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Τροπολογία 1
Rui Tavares

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση, οι σοβαρές περικοπές στη δημόσια 
υγειονομική περίθαλψη και τις κοινωνικές
υπηρεσίες στα περισσότερα κράτη μέλη 
και οι αισθητές περικοπές του 
προϋπολογισμού στις προσπάθειες για την
προώθηση των δικαιωμάτων των 
γυναικών, έχουν αρνητικές συνέπειες για 
τις γυναίκες 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός 
προσανατολισμός για την αντιμετώπιση 
της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης απέβη εις βάρος των γυναικών, 
δεδομένου ότι είχε σαν αποτέλεσμα
σοβαρές περικοπές δαπανών στη δημόσια 
υγειονομική περίθαλψη και τις υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας στα περισσότερα 
κράτη μέλη και έχει οδηγήσει σε αισθητή 
μείωση, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, των κονδυλίων που 
διατίθενται για τις προσπάθειες για 
προώθηση των δικαιωμάτων των 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 2
Rui Tavares

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B a. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο παραμένει μια σοβαρή και 
απαράδεκτη παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· έχοντας υπόψη ότι πρέπει 
να ληφθούν σημαντικά μέτρα σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την 
εξάλειψη αυτού του φαινομένου και τον 
αποτελεσματικό μετριασμό των 
επιβαρυντικών επιπτώσεών του·

Or. en
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Τροπολογία 3
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια, 
οι ανισότητες μεταξύ των φύλων και τα 
στερεότυπα που αφορούν τα φύλα 
αυξάνουν τον κίνδυνο βίας και άλλων 
μορφών εκμετάλλευσης, 
περιλαμβανομένης της εμπορίας 
γυναικών και της πορνείας, και 
παρεμποδίζουν την πλήρη συμμετοχή των 
γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής·

Or. en

Τροπολογία 4
Rui Tavares

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση αμοιβή 
για εργασία ίσης αξίας αποτελεί βασική 
αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
κατοχυρώνεται ήδη στη Συνθήκη της 
Ρώμης του 1957· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 2011 οι γυναίκες εξακολουθούσαν να 
αμείβονται κατά μέσο όρο περίπου 16,4% 
λιγότερο από τους άνδρες για τις ίδιες 
θέσεις εργασίας στην ΕΕ, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό 
χάσμα ποικίλλει μεταξύ των κρατών 
μελών, υπερβαίνοντας κατά μέσο όρο το 
22% σε ορισμένα εξ αυτών το 2011·

Or. en
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Τροπολογία 5
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν υπόψη τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες των γυναικών κατά την 
κατάρτιση νομοθεσίας και την ανάλυση 
της κατάστασης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην ΕΕ, καθώς και να 
παρακολουθούν ενδελεχώς την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την 
ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν υπόψη τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες των γυναικών, μέσω, μεταξύ 
άλλων, της συνεργασίας με την κοινωνία 
των πολιτών και τις γυναικείες ΜΚΟ
κατά την κατάρτιση της νομοθεσίας και 
την ανάλυση της κατάστασης των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, καθώς 
και να παρακολουθούν ενδελεχώς την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
σχετικά με την ισότητα των φύλων στα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 6
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν υπόψη τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες των γυναικών κατά την 
κατάρτιση νομοθεσίας και την ανάλυση 
της κατάστασης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην ΕΕ, καθώς και να 
παρακολουθούν ενδελεχώς την εφαρμογή
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την 
ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν υπόψη τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες των γυναικών κατά την 
κατάρτιση νομοθεσίας και την ανάλυση 
της κατάστασης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην ΕΕ· τονίζει τη σημασία
της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης της εφαρμογής της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την 
ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 7
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς μισθούς και 
συντάξεις, να μειώσουν το χάσμα 
αμοιβών μεταξύ των φύλων, να 
δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις 
απασχόλησης υψηλής ποιότητας για τις 
γυναίκες, καθώς και να δώσουν τη 
δυνατότητα στις γυναίκες να 
επωφεληθούν από δημόσιες υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου και τη βελτίωση της 
κοινωνικής πρόνοιας·

