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Τροπολογία 1
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει τη σημασία της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισμού»· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πλήρως 
το πρόγραμμα PROGRESS της ΕΕ και το 
επικείμενο πρόγραμμα για την κοινωνική 
αλλαγή και την καινοτομία, ιδίως όσον 
αφορά την αποτελεσματική υλοποίηση των 
στόχων της ισότητας των φύλων· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα σχετικά με την πρόσβαση τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να 
χρησιμοποιήσουν τα κονδύλιά του για 
στοχευμένα προγράμματα καταπολέμησης 
της φτώχειας·

1. τονίζει τη σημασία της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισμού»· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πλήρως 
το πρόγραμμα «Eυρώπη για τους 
πολίτες», ιδίως όσον αφορά την 
αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων 
της ισότητας των φύλων· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα σχετικά με την πρόσβαση τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να 
χρησιμοποιήσουν τα κονδύλιά του για 
στοχευμένα προγράμματα καταπολέμησης 
της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 2
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει τη σημασία της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισμού»· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πλήρως 
το πρόγραμμα PROGRESS της ΕΕ και το 
επικείμενο πρόγραμμα για την κοινωνική 
αλλαγή και την καινοτομία, ιδίως όσον 
αφορά την αποτελεσματική υλοποίηση των 

1. τονίζει τη σημασία της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισμού»· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πλήρως 
το πρόγραμμα PROGRESS της ΕΕ και το 
επικείμενο πρόγραμμα για την κοινωνική 
αλλαγή και την καινοτομία, ιδίως όσον 
αφορά την αποτελεσματική υλοποίηση των 
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στόχων της ισότητας των φύλων· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα σχετικά με την πρόσβαση τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να 
χρησιμοποιήσουν τα κονδύλιά του για 
στοχευμένα προγράμματα καταπολέμησης 
της φτώχειας·

στόχων της ισότητας των φύλων· τονίζει 
τη σημασία του προγράμματος «Δάφνη 
ΙΙΙ», ιδίως όσον αφορά την προστασία 
των γυναικών από όλες τις μορφές βίας 
και την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας, της ευημερίας και 
της κοινωνικής συνοχής· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα σχετικά με την πρόσβαση τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να 
χρησιμοποιήσουν τα κονδύλιά του για 
στοχευμένα προγράμματα καταπολέμησης 
της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 3
Veronica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει τη σημασία της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισμού»· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πλήρως 
το πρόγραμμα PROGRESS της ΕΕ και το 
επικείμενο πρόγραμμα για την κοινωνική 
αλλαγή και την καινοτομία, ιδίως όσον 
αφορά την αποτελεσματική υλοποίηση των 
στόχων της ισότητας των φύλων· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα σχετικά με την πρόσβαση τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να 
χρησιμοποιήσουν τα κονδύλιά του για 
στοχευμένα προγράμματα καταπολέμησης 
της φτώχειας·

1. τονίζει τη σημασία της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισμού»· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πλήρως 
το πρόγραμμα PROGRESS της ΕΕ και το 
επικείμενο πρόγραμμα για την κοινωνική 
αλλαγή και την καινοτομία, ιδίως όσον 
αφορά την αποτελεσματική υλοποίηση των 
στόχων της ισότητας των φύλων· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα σχετικά με την πρόσβαση τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον 
τομέα της επαγγελματικής ολοκλήρωσης 
μέσω των πολιτικών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, και να χρησιμοποιήσουν τα 
κονδύλιά του για στοχευμένα 
προγράμματα καταπολέμησης της 
φτώχειας·

Or. en
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Τροπολογία 4
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου σε 
όλες τις πολιτικές, ιδίως όσες αφορούν 
τον αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας και 
την ανάκαμψη από την κρίση, την 
οικονομική διακυβέρνηση, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και τις πράσινες θέσεις 
εργασίας, την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση, τη μετανάστευση, τη 
συνεργασία και ανάπτυξη, την υγεία και 
την ασφάλεια, καθώς και στον σχεδιασμό 
ή στην εφαρμογή μέτρων που 
αποσκοπούν στην εξουδετέρωση ή τον 
περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 5
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν και να επισημάνουν τις 
άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης στις γυναίκες, 
ιδίως το κατά πόσον και με ποιον τρόπο 
οι επιπτώσεις επιδεινώνουν τις 
υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των 
φύλων, καθώς και συναφείς συνέπειες, 
όπως ο αυξημένος κίνδυνος άσκησης 
βίας λόγω φύλου, η υπονόμευση της 
υγείας μητέρας και παιδιού και η φτώχεια 
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των ηλικιωμένων γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 6
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω 
προσαρμογής των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών ταμείων, να διασφαλίσει 
την πρόσθετη στήριξη σε τομείς της 
γυναικείας απασχόλησης που ενδέχεται 
να θιγούν από την κρίση, και να παρέχει 
στήριξη όσον αφορά τη μέριμνα των 
παιδιών, την κατάρτιση και την 
πρόσβαση στην απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 7
Edit Bauer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι, από την αρχή της 
κρίσης, το ποσοστό ανεργίας των 
γυναικών είναι σταθερά υψηλότερο από ότι
των ανδρών, γεγονός που προσθέτει άλλη 
μία πρόκληση στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν ήδη οι γυναίκες στην 
αγορά εργασίας, στις οποίες 
περιλαμβάνονται οι άμεσες ή έμμεσες 
διακρίσεις, η διπλή διάκριση των γυναικών 
με αναπηρία, το μισθολογικό χάσμα 
ανάμεσα στα φύλα, η μερική απασχόληση, 

2. παρατηρεί ότι το ποσοστό ανεργίας των 
γυναικών είναι σταθερά υψηλότερο από 
ό,τι των ανδρών, γεγονός που προσθέτει 
άλλη μία πρόκληση στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν ήδη οι γυναίκες στην 
αγορά εργασίας, στις οποίες 
περιλαμβάνονται οι άμεσες ή έμμεσες 
διακρίσεις, η πολλαπλή διάκριση των 
ευάλωτων γυναικών, το μισθολογικό 
χάσμα ανάμεσα στα φύλα, η μερική 
απασχόληση, οι επισφαλείς συνθήκες 
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οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας, η 
φτώχεια των εργαζομένων, η υψηλή 
συγκέντρωση στον άτυπο τομέα 
απασχόλησης με χαμηλότερες αποδοχές, η 
μικρότερη κοινωνική προστασία και τα 
ανεπαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα· στο 
πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να 
εκδώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού της αγοράς εργασίας 
που οδηγεί στην ανεπαρκή πρόσβαση των 
γυναικών στην ποιοτική απασχόληση με 
αξιοπρεπή αμοιβή·

