
AD\821323EL.doc PE443.080v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

2010/0115(NLE)

23.6.2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: 
Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 
2020
(COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eva-Britt Svensson



PE443.080v01-00 2/21 AD\821323EL.doc

EL

PA_Legam

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη (1)α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο θεσπίζουν μέτρα με τα 
οποία εξασφαλίζεται η εφαρμογή της 
αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής της 
ισότητας αμοιβής για όμοια εργασία ή για 
εργασία της αυτής αξίας.

Or. es

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη (2)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η 
Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί 
την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία 
και ότι η Ένωση μπορεί να λαμβάνει 
πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει το 
συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των 
κρατών μελών. Το άρθρο 9 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η 
Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί 
την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία 
και την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών και ότι η Ένωση μπορεί να 
λαμβάνει πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει 
το συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών 
των κρατών μελών. Το άρθρο 9 της 
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προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών 
της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και με 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση 
συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται 
με τη διασφάλιση της κατάλληλης 
κοινωνικής προστασίας και με την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Or. es

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη (2)α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ορίζει ότι σε όλες τις δράσεις της, η 
Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι 
ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το άρθρο
10 προσθέτει ότι κατά τον καθορισμό και 
την εφαρμογή των πολιτικών και των 
δράσεών της, η Ένωση επιδιώκει να 
καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι
ευρωπαϊκή κοινωνία χαρακτηρίζεται από 
τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, 
την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών.

Or. es
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Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο συνολικών «στρατηγικών 
εξόδου» από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης..

(8) Στο πλαίσιο συνολικών «στρατηγικών 
εξόδου» από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας, και πρέπει να αναθεωρήσουν 
την ανάγκη μεταρρύθμισης των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων τους ώστε 
να αντικατοπτρίζονται η πραγματική 
δημογραφική κατάσταση και οι
προβλέψεις μεσο- και μακροπρόθεσμης 
δημογραφικής ανάπτυξης. Τα 
δημοσιονομικά κίνητρα πρέπει να αρθούν 
και να συντονιστούν στο πλαίσιο του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης..

Or. bg

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Όποτε εξετάζουν τα κράτη μέλη το 
ενδεχόμενο περικοπών των δημοσίων
δαπανών, ιδίως στους τομείς της
περίθαλψης και της παιδείας, θα πρέπει 
πρώτα να εξετάζουν τις επιπτώσεις των 
περικοπών αυτών επί της απασχόλησης 
των γυναικών.

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν σε μια «έξυπνη ανάπτυξη», 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση 
των επιδόσεων της έρευνας και των 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων 
σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν 
την επιχειρηματικότητα και να 
μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε 
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες που μπορούν να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και 
παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει 
η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν σε μια «έξυπνη ανάπτυξη», 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
καταπολεμώντας τα σεξιστικά
στερεότυπα και εξασφαλίζοντας την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, και 
στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας 
και των επιχειρήσεων για την προώθηση 
της καινοτομίας και τη διάδοση των 
γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να 
ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και 
να μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε 
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες που μπορούν να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και 
παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει 
η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

Or. es

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα (11) Επίσης, τα προγράμματα 
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μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
«ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς». 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως,
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
«ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς». 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, την 
καταπολέμηση των σεξιστικών 
στερεότυπων, τη βελτίωση της ποιότητας 
της εργασίας και την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού, της διαρθρωτικής 
ανεργίας και της αεργίας, και συγχρόνως η 
εξασφάλιση μιας κατάλληλης, 
διατηρήσιμης κοινωνικής προστασίας, της 
ισότητας των ευκαιριών και της ενεργής 
ένταξης για τη μείωση της φτώχειας. Τα
κράτη μέλη πρέπει επίσης να επιδιώκουν
να αυξήσουν τις δυνατότητες
απασχόλησης των γυναικών εργαζομένων 
στον αγροτικό τομέα, διασφαλίζοντας ίση 
μεταχείριση σε σύγκριση με τους άλλους 
τομείς εργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Όταν αναφέρουν τα ποσοστά
απασχόλησης θα πρέπει τα κράτη μέλη
να υποβάλουν σαφή και συγκρίσιμα
δεδομένα ανά φύλο, που να
αντικατοπτρίζουν ορθά στις στατιστικές 
για το εργατικό δυναμικό την αναλογία 
της εργασίας που επιτυγχάνει την 
οικονομική ανεξαρτησία του 
εργαζομένου, την μερική απασχόληση και 
τη μερική ανεργία.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - κατευθυντήρια γραμμή 7 - Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας και μείωση της διαρθρωτικής
ανεργίας

Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας, μείωση της ανεργίας και 
προαγωγή της ισότητας των φύλων

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
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επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των γυναικών,
των νέων και εκείνων που απειλούνται με 
ανεργία, με εξατομικευμένες υπηρεσίες 
που θα παρέχονται σε εκείνους που είναι 
πιο απομακρυσμένοι από την αγορά 
εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να
αλλάξουν τα πρότυπα και τους όρους
εργασίας των γυναικών, ούτως ώστε να
ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά 
εργασίας και να διασφαλίσουν την 
κοινωνική προστασία τους και άλλα 
δικαιώματα που αναγνωρίζονται στις 
γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη, 
συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης των 
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συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 
των νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων 
ευάλωτων ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν 
στην άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

αντικινήτρων για την συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής των ενεργών από οικονομικής 
απόψεως ηλικιακών ομάδων στην αγορά 
εργασίας με πολιτικές για την προώθηση 
της παράτασης του επαγγελματικού βίου,
της ισότητας των φύλων και των 
αποδοχών, της πρόσβασης σε κοινωνική 
και σχετική με την εργασία προστασία 
και σε επιδόματα για γυναίκες. Πρέπει 
επιπλέον να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
ορισμένες ευάλωτες ομάδες που 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσχέρειες 
όσον αφορά την εξεύρεση εργασίας, όπως 
οι νέοι, τα άτομα με αναπηρία και οι 
μετανάστες, μεταξύ άλλων. Οι πολιτικές 
για την εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να στοχεύουν 
στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, 
κυρίως των νέων, των εργαζόμενων 
μεγαλύτερης ηλικίας και των γυναικών. 
Πρέπει να ληφθούν ενεργά μέτρα προς
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών
στον επιστημονικό και τεχνικό τομέα, 
προς συγκράτησή τους και προς ενίσχυση
των πιθανοτήτων προαγωγής τους. 
Προκειμένου να βελτιωθούν οι
δυνατότητες συνδυασμού εργασίας και
ιδιωτικής ζωής ανδρών και γυναικών, θα
πρέπει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν
στους εργαζόμενους το δικαίωμα της 
μερικής απασχόλησης και της ευελιξίας 
όσον αφορά τις ώρες και τον τόπο 
εργασίας, πρόσβαση σε προσιτή, ευέλικτη 
και υψηλής ποιότητας μέριμνα των 
παιδιών και άλλων εξαρτώμενων 
προσώπων και ικανοποιητική άδεια 
μητρότητας και πατρότητας καθώς και 
υιικής άδειας (για τη φροντίδα 
εξαρτώμενων μελών της οικογενείας) και 
άδειας υιοθεσίας. Για να διασφαλίσουν 
την πρόοδο στις πολιτικές ισότητας, τα
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν 
στην άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων και γυναικών στην 
αγορά εργασίας, να στηρίζουν τους 
αυτοαπασχολούμενους και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η πράσινη 
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απασχόληση, γεγονός που αποτελεί επίσης 
προϋπόθεση για καλύτερα αμειβόμενες, 
υψηλής ειδίκευσης και ικανοποιητικές 
θέσεις εργασίας για γυναίκες, και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα προς
αντιμετώπιση των φραγμών που
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ιδίως οι
ηλικιωμένες, οι γυναίκες νεαρής ηλικίας, 
οι μετανάστριες, οι ανήκουσες σε 
μειονότητες, οι ομοφυλόφιλες γυναίκες, 
τα διεμφυλικά άτομα και οι γυναίκες με 
αναπηρίες, κατά την είσοδο στην αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων που καταπολεμούν ενεργώς τις 
μορφές διακρίσεων και κοινωνικού 
αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από απόψεως ισότητας των φύλων, 
γυναίκες και άνδρες θα πρέπει να
διαθέτουν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και προαγωγής. 
Επομένως, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να
διαμορφωθούν πολιτικές οι οποίες 
προωθούν την κοινή ευθύνη μεταξύ
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γυναικών και ανδρών στους τομείς της
ιδιωτικής ζωής και της περίθαλψης,
ιδίως με τη θέσπιση του δικαιώματος σε 
άδεια πατρότητας, και οι οποίες θα 
εγγυώνται την προσφορά προσιτών και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την 
φροντίδα των ανηλίκων έως 3 ετών, θα 
καθιστούν καθολική τη σχολική φοίτηση 
από 3 έως 6 ετών και θα αίρουν τις κάθε 
μορφής διακρίσεις στον εργασιακό τομέα, 
όπως η διαφορά αμοιβής μεταξύ των δύο 
φύλων που παρατηρείται σήμερα.