Or. en

Τροπολογία 8
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
ολοκληρωμένη  στρατηγική και 
νομοθετικές πράξεις, 
συμπεριλαμβανομένης μιας οδηγίας για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, όπως έχει ζητήσει το 
Κοινοβούλιο σε πολλά ψηφίσματα·

Or. en

Τροπολογία 9
Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει την ανάγκη για ειδική 
στήριξη και προστασία των γυναικών και 
των παιδιών θυμάτων βίας λόγω φύλου, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, της εμπορίας ανθρώπων 
και των επιβλαβών παραδοσιακών 
πρακτικών, όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και τα «εγκλήματα 
τιμής»· καλεί η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν και να βελτιώνουν 
συνεχώς τη νομοθεσία, και να λαμβάνουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία 
των θυμάτων, τη δίωξη των δραστών και 
την πρόληψη της βίας·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη για ειδική 
στήριξη και προστασία των γυναικών και 
των παιδιών θυμάτων βίας λόγω φύλου, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, της εμπορίας ανθρώπων 
και των επιβλαβών παραδοσιακών 
πρακτικών, όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και τα «εγκλήματα 
τιμής»· καλεί η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν και να βελτιώνουν 
συνεχώς τη νομοθεσία, για τη δίωξη των 
δραστών και την πρόληψη της βίας·
υποστηρίζει την οδηγία για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων (Οδηγία 2012/29/EU), η οποία 
περιλαμβάνει στοχοθετημένη και 
ολοκληρωμένη υποστήριξη για τα θύματα 
που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, όπως είναι 
τα θύματα της βίας λόγω φύλου και της 
σεξουαλικής βίας, και η οποία προβλέπει 
την παροχή μετατραυματικής 
υποστήριξης και συμβουλευτικής στα 
θύματα

Or. en

Τροπολογία 10
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει την ανάγκη για ειδική 
στήριξη και προστασία των γυναικών και 

2. υπογραμμίζει την ανάγκη για ειδική 
στήριξη και προστασία των γυναικών και 
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των παιδιών θυμάτων βίας λόγω φύλου, 
συμπεριλαμβανομένης της
ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής
παρενόχλησης, της εμπορίας ανθρώπων 
και των επιβλαβών παραδοσιακών 
πρακτικών, όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και τα «εγκλήματα 
τιμής»· καλεί η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν και να βελτιώνουν 
συνεχώς τη νομοθεσία, και να λαμβάνουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία 
των θυμάτων, τη δίωξη των δραστών και 
την πρόληψη της βίας·

των παιδιών θυμάτων βίας λόγω φύλου, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στις 
στενές σχέσεις, της σεξουαλικής βίας 
(βιασμός, σεξουαλική κακοποίηση και 
παρενόχληση), της εμπορίας ανθρώπων, 
της δουλείας και των επιβλαβών 
παραδοσιακών πρακτικών, όπως οι 
αναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων και τα
«εγκλήματα τιμής»· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να 
βελτιώνουν συνεχώς τη σχετική
νομοθεσία, και να λαμβάνουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία 
των θυμάτων, τη δίωξη των δραστών και 
την πρόληψη της βίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υπογράψουν και να επικυρώσουν τη 
σύμβαση της Κωνσταντινουπόλεως·

Or. en

Τροπολογία 11
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει την ανάγκη για ειδική 
στήριξη και προστασία των γυναικών και 
των παιδιών θυμάτων βίας λόγω φύλου, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, της εμπορίας ανθρώπων 
και των επιβλαβών παραδοσιακών 
πρακτικών, όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και τα «εγκλήματα 
τιμής»· καλεί η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν και να βελτιώνουν 
συνεχώς τη νομοθεσία, και να λαμβάνουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία 
των θυμάτων, τη δίωξη των δραστών και 

