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Τροπολογία 1
Mariya Gabriel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την aνακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο "στρατηγική για την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
2010-2015" (COM(2010) 491 τελικό)·

Or. fr

Τροπολογία 2
Mariya Gabriel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(α) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 
τεχνολογίες προσφέρουν νέες 
δυνατότητες για οργάνωση της εργασίας, 
τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους 
επιχειρηματίες, κατά τρόπο ώστε να 
επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
και οικογενειακής ζωής, και, συνεπώς, 
μεγαλύτερη ένταξη των γυναικών στην 
αγορά εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 3
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον 
αντίκτυπο των μέτρων δημοσιονομικής 
εξυγίανσης για την ισότητα των φύλων· 
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή στην ισότητα των φύλων στα 
προγράμματα σταθερότητας και
σύγκλισης και στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), μεταξύ άλλων, 
διασφαλίζοντας ότι θα περιλαμβάνονται 
σε αυτά τα προγράμματα διαφανείς 
περιγραφές των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων εσόδων και των δαπανών 
στα δύο φύλα·

1. επισημαίνει ότι οι πολιτικές του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της 
οικονομικής διακυβέρνησης είναι 
νεοφιλελεύθερες, και ουσιαστικά τείνουν 
να αποδυναμώσουν το ρόλο του κράτους 
και να καταστρέψουν τις κοινωνικές του 
λειτουργίες και τα κεκτημένα δικαιώματα 
των εργαζομένων· πιστεύει ότι οι 
πολιτικές αυτές είναι εν μέρει υπεύθυνες
για την επιδείνωση της κοινωνικής 
κρίσης σε ορισμένες οικονομικά πιο 
ευάλωτες χώρες, και καθιστούν τη 
διαβίωση των οικογενειών ολοένα και πιο 
δύσκολη, ιδιαίτερα των γυναικών και των 
παιδιών, που είναι τα κύρια θύματα της 
αύξησης της φτώχειας, της ανεργίας και 
της επισφαλούς και κακοπληρωμένης 
εργασίας·

Or. pt

Τροπολογία 4
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. επισημαίνει ότι τα μέτρα λιτότητας 
που αποσκοπούν στη μείωση των 
δημόσιων ελλειμμάτων με την περικοπή 
θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα και 
τις υπηρεσίες πρόνοιας έχουν μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στις γυναίκες από ό, τι στους 
άνδρες· παρατηρεί ότι η εισαγωγή 
μέτρων λιτότητας αύξησε σημαντικά την 
μακροχρόνια ανεργία μεταξύ των 
γυναικών· τονίζει ότι η δημοσιονομική 
λιτότητα δεν θα πρέπει να θέσει σε 
κίνδυνο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
από τις πολιτικές προώθησης της 
ισότητας των φύλων·
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Or. en

Τροπολογία 5
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. τονίζει τη σημασία των δημοσίων 
επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 
επίπεδο για την προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, 
ιδίως των επενδύσεων στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες· ως εκ τούτου, 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
εξαλειφθούν όλες οι λεγόμενα πολιτικές 
δημοσιονομικής εξυγίανσης λόγω των 
αρνητικών επιπτώσεών τους στην ορθή 
εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων 
και των επενδύσεων γενικότερα· 
υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες για την 
εκπαίδευση, τις κοινωνικές υπηρεσίες, 
την Ε & Α και τις υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, των μεταφορών και των 
επικοινωνιών, αποτελούν επένδυση για το 
μέλλον της κάθε χώρας·

Or. pt

Τροπολογία 6
Mariya Gabriel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις για τη βελτίωση των υποδομών 
παιδικής μέριμνας, την άρση των 
φορολογικών αντικινήτρων για το δεύτερο 

4. χαιρετίζει τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις για τη βελτίωση των υποδομών 
παιδικής μέριμνας, την άρση των 
φορολογικών αντικινήτρων για το δεύτερο 
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εργαζόμενο μέλος της οικογένειας, την 
εναρμόνιση της νόμιμης ηλικίας 
συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες, 
την διευθέτηση των αναγκών για τον 
συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, και την εξάλειψη του χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων στις συντάξεις· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι πολλές από τις συστάσεις αυτές είχαν 
ήδη θεσπισθεί το 2012, υποδεικνύοντας 
μια έλλειψη εφαρμογής στα κράτη μέλη·

εργαζόμενο μέλος της οικογένειας, την 
εναρμόνιση της νόμιμης ηλικίας 
συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες, 
την διευθέτηση των αναγκών για τον 
συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, ιδίως με την προώθηση της 
πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και την
εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της 
τεχνολογίας, και την εξάλειψη του 
χάσματος μεταξύ της ίσης αμοιβής και 
μεταχείρισης· εκφράζει, εντούτοις, την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλές 
από τις συστάσεις αυτές είχαν ήδη 
θεσπισθεί το 2012, υποδεικνύοντας μια 
έλλειψη εφαρμογής στα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 7
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. χαιρετίζει τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις για τη βελτίωση των 
υποδομών παιδικής μέριμνας, την άρση 
των φορολογικών αντικινήτρων για το 
δεύτερο εργαζόμενο μέλος της 
οικογένειας, την εναρμόνιση της νόμιμης 
ηλικίας συνταξιοδότησης για άνδρες και 
γυναίκες, την διευθέτηση των αναγκών 
για τον συνδυασμό επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, και την εξάλειψη του 
χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στις 
συντάξεις· εκφράζει την ανησυχία του για 
το γεγονός ότι πολλές από τις συστάσεις 
αυτές είχαν ήδη θεσπισθεί το 2012, 
υποδεικνύοντας μια έλλειψη εφαρμογής 
στα κράτη μέλη·

