προσπάθειες για να βελτιώσει 
την κατάσταση των γυναικών, ιδίως των 
μητέρων μονογονικών οικογενειών, ώστε 
να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς·

Or.lt

Τροπολογία 32
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. τονίζει την ανάγκη να μειωθούν οι 
διαφορές στην αμοιβή ανδρών/γυναικών, 
που έχουν ως συνέπεια,  για ίδιες 
ικανότητες και  ίση εργασία, μικρότερο 
εισόδημα και υψηλό ποσοστό  φτωχών 
γυναικών όταν συνταξιοδοτηθούν ή 
μείνουν χήρες·
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Τροπολογία 33
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. εκτιμά ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες 
μπορεί να είναι θύματα άμεσων ή 
έμμεσων διακρίσεων στην αγορά 
εργασίας, και μάλιστα πολλαπλών 
διακρίσεων, και ότι το πρόβλημα αυτό 
πρέπει να αντιμετωπιστεί· υπογραμμίζει 
ότι η απασχόληση πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως το καλύτερο μέσον 
για την καταπολέμηση της φτώχειας των 
γυναικών· ζητεί να διευκολύνεται η 
συμμετοχή των γυναικών όλων των 
ηλικιών στα προγράμματα διά βίου 
μάθησης· υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
οικογενειακής ζωής, επαγγελματικής 
ζωής και διά βίου μάθησης απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή και υποστήριξη·

Or.fr

Τροπολογία 34
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να
εφαρμόσουν επειγόντως στρατηγική για 
τη μείωση κατά το ήμισυ της παιδικής
φτώχειας έως το 2012 και τονίζει κατά 
συνέπεια την ανάγκη ενσωμάτωσης των 
ατομικών δικαιωμάτων των παιδιών σε 
όλες τις πολιτικές και όλα τα μέτρα της 
ΕΕ, με στόχο την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010,
να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των 
επιπέδων φτώχειας, όπως ορίζει η 
στρατηγική για την ΕΕ του 2020·
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για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, 
τον εντοπισμό και την ανάπτυξη δράσεων 
προτεραιότητας, την ενίσχυση και
περαιτέρω ανάπτυξη κοινών δεικτών σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or.en

Τροπολογία 35
Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
εφαρμόσουν επειγόντως στρατηγική για τη 
μείωση κατά το ήμισυ της παιδικής
φτώχειας έως το 2012 και τονίζει κατά 
συνέπεια την ανάγκη ενσωμάτωσης των 
ατομικών δικαιωμάτων των παιδιών σε 
όλες τις πολιτικές και όλα τα μέτρα της 
ΕΕ, με στόχο την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται 
για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, 
τον εντοπισμό και την ανάπτυξη δράσεων 
προτεραιότητας, την ενίσχυση και 
περαιτέρω ανάπτυξη κοινών δεικτών σε
επίπεδο ΕΕ·

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν 
επειγόντως στρατηγική για να σπάσει ο 
φαύλος κύκλος της φτώχειας· εκτιμά ότι 
τα παιδιά από φτωχές οικογένειες όπου 
κανείς δεν εργάζεται πρέπει να τυγχάνουν 
ιδιαίτερης προσοχής και υποστήριξης 
προκειμένου να προληφθεί μελλοντικά η 
γυναικεία φτώχεια·

Or.de

Τροπολογία 36
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να εφαρμόσουν επειγόντως στρατηγική 
για τη μείωση κατά το ήμισυ της 
παιδικής φτώχειας έως το 2012 και 
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη 

3. δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος η μόνιμη φτώχεια να περνά από 
τους γονείς στα παιδιά τους, με 
αποτέλεσμα να υπονομεύονται οι 
πιθανότητες να έχουν τα παιδιά μια 
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ενσωμάτωσης των ατομικών δικαιωμάτων 
των παιδιών σε όλες τις πολιτικές και όλα 
τα μέτρα της ΕΕ, με στόχο την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των
μέτρων που λαμβάνονται για την 
εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, τον 
εντοπισμό και την ανάπτυξη δράσεων 
προτεραιότητας, την ενίσχυση και 
περαιτέρω ανάπτυξη κοινών δεικτών σε 
επίπεδο ΕΕ·

καλύτερη ζωή, ζητούμε από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
εφαρμόσουν επειγόντως στρατηγική για 
την καταπολέμηση της παιδικής 
φτώχειας έως το 2012·  τονίζουμε κατά 
συνέπεια την ανάγκη ενσωμάτωσης των 
ατομικών δικαιωμάτων των παιδιών σε 
όλες τις πολιτικές και όλα τα μέτρα της 
ΕΕ, με στόχο την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των προσπαθειών που 
καταβάλλονται για την εξάλειψη της 
παιδικής φτώχειας, τον εντοπισμό και την 
ανάπτυξη δράσεων προτεραιότητας, την 
ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη κοινών 
δεικτών σε επίπεδο ΕΕ·