εργασίας, η φτώχεια των εργαζομένων, η 
υψηλή συγκέντρωση στον άτυπο τομέα 
απασχόλησης με χαμηλότερες αποδοχές, η 
μικρότερη κοινωνική προστασία και τα 
ανεπαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 8
Siiri Oviir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι, από την αρχή της κρίσης, 
το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 
σταθερά υψηλότερο από ότι των ανδρών, 
γεγονός που προσθέτει άλλη μία πρόκληση 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη 
οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις, η διπλή διάκριση των 
γυναικών με αναπηρία, το μισθολογικό 
χάσμα ανάμεσα στα φύλα, η μερική 
απασχόληση, οι επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, η φτώχεια των εργαζομένων, η 
υψηλή συγκέντρωση στον άτυπο τομέα 
απασχόλησης με χαμηλότερες αποδοχές, η 
μικρότερη κοινωνική προστασία και τα 
ανεπαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα· στο 
πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να 
εκδώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού της αγοράς εργασίας
που οδηγεί στην ανεπαρκή πρόσβαση των 
γυναικών στην ποιοτική απασχόληση με 

2. παρατηρεί ότι, από την αρχή της κρίσης, 
το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 
σταθερά υψηλότερο από ό,τι των ανδρών, 
γεγονός που προσθέτει άλλη μία πρόκληση 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη 
οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις, η διπλή διάκριση των 
γυναικών με αναπηρία, το μισθολογικό 
χάσμα ανάμεσα στα φύλα, η μερική 
απασχόληση, οι επισφαλείς συνθήκες
εργασίας, η φτώχεια των εργαζομένων, η 
υψηλή συγκέντρωση στον άτυπο τομέα 
απασχόλησης με χαμηλότερες αποδοχές, η 
μικρότερη κοινωνική προστασία και τα 
ανεπαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα·
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αξιοπρεπή αμοιβή·

Or. en

Τροπολογία 9
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι, από την αρχή της κρίσης, 
το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 
σταθερά υψηλότερο από ότι των ανδρών, 
γεγονός που προσθέτει άλλη μία πρόκληση 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη 
οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις, η διπλή διάκριση των 
γυναικών με αναπηρία, το μισθολογικό 
χάσμα ανάμεσα στα φύλα, η μερική 
απασχόληση, οι επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, η φτώχεια των εργαζομένων, η 
υψηλή συγκέντρωση στον άτυπο τομέα 
απασχόλησης με χαμηλότερες αποδοχές, η 
μικρότερη κοινωνική προστασία και τα 
ανεπαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα· 
στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή 
να εκδώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού της αγοράς εργασίας 
που οδηγεί στην ανεπαρκή πρόσβαση των 
γυναικών στην ποιοτική απασχόληση με 
αξιοπρεπή αμοιβή·

2. παρατηρεί ότι, από την αρχή της κρίσης, 
το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 
σταθερά υψηλότερο από ό,τι των ανδρών, 
γεγονός που προσθέτει άλλη μία πρόκληση 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη 
οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις, η διπλή διάκριση των 
γυναικών με αναπηρία, η ύπαρξη γυάλινης 
οροφής, το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα 
στα φύλα, η μερική απασχόληση, οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας, η φτώχεια 
των εργαζομένων, η υψηλή συγκέντρωση 
στον άτυπο τομέα απασχόλησης με 
χαμηλότερες αποδοχές, η μικρότερη 
κοινωνική προστασία και οι ανεπαρκείς 
συντάξεις που απορρέουν από τους 
προαναφερόμενους παράγοντες· στο 
πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να 
εκδώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού της αγοράς εργασίας 
που οδηγεί στην ανεπαρκή πρόσβαση των 
γυναικών στην ποιοτική απασχόληση με 
αξιοπρεπή αμοιβή·

Or. en

Τροπολογία 10
Emer Costello
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι, από την αρχή της κρίσης, 
το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 
σταθερά υψηλότερο από ότι των ανδρών, 
γεγονός που προσθέτει άλλη μία πρόκληση 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη 
οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις, η διπλή διάκριση των 
γυναικών με αναπηρία, το μισθολογικό 
χάσμα ανάμεσα στα φύλα, η μερική 
απασχόληση, οι επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, η φτώχεια των εργαζομένων, η 
υψηλή συγκέντρωση στον άτυπο τομέα 
απασχόλησης με χαμηλότερες αποδοχές, η 
μικρότερη κοινωνική προστασία και τα 
ανεπαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα· στο 
πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να 
εκδώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού της αγοράς εργασίας 
που οδηγεί στην ανεπαρκή πρόσβαση των 
γυναικών στην ποιοτική απασχόληση με 
αξιοπρεπή αμοιβή·

2. παρατηρεί ότι, από την αρχή της κρίσης,
το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 
σταθερά υψηλότερο από ό,τι των ανδρών, 
γεγονός που προσθέτει άλλη μία πρόκληση 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη 
οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις, η διπλή διάκριση των 
γυναικών με αναπηρία, το μισθολογικό 
χάσμα ανάμεσα στα φύλα, η μερική 
απασχόληση, οι επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, η φτώχεια των εργαζομένων, η 
υψηλή συγκέντρωση στον άτυπο τομέα 
απασχόλησης με χαμηλότερες αποδοχές, η 
εκμετάλλευση των εργαζομένων ως 
οικιακό προσωπικό που στο μεγαλύτερο 
μέρος τους είναι μετανάστριες, η 
μικρότερη κοινωνική προστασία και τα 
ανεπαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα· στο 
πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να 
εκδώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού της αγοράς εργασίας με 
στόχο την προώθηση της πρόσβασης των 
γυναικών στην ποιοτική απασχόληση με 
αξιοπρεπή αμοιβή·

Or. en

Τροπολογία 11
Gabriele Zimmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι, από την αρχή της κρίσης, 
το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 
σταθερά υψηλότερο από ότι των ανδρών, 
γεγονός που προσθέτει άλλη μία πρόκληση 

2. παρατηρεί ότι, από την αρχή της κρίσης,
το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 
σταθερά υψηλότερο από ό,τι των ανδρών, 
γεγονός που προσθέτει άλλη μία πρόκληση 
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στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη 
οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις, η διπλή διάκριση των 
γυναικών με αναπηρία, το μισθολογικό 
χάσμα ανάμεσα στα φύλα, η μερική 
απασχόληση, οι επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, η φτώχεια των εργαζομένων, η 
υψηλή συγκέντρωση στον άτυπο τομέα 
απασχόλησης με χαμηλότερες αποδοχές, η 
μικρότερη κοινωνική προστασία και τα 
ανεπαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα· στο 
πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να 
εκδώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού της αγοράς εργασίας 
που οδηγεί στην ανεπαρκή πρόσβαση των 
γυναικών στην ποιοτική απασχόληση με 
αξιοπρεπή αμοιβή·

στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη 
οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις, η διπλή διάκριση των 
γυναικών με αναπηρία, το μισθολογικό 
χάσμα ανάμεσα στα φύλα, η μερική 
απασχόληση, οι επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, η φτώχεια των εργαζομένων, η 
υψηλή συγκέντρωση στον άτυπο τομέα 
απασχόλησης με χαμηλότερες αποδοχές, η 
μικρότερη κοινωνική προστασία και τα 
ανεπαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα· στο 
πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να 
εκδώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού της αγοράς εργασίας 
που οδηγεί στην ανεπαρκή πρόσβαση των 
γυναικών στην ποιοτική απασχόληση με 
αξιοπρεπή αμοιβή, την αντιμετώπιση των 
βαθύτερων αιτίων για το γυναικείο 
πρόσωπο της φτώχειας και τον 
προσδιορισμό βέλτιστων πρακτικών και 
συστάσεων προς τα κράτη μέλη, ως 
στήριξης για τα εθνικά μέτρα τους 
σχετικά με την ένταξη ή επανένταξη των 
γυναικών στο εργατικό δυναμικό και, 
γενικότερα, την εξάλειψη της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού των 
γυναικών και των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 12
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι, από την αρχή της κρίσης, 
το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 
σταθερά υψηλότερο από ότι των ανδρών,
γεγονός που προσθέτει άλλη μία πρόκληση 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη 
οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, στις 

2. παρατηρεί ότι, από την αρχή της κρίσης, 
το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 
σταθερά υψηλότερο από ό,τι των ανδρών, 
γεγονός που προσθέτει άλλη μία πρόκληση 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη 
οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, στις 
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οποίες περιλαμβάνονται οι άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις, η διπλή διάκριση των 
γυναικών με αναπηρία, το μισθολογικό 
χάσμα ανάμεσα στα φύλα, η μερική 
απασχόληση, οι επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, η φτώχεια των εργαζομένων, η 
υψηλή συγκέντρωση στον άτυπο τομέα 
απασχόλησης με χαμηλότερες αποδοχές, η 
μικρότερη κοινωνική προστασία και τα 
ανεπαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα· στο 
πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να 
εκδώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού της αγοράς εργασίας 
που οδηγεί στην ανεπαρκή πρόσβαση των 
γυναικών στην ποιοτική απασχόληση με 
αξιοπρεπή αμοιβή·

οποίες περιλαμβάνονται οι άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις, η διπλή διάκριση των 
γυναικών με αναπηρία ή των γυναικών 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, το 
μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα φύλα, η 
μερική απασχόληση, οι επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας, η φτώχεια των 
εργαζομένων, η υψηλή συγκέντρωση στον 
άτυπο τομέα απασχόλησης με χαμηλότερες 
αποδοχές, η ριζική αναδιαμόρφωση των 
διατάξεων σχετικά με την πρόνοια που 
επηρεάζει δυσμενώς τις φτωχές και 
μονογονεϊκές οικογένειες, η μικρότερη 
κοινωνική προστασία και τα ανεπαρκή 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα· στο πλαίσιο 
αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει 
σύσταση προς τα κράτη μέλη σχετικά με 
την καταπολέμηση του κατακερματισμού 
της αγοράς εργασίας που οδηγεί στην 
ανεπαρκή πρόσβαση των γυναικών στην 
ποιοτική απασχόληση με αξιοπρεπή 
αμοιβή·

Or. en

Τροπολογία 13
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι, από την αρχή της κρίσης, 
το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 
σταθερά υψηλότερο από ότι των ανδρών, 
γεγονός που προσθέτει άλλη μία πρόκληση 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη 
οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις, η διπλή διάκριση των 
γυναικών με αναπηρία, το μισθολογικό 
χάσμα ανάμεσα στα φύλα, η μερική 
απασχόληση, οι επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, η φτώχεια των εργαζομένων, η 
υψηλή συγκέντρωση στον άτυπο τομέα 

2. παρατηρεί ότι, από την αρχή της κρίσης, 
το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 
σταθερά υψηλότερο από ό,τι των ανδρών, 
γεγονός που προσθέτει άλλη μία πρόκληση 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη 
οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις, η διπλή διάκριση των 
γυναικών με αναπηρία, το μισθολογικό 
χάσμα ανάμεσα στα φύλα, η μερική 
απασχόληση, οι επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, η φτώχεια των εργαζομένων, η 
υψηλή συγκέντρωση στον άτυπο τομέα 
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απασχόλησης με χαμηλότερες αποδοχές, η 
μικρότερη κοινωνική προστασία και τα 
ανεπαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα· στο 
πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να 
εκδώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού της αγοράς εργασίας 
που οδηγεί στην ανεπαρκή πρόσβαση των 
γυναικών στην ποιοτική απασχόληση με 
αξιοπρεπή αμοιβή·

απασχόλησης με χαμηλότερες αποδοχές, η 
μικρότερη κοινωνική προστασία και τα 
ανεπαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα· στο 
πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να 
εκδώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού της αγοράς εργασίας 
που οδηγεί στην ανεπαρκή πρόσβαση των 
γυναικών στην ποιοτική απασχόληση με 
αξιοπρεπή αμοιβή και κατάλληλη 
κοινωνική προστασία·

Or. en

Τροπολογία 14
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι, από την αρχή της κρίσης, 
το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 
σταθερά υψηλότερο από ότι των ανδρών,
γεγονός που προσθέτει άλλη μία πρόκληση 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη 
οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις, η διπλή διάκριση των 
γυναικών με αναπηρία, το μισθολογικό 
χάσμα ανάμεσα στα φύλα, η μερική 
απασχόληση, οι επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, η φτώχεια των εργαζομένων, η 
υψηλή συγκέντρωση στον άτυπο τομέα 
απασχόλησης με χαμηλότερες αποδοχές, η 
μικρότερη κοινωνική προστασία και τα 
ανεπαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα· στο 
πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να 
εκδώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού της αγοράς εργασίας 
που οδηγεί στην ανεπαρκή πρόσβαση των 
γυναικών στην ποιοτική απασχόληση με 
αξιοπρεπή αμοιβή·