Or. es

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενόψει των διαφορών που υπάρχουν
μεταξύ των ευκαιριών απασχόλησης
γυναικών και ανδρών στην ΕΕ, 
απαιτείται, προς επίτευξη του γενικού
στόχου για την επίτευξη ποσοστού 
απασχόλησης 75%, να καταβληθούν 
ειδικές προσπάθειες για την ενσωμάτωση 
των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Or. es

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 
μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 
μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-
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64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και την 
καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων
μεταναστών.

64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και την 
καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν να
εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 50% 
της απασχόλησης των γυναικών θα 
επιτρέπει οικονομική ανεξαρτησία. Η 
διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων 
πρέπει να μειωθεί σε 0-5% έως το 2020.

Or. en

Τροπολογία 16
 Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - κατευθυντήρια γραμμή 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 7α: Ισότητα των 
φύλων
Τα κράτη μέλη πρέπει, μέσω ειδικών
στόχων για την ισότητα των φύλων, της
ενσωμάτωσης των θεμάτων φύλου στις
πολιτικές και συγκεκριμένων δράσεων
πολιτικής, να αυξήσουν την απασχόληση 
των γυναικών που προσφέρει οικονομική 
ανεξαρτησία, να σέβονται απολύτως τα
δικαιώματα των εργαζομένων και να 
εξαλείψουν τη διαφορά αμοιβής λόγω 
φύλου, τις διακρίσεις και τις διαφορές 
λόγω φύλου όσον αφορά την απασχόληση 
και τα ποσοστά ανεργίας.
Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν ως στόχο
το ποσοστό απασχόλησης γυναικών και 
ανδρών να φθάσει σε 75% (βάσει των 
ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης) έως 
το 2020, μεταξύ άλλων, με:
- περισσότερες δημόσιες και ιδιωτικές
επενδύσεις, περισσότερες δημόσιες 
υπηρεσίες ποιότητας και υποστήριξη των 
οικογενειών και των ατόμων·
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- τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
συνδυασμού εργασίας και ιδιωτικής ζωής
ανδρών και γυναικών, ιδίως στους τομείς 
που κυριαρχούνται από τους άνδρες, με 
την αναγνώριση στους εργαζόμενους του 
δικαιώματος μερικής απασχόλησης και 
ευέλικτων ωρών και τόπων εργασίας, 
εφόσον το ζητούν, και σε ικανοποιητική 
άδεια μητρότητας, πατρότητας, 
υιοθεσίας και για τη φροντίδα 
εξαρτώμενων μελών της οικογένειας·
- την εξασφάλιση προσιτών, 
προσπελάσιμων, ευέλικτων και υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών, ιδίως της
πρόσβασης σε διευκολύνσεις  για τη 
μέριμνα των παιδιών με στόχο να 
επιτευχθεί το 50% της απαραίτητης 
φροντίδας για τα παιδιά ηλικίας έως 3 
ετών και 100% της φροντίδας για τα 
παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 6 ετών, 
καθώς και βελτιωμένης πρόσβασης για 
μέριμνα άλλων εξαρτώμενων ατόμων, 
ιδίως ηλικιωμένων·
- την αντιμετώπιση των επισφαλών
συνθηκών εργασίας και την 
καταπολέμηση της αθέλητης εργασίας 
μερικού ωραρίου, δεδομένου ότι η 