Or.en

Τροπολογία 37
Corina Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
εφαρμόσουν επειγόντως στρατηγική για τη 
μείωση κατά το ήμισυ της παιδικής 
φτώχειας έως το 2012 και τονίζει κατά 
συνέπεια την ανάγκη ενσωμάτωσης των 
ατομικών δικαιωμάτων των παιδιών σε 
όλες τις πολιτικές και όλα τα μέτρα της 
ΕΕ, με στόχο την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται 
για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, 
τον εντοπισμό και την ανάπτυξη δράσεων 
προτεραιότητας, την ενίσχυση και 
περαιτέρω ανάπτυξη κοινών δεικτών σε 
επίπεδο ΕΕ·

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
εφαρμόσουν επειγόντως στρατηγική για τη
μείωση κατά το ήμισυ της παιδικής 
φτώχειας έως το 2012 και τονίζει κατά 
συνέπεια την ανάγκη ενσωμάτωσης των 
ατομικών δικαιωμάτων των παιδιών σε 
όλες τις πολιτικές και όλα τα μέτρα της 
ΕΕ, με στόχο την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται 
για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, 
τον εντοπισμό και την ανάπτυξη δράσεων 
προτεραιότητας, την ενίσχυση και 
περαιτέρω ανάπτυξη κοινών δεικτών σε 
επίπεδο ΕΕ· εκτιμά ότι στο πλαίσιο αυτό 
έχει ζωτική σημασία να διευκολύνεται η 
είσοδος και η επάνοδος των μητέρων 
στην αγορά εργασίας, καθώς και να 
υπάρχουν κοινωνικές παροχές για τις 
μονογονικές οικογένειες δεδομένων των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, με 
παράλληλη διασφάλιση απτής στήριξης 
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για τις πολυμελείς οικογένειες·

Or.ro

Τροπολογία 38
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. Διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι 
είναι πολύ μεγάλο των ποσοστό των 
γυναικών μεταξύ των εργαζόμενων 
φτωχών λόγω διακρίσεων επί τη βάσει 
του φύλου (διαχωρισμός στην 
απασχόληση, μισθολογικές διακρίσεις 
κλπ.)· οι διαφορές στις αμοιβές 
επιτείνονται λόγω των παραδοσιακών 
ευθυνών των γυναικών στον τομέα της 
παροχής φροντίδων· οι δύο αυτοί 
παράγοντες θέτουν επίσης τις γυναίκες 
μεγαλύτερης ηλικίας σε πολύ δυσμενή 
θέση από οικονομική άποψη (διαφορές 
στις συντάξεις και την αποταμίευση)·

Or.en

Τροπολογία 39
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. καλεί τα κράτη μέλη να διενεργήσουν 
αξιολογήσεις ανά φύλο για τον αντίκτυπο 
της οικονομικής ύφεσης και να 
διερευνήσουν το μεταβαλλόμενο 
χαρακτήρα των συνθηκών απασχόλησης 
και τον τρόπο με τον οποίο καθιστούν τις 
γυναίκες πιο ευάλωτες στη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό·
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Τροπολογία 40
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 3 β  (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προσδιορίσουν, να 
προσαρμόσουν και να παρακολουθούν 
ειδικούς δείκτες ανά φύλο στον τομέα της 
εξάλειψης της φτώχειας και της 
προαγωγής της κοινωνικής ένταξης·

Or.en

Τροπολογία 41
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 3 γ (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. ζητεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
να επανεξετάσουν τις μεταναστευτικές 
πολιτικές τους προκειμένου να 
καταπολεμήσουν τυχόν διαρθρωτικά 
εμπόδια που παρεμβάλλονται στην πλήρη 
συμμετοχή των μεταναστριών στην 
αγορά εργασίας· ζητεί επίσης να 
συγκεντρώσουν στοιχεία για την πρόοδο 
που σημειώνεται ως προς τις διακρίσεις 
λόγω φύλου και τη βία κατά των 
γυναικών και να αξιολογήσουν τον 
αντίκτυπο που έχουν σε κάθε φύλο οι 
περικοπές των δαπανών που σχετίζονται 
με την πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία 
και την κοινωνική προστασία·

Or.en
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Τροπολογία 42
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση 
του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 να 
αφήσουν τα κράτη μέλη να ορίσουν τους 
εθνικούς τους στόχους για μείωση του 
αριθμού των ανθρώπων που απειλούνται 
από φτώχεια και αποκλεισμό, με βάση 
έναν ή περισσότερους από τους τρεις 
δείκτες που συμφωνήθηκαν από το 
Συμβούλιο· φρονεί ότι τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν μόνο το δείκτη 
"νοικοκυριό ανέργων" ενδέχεται να
παραμελούν συστηματικά προβλήματα 
όπως τη φτώχεια στην εργασία, την 
ενεργειακή φτώχεια, την παιδική φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

4. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση 
του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 να 
αφήσουν τα κράτη μέλη να ορίσουν τους 
εθνικούς τους στόχους για μείωση του 
αριθμού των ανθρώπων που απειλούνται 
από φτώχεια και αποκλεισμό, με βάση 
έναν ή περισσότερους από τους τρεις 
δείκτες που συμφωνήθηκαν από το 
Συμβούλιο· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη
είναι ελεύθερα να ορίσουν τους εθνικούς
τους στόχους βάσει των πλέον 
πρόσφορων δεικτών, λαμβάνοντας υπόψη 
τις εθνικές τους συνθήκες και 
προτεραιότητες·

Or.en

Τροπολογία 43

Marije Cornelissen εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση 
του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 να 
αφήσουν τα κράτη μέλη να ορίσουν τους 
εθνικούς τους στόχους για μείωση του 
αριθμού των ανθρώπων που απειλούνται 
από φτώχεια και αποκλεισμό, με βάση 
έναν ή περισσότερους από τους τρεις 
δείκτες που συμφωνήθηκαν από το 
Συμβούλιο· φρονεί ότι τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν μόνο το δείκτη "νοικοκυριό 
ανέργων" ενδέχεται να παραμελούν 

4. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση 
του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 να 
αφήσουν τα κράτη μέλη να ορίσουν τους 
εθνικούς τους στόχους για μείωση του 
αριθμού των ανθρώπων που απειλούνται 
από φτώχεια και αποκλεισμό, με βάση 
έναν ή περισσότερους από τους τρεις 
δείκτες που συμφωνήθηκαν από το 
Συμβούλιο· φρονεί ότι τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν μόνο το δείκτη "νοικοκυριό 
ανέργων" ενδέχεται να παραμελούν 
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συστηματικά προβλήματα όπως τη 
φτώχεια στην εργασία, την ενεργειακή 
φτώχεια, την παιδική φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

συστηματικά προβλήματα όπως τη 
φτώχεια των γυναικών, τη φτώχεια στην 
εργασία, την ενεργειακή φτώχεια, την 
παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να μην κάνουν κατάχρηση της ελευθερίας 
ως προς την επιλογή των δεικτών για να 
επιτύχουν λιγότερο φιλόδοξους στόχους 
στον τομέα της καταπολέμησης της 
φτώχειας·

Or.en

Τροπολογία 44
Corina Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση 
του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 να 
αφήσουν τα κράτη μέλη να ορίσουν τους 
εθνικούς τους στόχους για μείωση του 
αριθμού των ανθρώπων που απειλούνται 
από φτώχεια και αποκλεισμό, με βάση 
έναν ή περισσότερους από τους τρεις 
δείκτες που συμφωνήθηκαν από το 
Συμβούλιο· φρονεί ότι τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν μόνο το δείκτη "νοικοκυριό 
ανέργων" ενδέχεται να παραμελούν 
συστηματικά προβλήματα όπως τη 
φτώχεια στην εργασία, την ενεργειακή 
φτώχεια, την παιδική φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

4. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση 
του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 να 
αφήσουν τα κράτη μέλη να ορίσουν τους 
εθνικούς τους στόχους για μείωση του 
αριθμού των ανθρώπων που απειλούνται 
από φτώχεια και αποκλεισμό, με βάση 
έναν ή περισσότερους από τους τρεις 
δείκτες που συμφωνήθηκαν από το 
Συμβούλιο· φρονεί ότι τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν μόνο το δείκτη "νοικοκυριό 
ανέργων" ενδέχεται να παραμελούν 
συστηματικά προβλήματα όπως τη 
φτώχεια στην εργασία, την ενεργειακή 
φτώχεια, την παιδική φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό· εφιστά την 
προσοχή στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν εκατομμύρια ευρωπαίοι 
συνταξιούχοι οι συντάξεις των οποίων δεν 
αρκούν για να τα βγάλουν πέρα και για να 
καλύψουν τις ειδικές ανάγκες που 
συνδέονται με την ηλικία, κυρίως λόγω 
του πολύ υψηλού κόστους των φαρμάκων 
και της θεραπευτικής αγωγής·

Or.ro
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Τροπολογία 45
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση 
του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 να 
αφήσουν τα κράτη μέλη να ορίσουν τους 
εθνικούς τους στόχους για μείωση του 
αριθμού των ανθρώπων που απειλούνται 
από φτώχεια και αποκλεισμό, με βάση 
έναν ή περισσότερους από τους τρεις 
δείκτες που συμφωνήθηκαν από το 
Συμβούλιο· φρονεί ότι τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν μόνο το δείκτη "νοικοκυριό 
ανέργων" ενδέχεται να παραμελούν 
συστηματικά προβλήματα όπως τη 
φτώχεια στην εργασία, την ενεργειακή 
φτώχεια, την παιδική φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

4. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση 
του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 να 
αφήσουν τα κράτη μέλη να ορίσουν τους 
εθνικούς τους στόχους για μείωση του 
αριθμού των ανθρώπων που απειλούνται 
από φτώχεια και αποκλεισμό, με βάση 
έναν ή περισσότερους από τους τρεις 
δείκτες που συμφωνήθηκαν από το 
Συμβούλιο· φρονεί ότι τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν μόνο το δείκτη "νοικοκυριό 
ανέργων" ενδέχεται να παραμελούν 
συστηματικά προβλήματα όπως τη 
φτώχεια στην εργασία, την ενεργειακή 
φτώχεια, την παιδική φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό· τονίζει ότι η 
σχολική  και η πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση των γυναικών πρέπει να 
αποτελεί στόχο προτεραιότητας για τον 
οποίο κάθε κράτος μέλος πρέπει να θέτει 
στόχους·

Or.fr

Τροπολογία 46
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση 
του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 να 
αφήσουν τα κράτη μέλη να ορίσουν τους 
εθνικούς τους στόχους για μείωση του 
αριθμού των ανθρώπων που απειλούνται 
από φτώχεια και αποκλεισμό, με βάση 
έναν ή περισσότερους από τους τρεις 
δείκτες που συμφωνήθηκαν από το 

4. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση 
του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 να 
αφήσουν τα κράτη μέλη να ορίσουν τους 
εθνικούς τους στόχους σε συνεργασία με 
τις περιφέρειες για μείωση του αριθμού 
των ανθρώπων που απειλούνται από 
φτώχεια και αποκλεισμό, με βάση έναν ή 
περισσότερους από τους τρεις δείκτες που 
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Συμβούλιο· φρονεί ότι τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν μόνο το δείκτη "νοικοκυριό 
ανέργων" ενδέχεται να παραμελούν 
συστηματικά προβλήματα όπως τη 
φτώχεια στην εργασία, την ενεργειακή 
φτώχεια, την παιδική φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο· φρονεί 
ότι τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν 
μόνο το δείκτη "νοικοκυριό ανέργων" 
ενδέχεται να παραμελούν συστηματικά 
προβλήματα όπως τη φτώχεια στην 
εργασία, την ενεργειακή φτώχεια, την 
παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό·

Or.fr

Τροπολογία 47
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4  

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση 
του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 να 
αφήσουν τα κράτη μέλη να ορίσουν τους 
εθνικούς τους στόχους για μείωση του 
αριθμού των ανθρώπων που απειλούνται 
από φτώχεια και αποκλεισμό, με βάση 
έναν ή περισσότερους από τους τρεις 
δείκτες που συμφωνήθηκαν από το 
Συμβούλιο· φρονεί ότι τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν μόνο το δείκτη "νοικοκυριό 
ανέργων" ενδέχεται να παραμελούν 
συστηματικά προβλήματα όπως τη 
φτώχεια στην εργασία, την ενεργειακή 
φτώχεια, την παιδική φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

4. λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση 
του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 να 
αφήσουν τα κράτη μέλη να ορίσουν τους 
εθνικούς τους στόχους για μείωση του 
αριθμού των ανθρώπων που απειλούνται 
από φτώχεια και αποκλεισμό, με βάση 
έναν ή περισσότερους από τους τρεις 
δείκτες που συμφωνήθηκαν από το 
Συμβούλιο· φρονεί ότι τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν μόνο το δείκτη "νοικοκυριό 
ανέργων" ενδέχεται να παραμελούν 
συστηματικά προβλήματα όπως τη 
φτώχεια στην εργασία, την ενεργειακή 
φτώχεια, τη φτώχεια των μητέρων 
μονογονικών οικογενειών, την παιδική 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

Or.lt

Τροπολογία 48
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 a. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει 
ορίσει το 2010 ως «Ευρωπαϊκό έτος για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού », προκειμένου 
να επιβεβαιώσει και να τονίσει την 
πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να υπάρξει μια αποφασιστική 
καμπή στην καταπολέμηση της φτώχειας 
και στην αναγνώριση του θεμελιώδους 
δικαιώματος των ατόμων που βρίσκονται 
σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού να ζουν με αξιοπρέπεια και 
να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία·

Or.it

Τροπολογία 49
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
δείκτη της Eurostat για τον κίνδυνο 
φτώχειας,  το 2008 περίπου 85 εκατ.
άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο φτώχειας και 
σύμφωνα με το δείκτη για την υλική 
στέρηση, εκτιμάται ότι ο αντίστοιχος 
αριθμός θα ανέλθει στα 120 εκατ. άτομα· 
εκτιμά ότι η απόφαση του Συμβουλίου  
για τους δείκτες της φτώχειας ενδέχεται 
να οδηγήσει σε αμφισημίες όσον αφορά 
το συνολικό στόχο μείωσης για την έξοδο 
20 εκατ. ατόμων από τη φτώχεια έως το 
2020 (μείωση κατά 23.5 % σύμφωνα με 
το δείκτη της Eurostat για τον κίνδυνο 
φτώχειας, αλλά μόνο 16.7 % σύμφωνα με 
το δείκτη για την υλική στέρηση)·