2. παρατηρεί ότι, από την αρχή της κρίσης, 
το ποσοστό ανεργίας των γυναικών σε 
πολλά κράτη μέλη είναι σταθερά 
υψηλότερο από ό,τι των ανδρών, γεγονός 
που προσθέτει άλλη μία πρόκληση στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη οι 
γυναίκες στην αγορά εργασίας, στις οποίες 
περιλαμβάνονται οι άμεσες ή έμμεσες 
διακρίσεις, η διπλή διάκριση των γυναικών 
με αναπηρία, το μισθολογικό χάσμα 
ανάμεσα στα φύλα, η μερική απασχόληση, 
οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας, η 
φτώχεια των εργαζομένων, η υψηλή 
συγκέντρωση στον άτυπο τομέα 
απασχόλησης με χαμηλότερες αποδοχές, η 
μικρότερη κοινωνική προστασία και τα 
ανεπαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα· στο 
πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να 
εκδώσει σύσταση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού της αγοράς εργασίας 
που οδηγεί στην ανεπαρκή πρόσβαση των 
γυναικών στην ποιοτική απασχόληση με 
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αξιοπρεπή αμοιβή·

Or. en

Τροπολογία 15
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διασφάλισης σωστής ισορροπίας 
ανάμεσα στην ασφάλεια και την ευελιξία 
στην αγορά εργασίας μέσω της πλήρους 
εφαρμογής των αρχών της ευελιξίας με 
ασφάλεια, και της αντιμετώπισης του 
κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, 
παρέχοντας τόσο επαρκή κοινωνική 
προστασία για τα άτομα σε περιόδους 
μετάβασης ή με εποχιακές συμβάσεις ή 
συμβάσεις μερικής απασχόλησης όσο και 
πρόσβαση σε δυνατότητες κατάρτισης, 
επαγγελματικής εξέλιξης και πλήρους 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 16
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. παρατηρεί ότι τα μέτρα λιτότητας, 
όπως οι περικοπές σε δαπάνες για 
κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες σε 
εθνικό επίπεδο, συνήθως επηρεάζουν 
πρώτα τις γυναίκες και τα κορίτσια· οι 
ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων σε 
παγκόσμιο επίπεδο συμβάλλουν στο να 
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αναλαμβάνουν συχνά οι γυναίκες την 
αποκλειστική ευθύνη για τα παιδιά και τα 
άρρωστα μέλη της οικογένειας, γεγονός 
που σημαίνει ότι οι περικοπές όσον 
αφορά την κρατική ενίσχυση αυξάνουν 
τον μη αμειβόμενο φόρτο εργασίας των 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 17
Siiri Oviir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν σχέδιο οδηγίας με 
μετρήσεις με σκοπό τον εκμηδενισμό του 
μισθολογικού χάσματος ανάμεσα στα δύο 
φύλα για την ίδια ή αντίστοιχη εργασία·

Or. en

Τροπολογία 18
Gabriele Zimmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει την ανάγκη για εκτίμηση των
επιπτώσεων όσον αφορά το φύλο και για 
συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων 
στον προϋπολογισμό σε όλα τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί και σε όλους τους πόρους 
που χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, 
ιδίως του ΕΚΤ, προκειμένου να 
περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
στην ισότητα των φύλων·
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Or. en

Τροπολογία 19
Veronica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι υπάρχει μισθολογικό 
χάσμα της τάξης σχεδόν του 17% μεταξύ 
ανδρών και γυναικών· καλεί τα κράτη 
μέλη να καταβάλλουν προσπάθειες για 
την εξισορρόπηση των μισθών και την 
εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου·

Or. en

Τροπολογία 20
Elisabeth Morin-Chartier, Veronica Lope Fontagné, Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν μια 
γενικότερη προσέγγιση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις 
πολιτικές τους για την απασχόληση, να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
διευκολύνουν την απασχόληση των 
γυναικών και να συμπεριλάβουν την 
προσέγγιση αυτή στις κατευθυντήριες 
γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την απασχόληση·

Or. en
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Τροπολογία 21
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. λαμβάνει υπόψη ότι οι τρέχουσες 
επιπτώσεις της κρίσης θα έχουν 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις 
γυναίκες εξαιτίας του μεγάλου βαθμού 
διαχωρισμού μεταξύ των δύο φύλων στην 
αγορά εργασίας, στην οποία η 
συγκέντρωση των γυναικών σε τομείς που 
χαρακτηρίζονται από χαμηλούς μισθούς,
άτυπες μορφές εργασίας και μορφές 
μερικής απασχόλησης έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στις εισφορές 
συνταξιοδότησης των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 22
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι τα δικαιώματα των 
γυναικών δεν πρέπει να θεωρούνται, να 
νοούνται και να επιδιώκονται κατά τρόπο 
ανταγωνιστικό έναντι των δικαιωμάτων 
των ανδρών, καθώς είναι σημαντικό για 
το σύνολο της κοινωνίας να βελτιωθεί η 
κατάσταση τόσο των ανδρών όσο και 
των γυναικών· ως εκ τούτου, η βελτίωση 
των υπηρεσιών μέριμνας και των 
δημόσιων υπηρεσιών που αφορούν τις 
οικογένειες αποτελεί προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή τόσο των ανδρών όσο και των 
γυναικών στην αγορά εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 23
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει τη σημασία της 
μεταρρύθμισης των μακροοικονομικών 
και κοινωνικών πολιτικών καθώς και των 
πολιτικών που αφορούν την αγορά 
εργασίας με σκοπό να εξασφαλισθεί η 
οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη για 
τις γυναίκες, να αναπτυχθούν 
στρατηγικές για τη δίκαιη κατανομή του 
πλούτου, για την εξασφάλιση ελάχιστου 
εισοδήματος και αξιοπρεπών μισθών και 
συντάξεων, τη μείωση του μισθολογικού 
χάσματος ανάμεσα στα φύλα, τη 
δημιουργία περισσότερων ποιοτικών 
θέσεων απασχόλησης με δικαιώματα για 
τις γυναίκες, την εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε ποιοτικές δημόσιες 
υπηρεσίες για τις γυναίκες και τη 
βελτίωση της κοινωνικής προστασίας και 
των υπηρεσιών που παρέχονται σε 
επίπεδο γειτονιάς, συμπεριλαμβανομένων 
βρεφονηπιακών σταθμών, παιδικών 
σταθμών και άλλων μορφών προσχολικής 
εκπαίδευσης, κέντρων φύλαξης παιδιών, 
κοινοτικών κέντρων ελεύθερου χρόνου 
και παροχής στήριξης σε οικογένειες και 
διαγενεακών κέντρων·

Or. en

Τροπολογία 24
Veronica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών αποτελεί θεμελιώδη ευρωπαϊκό 
στόχο και συνιστά τη βασική απάντηση 
για έξοδο από την τρέχουσα οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση·