πλειοψηφία των πληττομένων είναι 
γυναίκες·
- την ευρύτερη και καλύτερη αξιοποίηση
των δεξιοτήτων των μεταναστριών και 
των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες·
- την αναγνώριση των δικαιωμάτων
συνδρομής συζύγων και συντρόφων ζωής
(γυναικών στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων), οι οποίοι βοηθούν σε 
βιοτεχνίες, στο εμπόριο, στη γεωργία, 
στην αλιεία και στις μικρές οικογενειακές 
επιχειρήσεις, για να αποκτήσουν τη 
δέουσα προστασία στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης και της εργασίας 
τους·
- τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
και της εκτίμησης της εργασίας σε τομείς 
στους οποίους οι γυναίκες 
εκπροσωπούνται σε ιδιαίτερα μεγάλο 
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ποσοστό (π.χ. περίθαλψη και οικιακή 
εργασία, ορισμένοι τομείς υπηρεσιών)·
- την εξεύρεση λύσεων για τα εμπόδια που
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ιδίως οι πιο
ηλικιωμένες, οι νέες γυναίκες, οι
μετανάστριες, οι γυναίκες που ανήκουν σε
μειονότητες, οι ομοφυλόφιλες γυναίκες, 
τα διεμφυλικά άτομα και οι γυναίκες με 
αναπηρίες, κατά την είσοδο στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ των οποίων μέτρα που 
καταπολεμούν ενεργώς τις μορφές 
διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού 
που αντιμετωπίζουν·
- την ενθάρρυνση της μεγαλύτερης 
συμμετοχής των γυναικών στα
επιστημονικά και τεχνικά επαγγέλματα, 
την αύξηση των πιθανοτήτων προαγωγής 
τους στους τομείς αυτούς και τη 
διασφάλιση του ότι οι γυναίκες 
εργαζόμενοι έχουν ίση πρόσβαση στην 
κατάρτιση και εκπαίδευση και 
περιλαμβάνονται ιδίως στις δυνατότητες 
κατάρτισης για πράσινες θέσεις 
απασχόλησης.
- την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στις
ομάδες γυναικών που αντιμετωπίζουν
συνθήκες φτώχειας, όπως οι ανύπαντρες 
μητέρες, οι μητέρες νεαρής ηλικίας, οι 
ανύπαντρες γυναίκες χωρίς εργασιακή 
εμπειρία, οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι 
μετανάστριες, δεδομένου ότι πολλές εξ 
αυτών αδυνατούν ή δεν είναι ακόμη σε 
θέση να βελτιώσουν την κατάστασή τους 
εισερχόμενες στην αγορά εργασίας·
τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις
προσπάθειες που καταβάλλουν για την
πλήρη εφαρμογή της αρχής της ίσης 
αμοιβής για όμοια εργασία και για να 
μειωθεί η διαφορά αμοιβών μεταξύ των 
δύο φύλων σε 0-5% έως το 2020. Οι
στόχοι αυτοί θα υποστηριχθούν από την
αναθεωρημένη οδηγία της Επιτροπής
75/117/ΕΟΚ, μια νομοθετική πρόταση
που είναι αποτελεσματικότερη από την
ισχύουσα νομοθεσία και προβλέπει μέτρα
σε περίπτωση παραβίασης του 
δικαιώματος σε ίση αμοιβή, καθώς και 
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τη διασφάλιση του ότι τα μέτρα αυτά 
είναι αποτρεπτικά και αναλογικά (λόγου 
χάρη, αυστηρότερες κυρώσεις σε 
περίπτωση υποτροπής).

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη δια βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, 
την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και 
στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες 
και την πείρα των εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των 
ερευνητών.