Or.en
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Τροπολογία 50
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. καλεί και πάλι την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τα μέσα και να 
βελτιώσουν το νομοθετικό πλαίσιο που 
χρειάζεται για να ξεπεραστεί η ανισότητα 
των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων·

Or.es

Τροπολογία 51
Julie Girling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η κοινωνική προστασία και 
η κοινωνική πολιτική συμβάλλουν 
σημαντικά στην ελάττωση του βάθους 
και της διάρκειας της ύφεσης μέσω της 
σταθεροποίησης των αγορών εργασίας 
και της κατανάλωσης και ότι το σύστημα 
κοινωνικής προστασίας επιδρά 
σταθεροποιητικά τόσο στην πλευρά των 
εσόδων όσο και στην πλευρά των 
δαπανών.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 52
Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η κοινωνική προστασία και η 5. τονίζει ότι η κοινωνική προστασία, η 
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κοινωνική πολιτική συμβάλλουν 
σημαντικά στην ελάττωση του βάθους και 
της διάρκειας της ύφεσης μέσω της 
σταθεροποίησης των αγορών εργασίας 
και της κατανάλωσης και ότι το σύστημα 
κοινωνικής προστασίας επιδρά 
σταθεροποιητικά τόσο στην πλευρά των 
εσόδων όσο και στην πλευρά των 
δαπανών.

κοινωνική πολιτική και η πολιτική για την 
αγορά εργασίας συμβάλλουν σημαντικά 
στην ελάττωση του βάθους και της 
διάρκειας της ύφεσης·

Or.de

Τροπολογία 53
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η κοινωνική προστασία και η 
κοινωνική πολιτική συμβάλλουν 
σημαντικά στην ελάττωση του βάθους και
της διάρκειας της ύφεσης μέσω της 
σταθεροποίησης των αγορών εργασίας και 
της κατανάλωσης και ότι το σύστημα 
κοινωνικής προστασίας επιδρά 
σταθεροποιητικά τόσο στην πλευρά των 
εσόδων όσο και στην πλευρά των 
δαπανών.

5. τονίζει ότι, σύμφωνα με τη μελέτη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "Η κοινωνική 
προστασία ως οικονομικός 
σταθεροποιητής", η κοινωνική προστασία 
και η κοινωνική πολιτική συμβάλλουν 
σημαντικά στην ελάττωση του βάθους και 
της διάρκειας της ύφεσης μέσω της 
σταθεροποίησης των αγορών εργασίας και 
της κατανάλωσης και ότι το σύστημα 
κοινωνικής προστασίας επιδρά 
σταθεροποιητικά τόσο στην πλευρά των 
εσόδων όσο και στην πλευρά των δαπανών
και ότι τα στοιχεία μαρτυρούν ότι οι 
κοινωνικές δαπάνες ενδέχεται να έχουν 
μεγαλύτερο σταθεροποιητικό αποτέλεσμα 
απ' ό, τι ο μέσος όρος των συνολικών 
δημόσιων δαπανών·

Or.en

Τροπολογία 54
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η κοινωνική προστασία και η 
κοινωνική πολιτική συμβάλλουν 
σημαντικά στην ελάττωση του βάθους και 
της διάρκειας της ύφεσης μέσω της 
σταθεροποίησης των αγορών εργασίας και 
της κατανάλωσης και ότι το σύστημα 
κοινωνικής προστασίας επιδρά 
σταθεροποιητικά τόσο στην πλευρά των 
εσόδων όσο και στην πλευρά των 
δαπανών.

5. τονίζει ότι η κοινωνική προστασία και η 
κοινωνική πολιτική συμβάλλουν 
σημαντικά στην ελάττωση του βάθους και 
της διάρκειας της ύφεσης μέσω της 
σταθεροποίησης των αγορών εργασίας και 
της κατανάλωσης και ότι το σύστημα 
κοινωνικής προστασίας επιδρά 
σταθεροποιητικά τόσο στην πλευρά των 
εσόδων όσο και στην πλευρά των 
δαπανών·

ζητεί, για να μην αυξάνεται η ανασφάλεια 
των γυναικών στην αγορά εργασίας, να 
λαμβάνονται υπόψη στη σειρά απόλυσης 
τα οικογενειακά βάρη, γνωρίζοντας ότι σε 
πολλές καταστάσεις οι γυναίκες φέρουν 
το βάρος των παιδιών·

ζητεί τη βελτίωση της προσβασιμότητας 
ιδίως με τη χρηματοδοτική πλαισίωση 
της φροντίδας των παιδιών και τη 
διευκόλυνση με τον τρόπο αυτό των 
πλέον μειονεκτουσών γυναικών στην 
επαγγελματική τους δραστηριότητα·

Or.fr

Τροπολογία 55
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η κοινωνική προστασία και η 
κοινωνική πολιτική συμβάλλουν 
σημαντικά στην ελάττωση του βάθους και 
της διάρκειας της ύφεσης μέσω της 
σταθεροποίησης των αγορών εργασίας και 
της κατανάλωσης και ότι το σύστημα 
κοινωνικής προστασίας επιδρά 
σταθεροποιητικά τόσο στην πλευρά των 
εσόδων όσο και στην πλευρά των 