Or. en

Τροπολογία 25
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. λαμβάνει υπόψη ότι οι αποκλίσεις 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στην 
απασχόληση, τους μισθούς, τη διακοπή 
της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και 
τη μερική απασχόληση λόγω 
οικογενειακών ευθυνών έχουν σοβαρές 
συνέπειες στον υπολογισμό των 
συντάξεων και, ως εκ τούτου, οι 
συντάξεις των γυναικών είναι συχνά 
χαμηλότερες και οι ίδιες διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 26
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. επισημαίνει ότι οι μισθολογικές 
διαπραγματεύσεις καθίστανται όλο και 
περισσότερο αποκεντρωμένες εξαιτίας 
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της κρίσης και ότι ο διαχωρισμός με 
βάση το φύλο αποτελεί πρόκληση για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, 
αναγνωρίζει δε τον ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι κοινωνικοί εταίροι, 
ιδίως οι συνδικαλιστικές ενώσεις, στο να 
θέσουν το εν λόγω θέμα στην ημερήσια 
διάταξη των διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 27
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, ισχυρό κοινωνικό διάλογο, 
πρότυπα εργασίας και κοινωνική 
προστασία για τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταναστριών, με στόχο την 
καταπολέμηση της αναγκαστικής και της 
αδήλωτης εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 28
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν τη σύμβαση της ΔΟΕ για 
τις οικιακές βοηθούς (σύμβαση 189)·
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Or. en

Τροπολογία 29
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. υπογραμμίζει τη σημασία των 
ενεργητικών πολιτικών για την αγορά 
εργασίας, των επιθεωρήσεων εργασίας 
και του κοινωνικού διαλόγου καθώς και 
της αναβάθμισης των δεξιοτήτων με 
στόχο την προώθηση του οικολογικού 
προσανατολισμού της οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 30
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2ε. ζητεί από τα κράτη μέλη 
συγκεκριμένα προγράμματα για την 
προαγωγή της ενεργού συμμετοχής ή την 
επανένταξη των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, καθώς και συγκεκριμένες 
ευκαιρίες για διά βίου μάθηση με στόχο 
την απόκτηση δεξιοτήτων και 
προσόντων, όπως η χειραφέτηση και η 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και 
ικανοτήτων, που είναι απαραίτητα υπό το 
πρίσμα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. en
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Τροπολογία 31
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2στ. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναθεωρήσουν τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας με στόχο την εξατομίκευση 
των δικαιωμάτων σε συντάξεις και 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
προκειμένου να εξαλειφθεί το 
«πλεονέκτημα του οικογενειάρχη», 
εξασφαλίζοντας ίσα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 32
Siiri Oviir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, με μέτρα όπως η 
διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε 
δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών 
και εξαρτώμενων ατόμων, η αύξηση των 
πόρων για την εκπαίδευση, καθώς και τα 
προγράμματα απόκτησης 
επαγγελματικών προσόντων·

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω της 
εκπαίδευσης με βάση τη ζήτηση, των 
προγραμμάτων απόκτησης προσόντων 
και της παροχής υπηρεσιών φροντίδας 
των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 33
Veronica Lope Fontagné
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, με μέτρα 
όπως η διασφάλιση της ελεύθερης 
πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες 
φροντίδας παιδιών και εξαρτώμενων 
ατόμων, η αύξηση των πόρων για την 
εκπαίδευση, καθώς και τα προγράμματα 
απόκτησης επαγγελματικών προσόντων·

3. τονίζει ότι η διάσταση του φύλου έχει 
ζωτική σημασία για την επίτευξη των 
πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής 
«ΕΕ 2020», καθώς οι γυναίκες αποτελούν 
το μεγαλύτερο απόθεμα αναξιοποίητου 
μέχρι στιγμής εργατικού δυναμικού· καλεί 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα για την προώθηση 
της αύξησης των ποσοστών 
απασχόλησης μεταξύ των γυναικών όπως 
η διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε 
υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και 
εξαρτώμενων ατόμων, η αύξηση των 
πόρων για την εκπαίδευση, τα 
προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών 
προσόντων, τα επαρκή συστήματα για τις 
άδειες μητρότητας, πατρότητας και τη 
γονική άδεια και η ευελιξία του ωραρίου 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 34
Edit Bauer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, με μέτρα όπως η 
διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε 
δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και 
εξαρτώμενων ατόμων, η αύξηση των 
πόρων για την εκπαίδευση, καθώς και τα 
προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών 
προσόντων·

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, με την παροχή
πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας 
παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων, τη 
δημιουργία των συνθηκών για την 
πρόσβαση σε προγράμματα διά βίου 
μάθησης, καθώς και τα προγράμματα 
απόκτησης και ανάκτησης
επαγγελματικών προσόντων·
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Or. en

Τροπολογία 35
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, με μέτρα όπως η 
διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε 
δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και 
εξαρτώμενων ατόμων, η αύξηση των 
πόρων για την εκπαίδευση, καθώς και τα 
προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών 
προσόντων·

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, με μέτρα όπως η 
διασφάλιση του απαιτούμενου αριθμού 
κέντρων φροντίδας παιδιών με 
κατάλληλο ωράριο λειτουργίας, η 
διασφάλιση ίσης πρόσβασης σε δημόσιες 
υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και 
εξαρτώμενων ατόμων, η στήριξη 
πρωτοβουλιών των επιχειρήσεων να 
παρέχουν εσωτερικές υπηρεσίες 
φροντίδας παιδιών, η προώθηση 
ευέλικτου ωραρίου εργασίας για μητέρες 
μέσω της ανάπτυξης της τηλεργασίας, η 
προώθηση της άδειας πατρότητας, η 
αύξηση των πόρων για την εκπαίδευση, 
καθώς και τα προγράμματα απόκτησης 
επαγγελματικών προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 36
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, με μέτρα όπως η 
διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε 
δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και 

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, με μέτρα όπως η 
διασφάλιση της οικονομικά προσιτής
πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες 
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εξαρτώμενων ατόμων, η αύξηση των 
πόρων για την εκπαίδευση, καθώς και τα 
προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών 
προσόντων·

φροντίδας παιδιών και εξαρτώμενων 
ατόμων, η αύξηση των πόρων για την 
εκπαίδευση, καθώς και τα προγράμματα 
απόκτησης επαγγελματικών προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 37
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, με μέτρα όπως η 
διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε 
δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και 
εξαρτώμενων ατόμων, η αύξηση των 
πόρων για την εκπαίδευση, καθώς και τα 
προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών 
προσόντων·

3. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, με μέτρα όπως η διασφάλιση της 
ελεύθερης πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και 
εξαρτώμενων ατόμων, η αύξηση των 
πόρων για την εκπαίδευση και τα 
προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών 
προσόντων, καθώς και με τη θέσπιση 
γενναιόδωρων ρυθμίσεων για την άδεια 
πατρότητας και μητρότητας·

Or. en

Τροπολογία 38
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, με μέτρα όπως η 
διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε 
δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και 
εξαρτώμενων ατόμων, η αύξηση των 
πόρων για την εκπαίδευση, καθώς και τα 