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη δια βίου
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, 
την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων χαμηλής ειδίκευσης και στην 
απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες 
και την πείρα των εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των 
ερευνητών, διασφαλίζοντας συγχρόνως 
την ίση πρόσβαση και προωθώντας την 
ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών.
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Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα δια 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που 
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 
θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα μαθητείας, και να 
προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας, η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει την κατάργηση των 
στερεότυπων διακρίσεων μεταξύ των δύο 
φύλων που προκαλούν το διαχωρισμό της 
αγοράς εργασίας και να τη συνδυάζει με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
ενισχυμένων ευκαιριών για γυναίκες στον 
τομέα των νέων τεχνολογιών, την 
προώθηση της συμμετοχής των γυναικών 
σε ΜΜΕ και την καλύτερη πρόβλεψη των 
αναγκών σε δεξιότητες με ιδιαίτερη 
προσοχή στην ίση συμμετοχή γυναικών 
και ανδρών. Η επένδυση στην ανάπτυξη 
των ανθρωπίνων πόρων, την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και τη συμμετοχή σε 
προγράμματα δια βίου μάθησης θα πρέπει 
να προωθηθεί μέσω της χρηματοδοτικής 
συμμετοχής κυβερνήσεων, ιδιωτών και 
εργοδοτών. Για τη στήριξη των νέων και 
ιδίως εκείνων που δεν εργάζονται, 
σπουδάζουν ή εκπαιδεύονται, τα κράτη 
μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, θα πρέπει να θεσπίσουν 
προγράμματα που θα βοηθούν τους νέους 
αποφοίτους να βρουν μια πρώτη 
απασχόληση ή να προχωρήσουν σε άλλες 
σπουδές και να τους παρέχουν ευκαιρίες 
κατάρτισης, όπως προγράμματα μαθητείας, 
και να προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν 
οι νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
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της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων. και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. 
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως 
από απόψεως απασχολησιμότητας, 
περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που 
αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 

Για να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση των 
αρχών της ισότητας των φύλων στα 
προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης μέσω της πρόσβασης στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη μάθηση σε 
ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια και να 
συμβάλλουν στον περιορισμό του 
διαχωρισμού των φύλων στην αγορά 
εργασίας ανά επάγγελμα, τομέα και θέση 
στην ιεραρχία. Οι μεταρρυθμίσεις θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην απόκτηση των 
βασικών ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε 
άτομο να επιτύχει στην οικονομία της 
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Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές.

γνώσης, ιδίως από απόψεως 
απασχολησιμότητας, περαιτέρω μάθησης ή 
δεξιοτήτων που αφορούν τις ΤΠΕ. Θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ότι η μαθησιακή 
κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 

Στο πλαίσιο της πολυδιάστατης φύσης 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, οι προσπάθειες των κρατών 
μελών για τη μείωση της φτώχειας πρέπει 
να στοχεύουν στην προώθηση της πλήρους 
συμμετοχής στην κοινωνία και την 
οικονομία και στην επέκταση των 
ευκαιριών απασχόλησης για όλους, 
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ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών και ίσης συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, όπως με 
την πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιμες 
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και 
δημόσιες υπηρεσίες (περιλαμβανομένων 
υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 4) 
ιδίως στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
κατάργηση των διακρίσεων με ιδιαίτερη 
προσοχή στις γυναίκες και λαμβάνοντας 
υπόψη την αύξηση του ποσοστού των 
γυναικών μεταξύ των φτωχών και να
ενσωματώσουν μια οπτική του φύλου, 
προκειμένου να προστατεύσουν τις 
ομάδες που κινδυνεύουν και να 
εξασφαλίσουν την ενσωμάτωσή τους 
στην αγορά εργασίας. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη για κάθε άτομο —
εξασφαλίζοντας έτσι κοινωνική συνοχή —
παραμένοντας συγχρόνως οικονομικά 
βιώσιμα. Τα συστήματα παροχών πρέπει 
να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
εισοδηματικής ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια περιόδων μετάβασης και στη 
μείωση της φτώχειας, ιδίως για τις ομάδες 
που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο της 
ισότητας των φύλων, όπως οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, οι μειονότητες, 
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τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και οι 
νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι 
μετανάστες και οι άστεγοι, με ιδιαίτερη 
προσοχή στις γυναίκες θύματα 
τρομοκρατίας, σωματεμπορίας,
οργανωμένου εγκλήματος και 
ενδοοικογενειακής βίας. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει επίσης να προωθήσουν ενεργά 
την κοινωνική οικονομία και την 
κοινωνική καινοτομία για τη στήριξη των 
πλέον ευάλωτων ομάδων, θεσπίζοντας 
ταυτόχρονα οικονομικές και κοινωνικές 
πολιτικές που λαμβάνουν περισσότερο 
υπόψη τα θέματα φύλου.

Or. en
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