5. τονίζει ότι η κοινωνική προστασία και η 
κοινωνική πολιτική συμβάλλουν 
σημαντικά στην ελάττωση του βάθους και 
της διάρκειας της ύφεσης μέσω της 
σταθεροποίησης των αγορών εργασίας και 
της κατανάλωσης και ότι το σύστημα 
κοινωνικής προστασίας επιδρά 
σταθεροποιητικά τόσο στην πλευρά των 
εσόδων όσο και στην πλευρά των 
δαπανών· καλεί τα κράτη μέλη να 
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δαπανών. προσδιορίσουν καταλληλότερα μέσα 
μέτρησης της γυναικείας φτώχειας·

Or.bg

Τροπολογία 56
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκτιμά ότι η ενεργός πολιτική για την 
απασχόληση (π.χ. η ενδοϋπηρεσιακή 
κατάρτιση, η επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση) έχει μεγάλη σημασία στην 
πρόληψη της φτώχειας, διαδικασία στην 
οποία οι κοινωνικοί εταίροι 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο· θεωρεί 
επιπλέον ότι μια προορατική πολιτική για 
την απασχόληση (π.χ. πρακτική άσκηση 
για τους νέους, προστατευόμενα 
εργαστήρια και χώροι εργασίας) 
συνίσταται επίσης σε δέσμη μέτρων 
ζωτικής σημασίας, με στόχο τη 
διασφάλιση ισορροπίας και την αύξηση 
της προσβασιμότητας στην αγορά 
εργασίας, καθώς και τη διατήρηση της 
απασχόλησης για μειονεκτούσες ομάδες·

Or.en

Τροπολογία 57
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. επισημαίνει την ανάγκη συνέχισης 
μιας σταθερής δέσμευσης για περαιτέρω 
πρόοδο στον τομέα της ισότητας των 
φύλων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο, μέσω στρατηγικών που 
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προωθούν τον οδικό χάρτη της 
Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, το ευρωπαϊκό 
σύμφωνο για την ισότητα των φύλων, που 
ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και το 
πλαίσιο δράσης για την ισότητα των 
φύλων, που συνήφθη μεταξύ  των 
ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων·

Or.it

Τροπολογία 58
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. χαιρετίζει τη "στρατηγική για την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
(2010-2015)" της Επιτροπής·

Or.en

Τροπολογία 59
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. Δεδομένου ότι η απόκτηση εργασίας 
αποτελεί κινητήριο μοχλό 
καταπολέμησης της φτώχειας, 
υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης ενός 
διαφανούς ρυθμιστικού πλαισίου για τις 
άτυπες μορφές απασχόλησης, όπου κατά 
κύριο λόγο απασχολούνται γυναίκες, με 
σκοπό τη διασφάλιση των ενδεδειγμένων 
συνθηκών εργασίας και αξιοπρεπών 
αμοιβών·

Or.el
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Τροπολογία 60
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης, όπου είναι απαραίτητο, ώστε 
να αποφεύγονται οι μεγάλες διαφορές στα 
συνταξιοδοτικά επίπεδα ανδρών και 
γυναικών, και να μελετήσουν τις 
δυνατότητες καθιέρωσης διορθωτικών 
παραγόντων που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
διακοπές στην καταβολή εισφορών λόγω 
της επαγγελματικής ανασφάλειας ή των 
απαιτήσεων της μητρότητας·

Or.fr

Τροπολογία 61

Marije Cornelissen εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει τη σπουδαιότητα των 
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης σε ατομική βάση 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
οικονομική ανεξαρτησία γυναικών και 
ανδρών·

Or.en

Τροπολογία 62
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι η 
ισότιμη και πλήρης συμμετοχή στον 
οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό βίο 
θα πρέπει να υλοποιείται ως ατομικό 
δικαίωμα, οι ενεργοί πολιτικές για την 
κοινωνική ένταξη θα πρέπει να υιοθετούν 
μια ολιστική προσέγγιση για την εξάλειψη 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, συγκεκριμένα 
εξασφαλίζοντας πλήρη πρόσβαση για 
όλους σε κοινωνικές υπηρεσίες ποιότητας 
και σε υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) 
ενδιαφέροντος·

Or.en

Τροπολογία 63
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων 
αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την απασχόληση, την 
ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική 
συνοχή·

Or.it

Τροπολογία 64
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 β  (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 
"Ισότητα των φύλων στην ΕΕ το 2009", 
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στην Ευρώπη αναγνωρίζεται ευρέως η 
ανάγκη να περιορισθεί η διαφορά των 
αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών·  

Or.en

Τροπολογία 65
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 β  (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. Υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης 
πρωτοβουλιών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο για τη συμφιλίωση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, 
στο πλαίσιο καταπολέμησης της 
φτώχειας και της ενίσχυσης της 
πρόσβασης των γυναικών στην 
αξιοπρεπή εργασία· καλεί, λοιπόν, τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν της δημόσιες 
δομές φροντίδας παιδιών και να δοθούν 
κίνητρα στις επιχειρήσεις να 
δημιουργήσουν αντίστοιχες δομές 
ενδοεπιχειρησιακά·