4. τονίζει την ανάγκη να δοθεί απόλυτη 
προτεραιότητα στην εξεύρεση λύσεων για 
τα προβλήματα της ανεργίας, της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, το οποίο σημαίνει ρήξη με 
τις υφιστάμενες κοινωνικές και 
οικονομικές πολιτικές, και ιδίως το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
την οικονομική διακυβέρνηση, τη 
δημοσιονομική συνθήκη και τα 
προγράμματα της τρόικας, προκειμένου 
να δοθεί προτεραιότητα στη διατήρηση 
και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων 
εργασίας με δικαιώματα, τις δημόσιες 
επενδύσεις και ποιοτικές δημόσιες 
υπηρεσίες που εγγυώνται την κοινωνική 
ένταξη, ιδίως στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας, της
παιδικής μέριμνας, της φροντίδας των 
εξαρτώμενων ατόμων, των δημόσιων 
μεταφορών και των κοινωνικών 
υπηρεσιών, διότι είναι τομείς που είναι 
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ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της 
ισότητας των φύλων·

Or. pt

Τροπολογία 8
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
βελτιώσουν το ποσοστό των παιδιών ή 
νεαρών ενηλίκων στα εκπαιδευτικά 
συστήματα και να δώσει μεγαλύτερη 
έμφαση στο πρόβλημα της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως με τη 
συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους 
κύριους λόγους για την πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου, προκειμένου 
να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν 
πολιτικές για την πρόληψη της·

Or. en

Τροπολογία 9
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. χαιρετίζει τη δημιουργία ενός 
συνδέσμου μεταξύ της ευρωπαϊκής 
διαδικασίας ένταξης των Ρομά και του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη διατύπωση 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων για 
περαιτέρω ενίσχυση της διαδικασίας 
ένταξης των Ρομά 

Or. en
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Τροπολογία 10
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη τους στόχους που 
αφορούν τα δύο φύλα στα εθνικά 
προγράμματα εργασίας, με ιδιαίτερη 
προσοχή στις γυναίκες που έχουν τη 
φροντίδα ηλικιωμένων, τις ανύπαντρες 
μητέρες ή τις γυναίκες με παιδιά με 
αναπηρία· ζητεί, επίσης, να ληφθεί υπόψη 
το φαινόμενο της εγκατάλειψης της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης ("drop out"). 
δεδομένου ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου από τους νέους μεταξύ 10 και 16 
ετών αυξάνεται έντονα και είναι 
αναμφισβήτητο ότι αντιπροσωπεύει μια 
απώλεια από την άποψη των πόρων για 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. it

Τροπολογία 11
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή, στην επικείμενη 
Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, να 
θέσει το ζήτημα των ειδικών 
κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής 
για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των 
φύλων, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως,
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
διαφορές στις αμοιβές και τις συντάξεις 
μεταξύ των δύο φύλων, την αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και την καταπολέμηση του 

5. καλεί την Επιτροπή, στην επικείμενη 
Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, να 
θέσει το ζήτημα των ειδικών 
κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής 
για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των 
φύλων, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως,
κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις 
διαφορές στις αμοιβές και τις συντάξεις 
μεταξύ των δύο φύλων, που συχνά έχει 
σαν αποτέλεσμα γυναίκες κάτω από το 
όριο της φτώχειας, σε μεταγενέστερο 
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διαχωρισμού των φύλων στην αγορά 
εργασίας·

στάδιο της ζωής τους, την αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και την καταπολέμηση του 
διαχωρισμού των φύλων στην αγορά 
εργασίας, δεδομένου ότι η μελλοντική 
οικονομική ευημερία της ΕΕ εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της 
να αξιοποιήσει πλήρως το εργατικό 
δυναμικό της·

Or. en

Τροπολογία 12
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ως έναν από τους 
επιμέρους στόχους της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, με στόχο την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
της φτώχειας ·

Or. en

Τροπολογία 13
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. επισημαίνει ότι μόνο αν η Ευρώπη 
προβεί σε διαρθρωτικές αλλαγές των 
μακροοικονομικών πολιτικών της, θα 
είναι δυνατή η προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής 
και η αύξηση θέσεων εργασίας με 
δικαιώματα και οι δημόσιες υπηρεσίες, 
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και ότι χωρίς αυτές τις εγγυήσεις, η 
ισότητα των φύλων δεν μπορεί να 
μετατραπεί από τις καλές προθέσεις σε 
μια  απτή πραγματικότητα· θεωρεί ότι οι 
νομισματικές και φορολογικές πολιτικές 
στην ΕΕ είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη της οικονομίας και της 
απασχόλησης και υπενθυμίζει ότι η 
νομισματική πολιτική πρέπει να συμβάλει 
στην ενίσχυση της οικονομικής 
ανάκαμψης και στην καταπολέμηση της 
ανεργίας·

Or. pt

Τροπολογία 14
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. επισημαίνει τη σημασία της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό προκειμένου να 
αναλυθούν όλα τα κυβερνητικά 
προγράμματα και οι πολιτικές, ως προς 
τις επιπτώσεις τους στην κατανομή των 
πόρων και τη συμβολή τους στην ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Or. en