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, με μέτρα όπως η 
διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε 
δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών 
όλων των ηλικιακών ομάδων και 
εξαρτώμενων ατόμων, η αύξηση των 
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προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών 
προσόντων·

πόρων για την εκπαίδευση, καθώς και τα 
προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών 
προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 39
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, με μέτρα όπως η 
διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε 
δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και 
εξαρτώμενων ατόμων, η αύξηση των 
πόρων για την εκπαίδευση, καθώς και τα 
προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών 
προσόντων·

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη συμμετοχή των 
γυναικών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σχετικά με τα μέτρα της 
πολιτικής για την αντιμετώπιση της 
κρίσης και να υποστηρίξουν τη συμμετοχή 
των γυναικών στην αγορά εργασίας, με 
μέτρα όπως η διασφάλιση της ελεύθερης 
πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες 
φροντίδας παιδιών και εξαρτώμενων 
ατόμων, η αύξηση των πόρων για την 
εκπαίδευση, καθώς και τα προγράμματα 
απόκτησης επαγγελματικών προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 40
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, με μέτρα όπως η 
διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε 
δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και 
εξαρτώμενων ατόμων, η αύξηση των 

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, με μέτρα όπως η 
διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε 
δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και 
εξαρτώμενων ατόμων, η επαρκής 
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πόρων για την εκπαίδευση, καθώς και τα 
προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών 
προσόντων·

υποστήριξη των μελών της οικογένειας 
που παρέχουν φροντίδα, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
υπηρεσιών ανάπαυλας από τη φροντίδα,
η αύξηση των πόρων για την εκπαίδευση, 
καθώς και τα προγράμματα απόκτησης 
επαγγελματικών προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 41
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει την ανάγκη επένδυσης 
σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες – όπως η ολοήμερη παιδική 
μέριμνα, τα ολοήμερα σχολεία και θέσεις 
σε γηροκομεία – που συμβάλλουν στην 
προαγωγή της ισότητας των φύλων, στην 
προώθηση της καλύτερης ισορροπίας 
μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής και 
στη δημιουργία ενός πλαισίου που 
επιτρέπει την ένταξη ή την επανένταξη 
στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 42
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες είναι 
συχνά οι πρώτες που χάνουν τις θέσεις 
εργασίας τους ή έρχονται αντιμέτωπες με 
μειώσεις μισθών σε περιόδους κρίσης· ως 
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εκ τούτου, η προστασία των τομέων όπου 
συνήθως απασχολούνται γυναίκες 
αποτελεί αναγκαίο μέτρο για την 
άμβλυνση των αρχικών επιπτώσεων της 
οικονομικής κρίσης και την πρόβλεψη για 
μακροπρόθεσμη σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 43
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η αύξηση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας δεν 
περιλαμβάνεται στην ετήσια επισκόπηση 
της ανάπτυξης για το 2013 παρά το 
γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους 
πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής 
«ΕΕ 2020»· καλεί το Συμβούλιο να 
προσθέσει την προώθηση της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας ως προτεραιότητα κατά την 
έγκριση του φετινού προσανατολισμού 
των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 44
Veronica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνδιαλλαγής για την πλήρη ενσωμάτωση 
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των γυναικών στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 45
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν πολιτικές επαγγελματικής 
κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 46
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει την ανάγκη μείωσης 
των επιπτώσεων της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης για τις 
οικογένειες (λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων ή 
αυτές όπου τη φροντίδα των παιδιών 
έχουν αναλάβει συγγενείς ή οι αρχές), 
συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών 
οικογενειών, συνεκτιμώντας ότι οι 
γυναίκες επωμίζονται τα οικιακά 
καθήκοντα·

Or. en

Τροπολογία 47
Veronica Lope Fontagné
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει ότι υπάρχουν αποκλίσεις 
μεταξύ των ποσοστών ανεργίας που 
κυμαίνονται μεταξύ 48,6% και 77,2%, 
ενώ απαιτούνται ειδικά μέτρα σε κάθε 
περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 48
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει την ανάγκη προώθησης της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας, 
ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να συστήνουν 
τη δική τους επιχείρηση και 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των 
γυναικών στη χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 49
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. καλεί επίσης τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξουν 
πολιτικές για την προώθηση του 
συνδυασμού οικογενειακής, προσωπικής 
και επαγγελματικής ζωής·
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Or. en

Τροπολογία 50
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες 
συνθήκες κρίσης μπορούν να αυξήσουν 
τον κίνδυνο που διατρέχουν οι γυναίκες 
όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία·

Or. en

Τροπολογία 51
Veronica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
βαθιές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες 
που προκύπτουν από την επιβολή μέτρων 
λιτότητας, οι οποίες οδηγούν σε σοβαρές 
περικοπές σε θέσεις εργασίας και 
υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, με 
αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να 
αναγκάζονται να στραφούν από την 
αμειβόμενη στη μη αμειβόμενη εργασία, 
και να εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο 
φτώχειας·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
βαθιές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες 
που προκύπτουν από την επιβολή μέτρων 
λιτότητας εξαιτίας της τρέχουσας 
οικονομικής κατάστασης, οι οποίες 
οδηγούν σε σοβαρές περικοπές σε θέσεις 
εργασίας και υπηρεσίες του δημοσίου 
τομέα, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να 
εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 52
Sari Essayah
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
βαθιές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες 
που προκύπτουν από την επιβολή μέτρων 
λιτότητας, οι οποίες οδηγούν σε σοβαρές 
περικοπές σε θέσεις εργασίας και 
υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, με 
αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να 
αναγκάζονται να στραφούν από την 
αμειβόμενη στη μη αμειβόμενη εργασία, 
και να εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο 
φτώχειας·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
βαθιές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες 
που προκύπτουν από τις σαφώς μειωμένες 
ικανότητες των κυβερνήσεων να 
καλύπτουν τις δημόσιες δαπάνες, οι 
οποίες οδηγούν σε σοβαρές περικοπές σε 
θέσεις εργασίας και υπηρεσίες του 
δημοσίου τομέα, με αποτέλεσμα πολλές 
γυναίκες να αναγκάζονται να στραφούν 
από την αμειβόμενη στη μη αμειβόμενη 
εργασία, και να εκτίθενται σε υψηλό 
κίνδυνο φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 53
Gabriele Zimmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
βαθιές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες 
που προκύπτουν από την επιβολή μέτρων 
λιτότητας, οι οποίες οδηγούν σε σοβαρές 
περικοπές σε θέσεις εργασίας και 
υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, με 
αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να 
αναγκάζονται να στραφούν από την 
αμειβόμενη στη μη αμειβόμενη εργασία, 
και να εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο 
φτώχειας·

4. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με
τις βαθιές περικοπές στις δημόσιες 
δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή 
μέτρων λιτότητας, οι οποίες οδηγούν σε 
σοβαρές περικοπές σε θέσεις εργασίας και 
υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, που 
επηρεάζουν ιδίως τις γυναίκες και τις 
αναγκάζουν να στραφούν από την 
αμειβόμενη στη μη αμειβόμενη εργασία, 
και να εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο 
φτώχειας·

Or. en
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Τροπολογία 54
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
βαθιές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες 
που προκύπτουν από την επιβολή μέτρων 
λιτότητας, οι οποίες οδηγούν σε σοβαρές 
περικοπές σε θέσεις εργασίας και 
υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, με 
αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να 
αναγκάζονται να στραφούν από την 
αμειβόμενη στη μη αμειβόμενη εργασία, 
και να εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο 
φτώχειας·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
βαθιές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες 
που προκύπτουν από την επιβολή μέτρων 
λιτότητας, οι οποίες οδηγούν σε σοβαρές 
περικοπές σε θέσεις εργασίας και 
υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, με 
αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να 
αναγκάζονται να στραφούν από την 
αμειβόμενη εργασία στην ανεργία ή την 
μη αμειβόμενη εργασία, και να εκτίθενται 
σε ακόμα υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 55
Siiri Oviir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
βαθιές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες 
που προκύπτουν από την επιβολή μέτρων 
λιτότητας, οι οποίες οδηγούν σε σοβαρές 
περικοπές σε θέσεις εργασίας και 
υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, με 
αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να 
αναγκάζονται να στραφούν από την 
αμειβόμενη στη μη αμειβόμενη εργασία, 
και να εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο 
φτώχειας·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις ενίοτε 
παράλογες και βαθιές περικοπές στις 
δημόσιες δαπάνες που προκύπτουν από την 
επιβολή μέτρων λιτότητας, οι οποίες 
οδηγούν σε σοβαρές περικοπές σε θέσεις 
εργασίας και υπηρεσίες του δημοσίου 
τομέα, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να 
αναγκάζονται να στραφούν από την 
αμειβόμενη στη μη αμειβόμενη εργασία, 
και να εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο 
φτώχειας που με τη σειρά του αυξάνει τις 
δαπάνες για κοινωνικές παροχές·
(Οι καθαρές αριθμητικές αφαιρέσεις με 
στόχο τη μείωση των δαπανών έχουν συχνά 
προκαλέσει την αύξηση των έμμεσων 
δαπανών, όπως π.χ. η ανάγκη για 
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κοινωνική αρωγή.)

Or. en

Τροπολογία 56
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
βαθιές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες 
που προκύπτουν από την επιβολή μέτρων 
λιτότητας, οι οποίες οδηγούν σε σοβαρές 
περικοπές σε θέσεις εργασίας και 
υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, με 
αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να 
αναγκάζονται να στραφούν από την 
αμειβόμενη στη μη αμειβόμενη εργασία, 
και να εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο 
φτώχειας·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
βαθιές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες 
που προκύπτουν από την επιβολή μέτρων 
λιτότητας, οι οποίες οδηγούν σε σοβαρές 
περικοπές σε θέσεις εργασίας και 
υπηρεσίες του δημοσίου τομέα –οι οποίες
έχουν έντονα γυναικείο χαρακτήρα και, 
κατά συνέπεια, η εξαφάνισή τους 
επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες–, με 
αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να 
αναγκάζονται να στραφούν από την 
αμειβόμενη στη μη αμειβόμενη εργασία, 
και να εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 57
Gabriele Zimmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υποστηρίζει ότι πρέπει να ληφθούν 
μέτρα προκειμένου να περιοριστεί ο 
διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά 
εργασίας , τόσο σε οριζόντιο επίπεδο, 
δηλαδή η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών σε επαγγέλματα με χαμηλότερο 
εισόδημα, όσο και σε κατακόρυφο 
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επίπεδο, δηλαδή η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών σε θέσεις εξουσίας και λήψης 
απόφασεων· τονίζει ότι οι επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας εξακολουθούν να 
αποτελούν θέμα ισότητας των φύλων, όχι 
μόνο σε τομείς με χαμηλή εξειδίκευση και 
λίγα προσόντα αλλά και σε επαγγέλματα 
που απαιτούν ανώτερη εκπαίδευση, όπως 
η αποκαλούμενη ακαδημαϊκή επισφάλεια, 
η οποία χαρακτηρίζεται από 
υπερεκπροσώπηση των γυναικών.

Or. en

Τροπολογία 58
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεριμνούν για την εφαρμογή πολιτικών 
και προγραμμάτων που ενισχύουν την 
ισορροπία στον επαγγελματικό βίο·

Or. en

Τροπολογία 59
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. λαμβάνει υπόψη ότι στις τρέχουσες 
συνθήκες οικονομικής κρίσης και 
δημοσιονομικής λιτότητας, οι γυναίκες 
διαθέτουν ακόμα λιγότερους πόρους για 
να προστατευθούν και να προστατεύσουν 
τα παιδιά τους από τη βία και ότι είναι 
ακόμη σημαντικότερη η αποφυγή των 
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άμεσων οικονομικών επιπτώσεων της 
βίας κατά των γυναικών και των παιδιών 
στο δικαστικό σύστημα και στις 
κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 60
Siiri Oviir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών 
στην ανάγκη για μέτρα ενίσχυσης του 
εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης προγραμμάτων ελάχιστου 
εισοδήματος και κοινωνικής βοήθειας για 
άτομα που δυσκολεύονται να καλύψουν 
τις βασικές ανάγκες τους, και ιδίως για 
άτομα που έχουν παιδιά και για 
μονογονεϊκές οικογένειες.

5. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών 
στην ανάγκη για αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών που θα 
δώσει νέα ώθηση στην οικονομική 
ανάπτυξη στην Ευρώπη αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων προκειμένου να σταματήσει 
η μετακίνηση των θέσεων εργασίας προς 
την Ασία, βελτιώνοντας την ποιότητα της 
επιμόρφωσης και ενθαρρύνοντας 
παράλληλα τη χρήση της ενίσχυσης για 
επιμόρφωση που παρέχεται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους 
εργαζομένους σε επιχειρήσεις που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
(Η λύση δεν έγκειται μόνο στην αύξηση των 
κοινωνικών παροχών· πάνω από όλα οι 
άνθρωποι χρειάζονται την εξασφάλιση 
θέσεων εργασίας.)

Or. en

Τροπολογία 61
Veronica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών 
στην ανάγκη για μέτρα ενίσχυσης του 
εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης προγραμμάτων ελάχιστου 
εισοδήματος και κοινωνικής βοήθειας για 
άτομα που δυσκολεύονται να καλύψουν τις 
βασικές ανάγκες τους, και ιδίως για άτομα 
που έχουν παιδιά και για μονογονεϊκές 
οικογένειες.

5. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών 
στην ανάγκη για μέτρα ενίσχυσης του 
εισοδήματος και για προγράμματα 
κοινωνικής βοήθειας για άτομα που 
δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές 
ανάγκες τους, και ιδίως για άτομα που 
έχουν παιδιά και για μονογονεϊκές 
οικογένειες.

Or. en

Τροπολογία 62
Edit Bauer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών 
στην ανάγκη για μέτρα ενίσχυσης του 
εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης προγραμμάτων ελάχιστου 
εισοδήματος και κοινωνικής βοήθειας για 
άτομα που δυσκολεύονται να καλύψουν τις 
βασικές ανάγκες τους, και ιδίως για άτομα 
που έχουν παιδιά και για μονογονεϊκές 
οικογένειες.

5. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών 
στην ανάγκη για μέτρα ενίσχυσης του 
εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης προγραμμάτων κοινωνικής 
ένταξης και κοινωνικής βοήθειας για 
άτομα που δυσκολεύονται να καλύψουν τις 
βασικές ανάγκες τους, και ιδίως για άτομα 
που έχουν παιδιά και για μονογονεϊκές 
οικογένειες με στόχο την καταπολέμηση 
της φτώχειας, στόχος ο οποίος έχει τεθεί 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020».

Or. en

Τροπολογία 63
Gabriele Zimmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών 
στην ανάγκη για μέτρα ενίσχυσης του 
εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης προγραμμάτων ελάχιστου 
εισοδήματος και κοινωνικής βοήθειας για 
άτομα που δυσκολεύονται να καλύψουν τις 
βασικές ανάγκες τους, και ιδίως για άτομα 
που έχουν παιδιά και για μονογονεϊκές 
οικογένειες.

5. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών 
στην ανάγκη για μέτρα ενίσχυσης του 
εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης προγραμμάτων ελάχιστου 
εισοδήματος που να υπερβαίνει το όριο 
του κινδύνου φτώχειας, το οποίο 
ισοδυναμεί με το 60% του εθνικού μέσου 
εισοδήματος καθώς και προγραμμάτων
κοινωνικής βοήθειας για άτομα που 
δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές 
ανάγκες τους, και ιδίως για άτομα που 
έχουν παιδιά και για μονογονεϊκές 
οικογένειες.

Or. en

Τροπολογία 64
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών 
στην ανάγκη για μέτρα ενίσχυσης του 
εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης προγραμμάτων ελάχιστου 
εισοδήματος και κοινωνικής βοήθειας για 
άτομα που δυσκολεύονται να καλύψουν τις 
βασικές ανάγκες τους, και ιδίως για άτομα 
που έχουν παιδιά και για μονογονεϊκές 
οικογένειες.

5. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών 
στην ανάγκη για μέτρα ενίσχυσης του 
εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης προγραμμάτων ελάχιστου 
εισοδήματος και κοινωνικής βοήθειας για 
άτομα που δυσκολεύονται να καλύψουν τις 
βασικές ανάγκες τους, και ιδίως για άτομα 
που έχουν παιδιά ή ευθύνες περίθαλψης
και για μονογονεϊκές οικογένειες.

Or. en

Τροπολογία 65
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
σθεναρή στήριξη στη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό ώστε να αυξηθεί η 
ισότητα των φύλων, με τη διόρθωση των 
αρνητικών συνεπειών που προκύπτουν 
από τα έσοδα και τις δαπάνες και τη 
βελτίωση της διακυβέρνησης και 
λογοδοσίας, ιδίως όσον αφορά τους 
εθνικούς προϋπολογισμούς·

Or. en

Τροπολογία 66
Gabriele Zimmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
δράση για τη μείωση της φτώχειας των 
εργαζομένων, η οποία πλήττει ιδιαίτερα 
τις γυναίκες, μέσω ενός συνόλου μέτρων, 
όπως οι ελάχιστοι μισθοί της τάξης 
τουλάχιστον του 60% των αντίστοιχων 
μέσων μισθών και η συνεχής επιμόρφωση 
στον χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 67
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
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επένδυσης στις γυναίκες και στην 
ισότητα των φύλων ως μακροπρόθεσμη 
στρατηγική με στόχο την προστασία από 
τους χρηματοοικονομικούς κραδασμούς 
και τη συνολική οικονομική 
σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 68
Siiri Oviir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
κατάσταση των γυναικών που ζουν σε 
αγροτικές περιοχές, στις οποίες έχει 
επιδεινωθεί η πρόσβαση σε διάφορες 
υπηρεσίες, ζητώντας από τα κράτη μέλη 
να παρέχουν στις αγροτικές περιοχές 
λειτουργικές υπηρεσίες δημόσιων 
μεταφορών, ιατρικής βοήθειας και άλλες 
βασικές υπηρεσίες, προκειμένου να 
περιοριστεί η μετανάστευση προς τις 
μεγάλες πόλεις και να παύσει η 
περιφεριοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 69
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα 
επίπεδα λήψης αποφάσεων·
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Or. en

Τροπολογία 70
Gabriele Zimmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. επισημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για 
προώθηση του καταμερισμού των 
οικογενειακών και οικιακών ευθυνών· 
καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ή 
να εξελίξουν τα υπάρχοντα μέτρα για την 
εξάλειψη των στερεοτύπων που εισάγουν 
διακρίσεις με βάση το φύλο και της 
άνισης κατανομής των ρόλων, 
στηρίζοντας για παράδειγμα το δικαίωμα 
των ανδρών στη φροντίδα παιδιών και 
αρρώστων ή συγγενών με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 71
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη την καλύτερη 
προώθηση της επιχειρηματικότητας των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδοτικής στήριξης των γυναικών 
επιχειρηματιών·

Or. en
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Τροπολογία 72
Gabriele Zimmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. επισημαίνει ότι σε περιόδους κρίσης 
πολλά αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία 
προηγουμένως παρέχονταν επί πληρωμή, 
πλέον παράγονται ή παρέχονται στο 
πλαίσιο των οικιακών εργασιών από τις 
γυναίκες χωρίς αμοιβή· ως εκ τούτου, 
υπογραμμίζει την ανάγκη για 
πληρέστερες επίσημες στατιστικές στις 
οποίες θα συμπεριλαμβάνεται η μη 
αμειβόμενη εργασία προκειμένου να 
υπάρχει δυνατότητα πλήρους εκτίμησης 
των επιπτώσεων της κρίσης και των 
μέτρων λιτότητας στην κατάσταση των 
γυναικών και των ανδρών στην αγορά 
εργασίας·

Or. en