Or.el

Τροπολογία 66
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 β  (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. επισημαίνει ότι μόνο μια αξιοπρεπής 
εργασία σύμφωνη με τις αρχές περί 
αξιοπρεπούς εργασίας και την αρχή της 
"καλής εργασίας" της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας, περιλαμβανομένης 
της συνεκτίμησης της διάστασης του 
φύλου, μαζί με την αρχή της ίσης αμοιβής 
για ίση εργασία στον ίδιο χώρο εργασίας 
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μπορεί να συμβάλει στην έξοδο των 
ανθρώπων από τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και, κατά 
συνέπεια, στην ευρεία πολιτική και 
πολιτιστική συμμετοχή στην ευρωπαϊκή 
κοινωνία·

Or.en

Τροπολογία 67
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. υπενθυμίζει ότι σκοπός του 
ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού δεν ήταν να είναι απλώς μια 
εκστρατεία των μέσων ενημέρωσης, αλλά 
να προαγάγει πολυδιάστατες πολιτικές 
κατά της φτώχειας και πιο προηγμένους 
δείκτες για τη φτώχεια· ζητεί, ως εκ 
τούτου, από την Επιτροπή να εξετάσει με 
κριτικό πνεύμα τα νέα μέτρα που 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 
αυτό για να ξεπεραστεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός·

Or.en

Τροπολογία 68
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. εκτιμά ότι, για παράδειγμα, η άνιση 
αμοιβή, οι συνταξιοδοτικές παροχές και 
τα ασφάλιστρα τείνουν να θέτουν τις 
γυναίκες σε πιο ευάλωτη οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση· ζητεί από τα 
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κράτη μέλη να μεριμνήσουν γι ένα 
καλύτερο συνδυασμό εργασιακής και 
οικογενειακής ζωής με συγκεκριμένα 
μέτρα, όπως βελτίωση της διαφάνειας 
στις αμοιβές και τη διαδικασία 
πρόσληψης, ευέλικτο ωράριο εργασίας 
και εξισορρόπηση του κόστους της 
μητρότητας και της πατρότητας·

Or.en

Τροπολογία 69
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 γ. Στο πλαίσιο καταπολέμησης της 
φτώχειας, της παιδικής φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, υπογραμμίζει 
την ανάγκη θέσπισης σε εθνικό επίπεδο 
ευνοϊκών πολιτικών ένταξης στην 
απασχόληση και την κατάρτιση, αλλά και 
ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων για τις 
περιπτώσεις μητέρων μονογονεϊκών 
οικογενειών·

Or.el

Τροπολογία 70
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 δ (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 δ. Υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης 
πρωτοβουλιών τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την 
καταπολέμηση των διακρίσεων σε ό, τι 
αφορά τις ευκαιρίες πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας και τις μισθολογικές 
πολιτικές, στο πλαίσιο καταπολέμησης 
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του φαινομένου της φτώχειας των 
γυναικών·

Or.el

Τροπολογία 71
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 δ (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να λάβουν δεόντως υπόψη τα αιτήματα 
του Κοινοβουλίου που διατυπώνονται στα 
ψηφίσματά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 
σχετικά με τον απολογισμό της 
κοινωνικής πραγματικότητας [1], της 9ης 
Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας, 
περιλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας, στην ΕΕ [2], της 6ης Μαΐου 
2009 για την ενεργητική ένταξη των 
αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας 
ατόμων [3] και της 19ης Οκτωβρίου 2010 
σχετικά με το ρόλο του ελάχιστου 
εισοδήματος στην καταπολέμηση της 
φτώχειας και την προώθηση μιας 
συμμετοχικής κοινωνίας στην Ευρώπη, 
κατά  το σχεδιασμό πολιτικών και 
μέτρων για το επόμενο στάδιο του ΠΟΕ 
για την κοινωνική ένταξη και την 
κοινωνική προστασία, τη στρατηγική για 
την κοινωνική ένταξη και την 
εμβληματική πρωτοβουλία "Ευρώπη 
2020" για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με την ανάμειξη όλων των 
ενδιαφερομένων σε μια συμμετοχική 
διαδικασία·
([1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P6_TA(2007)0541.
[2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P6_TA(2008)0467.
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[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P6_TA(2009)0371.)

Or.en

Τροπολογία 72
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 ε (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τα εμπόδια στην κοινωνική 
συμμετοχή, όπως η ενεργειακή φτώχεια, 
ο χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός και τα 
εμπόδια στην πρόσβαση στην τεχνολογία 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
(ΤΠΕ)·

Or.en

Τροπολογία 73
Konstantinos Poupakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 ε (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 ε. Καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή και τους κοινωνικούς 
εταίρους, να μεριμνήσουν έτσι ώστε να 
αποτρέπεται το φαινόμενο άνισης 
μεταχείρισης των γυναικών -
εξαρτώμενων μελών από τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης, 
με δεδομένο, για παράδειγμα, ότι σε 
περιπτώσεις χηρείας το ποσοστό 
σύνταξης που δικαιούνται οι γυναίκες 
σύζυγοι δεν είναι επαρκές για να τους 
εξασφαλίσει αξιοπρεπή διαβίωση·

Or.el
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Τροπολογία 74
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 στ (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 στ. Στο πλαίσιο αποτελεσματικής 
καταπολέμησης της φτώχειας των 
γυναικών τονίζει τη σημασία συντονισμού 
των πολιτικών αντιμετώπισης της 
ανεργίας και καταπολέμησης του 
κοινωνικού αποκλεισμού σε κάθε επίπεδο 
διακυβέρνησης·

Or.el

Τροπολογία 75
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 στ (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. ζητεί τα μέτρα για τη δημιουργία 
μιας πιο πράσινης και φιλικής προς το 
κλίμα οικονομίας να συμβαδίζουν με τις 
συνολικές προσπάθειες για την εξάλειψη 
της φτώχειας· εκφράζει ως εκ τούτου την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη το κόστος για την 
ενεργειακή απόδοση των κατοικιών θα 
μετακυλισθεί στους ενοικιαστές·

Or.en

Τροπολογία 76
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 ζ (νέο) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ζ. υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού πρέπει να επιδιώκεται τόσο 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και 
εκτός αυτής, προκειμένου να τηρηθεί η 
δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κρατών μελών για την επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας του 
ΟΗΕ έως το 2015·

Or.en

Τροπολογία 77
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 5 ζ (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 ζ. Καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή και τους κοινωνικούς 
εταίρους, να εκπονήσουν σχέδια για την 
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 
στη διά βίου μάθηση και κατάρτιση, 
ιδίως γυναικών προερχόμενων από 
μειονεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες·

Or.el

Τροπολογία 78
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι η πρόσβαση των 
γυναικών επιχειρηματιών στην πίστωση 
είναι περιορισμένη, γεγονός που συνιστά 
μείζον εμπόδιο στην επαγγελματική τους 
εξέλιξη και την οικονομική τους 
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ανεξαρτησία και δεν συνάδει με την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης·

Or.bg

Τροπολογία 79
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν 
την πρόσβαση σε προγράμματα διά βίου 
μάθησης, ιδίως για τις γυναίκες 
μεγαλύτερης ηλικίας·

Or.bg

Τροπολογία 80
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. επισημαίνει ότι, ελλείψει κατάλληλων 
κοινωνικών υποδομών, οι γυναίκες 
αναγκάζονται να επιλέξουν μεταξύ της 
ανατροφής των παιδιών τους και της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας· καλεί τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών να 
αναγνωρίσουν ως δραστηριότητα την 
ανατροφή των παιδιών και να 
διασφαλίσουν ότι η περίοδος αυτή θα 
υπολογίζεται για συνταξιοδοτικούς 
σκοπούς, δίνοντας με τον τρόπο αυτό στις 
γυναίκες τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
πλήρη σύνταξη· συνιστά να διασφαλίσουν 
τα κράτη μέλη την παροχή επαρκών και 
αξιόπιστων συντάξεων για τις γυναίκες· 

Or.bg
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Τροπολογία 81
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1δ. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η 
παροχή κατάλληλης παιδικής μέριμνας 
αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της 
ισότητας των φύλων στην αγορά 
εργασίας· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, στα 
κράτη  μέλη τη σημασία που έχει η 
επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης 
για την παιδική μέριμνα, που 
ενθαρρύνουν τις γυναίκες να 
συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας και 
προάγουν την ισορροπία εργασίας και 
οικογενειακής ζωής·

Or.bg

Τροπολογία 82
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1ε. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν 
ευχερέστερη την πρόσβαση των 
μεταναστριών και των γυναικών από 
εθνοτικές μειονότητες στα προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα 
διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στην 
αγορά εργασίας·

Or.bg

Τροπολογία 83
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1στ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1στ. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης της οδηγίας του 
Συμβουλίου 92/85/ЕΟΚ σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη 
βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας 
κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων 
και γαλουχουσών εργαζομένων, να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
αποτραπεί η απόλυση των εργαζομένων 
γυναικών κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και της μητρότητας· καλεί 
τα κράτη μέλη να λάβουν ενεργά μέτρα 
για την αποφυγή διακρίσεων εις βάρος 
των εγκύων γυναικών στην αγορά 
εργασίας, καθώς και μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι η μητρότητα δεν θίγει 
το δικαίωμα των γυναικών εργαζομένων 
για συντάξεις και ότι η κλίμακα αυτών 
των συντάξεων δεν επηρεάζεται από το 
γεγονός ότι έχουν λάβει άδεια 
μητρότητας·

Or.bg