2. υπογραμμίζει την ανάγκη για ειδική 
στήριξη και προστασία των γυναικών και 
των παιδιών θυμάτων βίας λόγω φύλου, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, της εμπορίας ανθρώπων 
και των επιβλαβών παραδοσιακών 
πρακτικών, όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, τα «εγκλήματα 
τιμής» και η γυναικοκτονία· καλεί την
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
και να βελτιώνουν συνεχώς τη νομοθεσία, 
και να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για 
την προστασία των θυμάτων, όπως η 
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την πρόληψη της βίας· πρόβλεψη μεγαλύτερης χρηματοδότησης 
για καταφύγια γυναικών, και για τη δίωξη 
των δραστών και την πρόληψη της βίας·

Or. en

Τροπολογία 12
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει την ανάγκη για ειδική 
στήριξη και προστασία των γυναικών και 
των παιδιών θυμάτων βίας λόγω φύλου, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, της εμπορίας ανθρώπων 
και των επιβλαβών παραδοσιακών 
πρακτικών, όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και τα «εγκλήματα 
τιμής»· καλεί η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν και να βελτιώνουν 
συνεχώς τη νομοθεσία, και να λαμβάνουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία 
των θυμάτων, τη δίωξη των δραστών και 
την πρόληψη της βίας·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη για ειδική 
στήριξη και προστασία των γυναικών και 
των παιδιών θυμάτων βίας λόγω φύλου, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, της πορνείας και της
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και των 
επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, 
όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και τα «εγκλήματα 
τιμής»· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν και να βελτιώνουν 
συνεχώς τη νομοθεσία, και να λαμβάνουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία 
των θυμάτων, τη δίωξη των δραστών και 
την πρόληψη της βίας·

Or. en

Τροπολογία 13
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει την ανάγκη για ειδική 
στήριξη και προστασία των γυναικών και 
των παιδιών θυμάτων βίας λόγω φύλου, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, της εμπορίας ανθρώπων 
και των επιβλαβών παραδοσιακών 
πρακτικών, όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και τα «εγκλήματα 
τιμής»· καλεί η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν και να βελτιώνουν 
συνεχώς τη νομοθεσία, και να λαμβάνουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία 
των θυμάτων, τη δίωξη των δραστών και 
την πρόληψη της βίας·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη για ειδική 
στήριξη και προστασία των γυναικών και 
των παιδιών θυμάτων βίας λόγω φύλου, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, της εμπορίας ανθρώπων 
και των επιβλαβών παραδοσιακών 
πρακτικών, όπως οι πρόωροι και
αναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, η 
υποχρεωτική στείρωση και τα
«εγκλήματα τιμής»· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να 
βελτιώνουν συνεχώς τη νομοθεσία, και να 
λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία των θυμάτων, τη δίωξη των 
δραστών και την πρόληψη της βίας·

Or. en

Τροπολογία 14
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις 
ενέργειές της εναντίον των παραβιάσεων 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
νεαρών κοριτσιών, ειδικά κατά της 
βιομηχανίας, η οποία αντιλαμβάνεται τα 
νεαρά κορίτσια ως σεξουαλικό 
αντικείμενο και η οποία προκαλεί αύξηση 
της διακίνησης νεαρών κοριτσιών για 
σεξουαλικούς σκοπούς στο εσωτερικό της 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 15
Rui Tavares

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 a. προτρέπει την Επιτροπή να 
δρομολογήσει μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική και νομοθετικά μέτρα για την
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, όπως είχε υποσχεθεί στο 
πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης και 
όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε διάφορα ψηφίσματα· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια 
νομοθετική πράξη ποινικού δικαίου που 
πρέπει να δρομολογηθεί από την 
Επιτροπή, προκειμένου να εξαλειφθεί η 
βία με βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 16
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 a. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα 
για την καταπολέμηση των οικονομικών 
και κοινωνικών αιτίων που λειτουργούν 
ενισχυτικά στην εκδήλωση της βίας κατά 
των γυναικών όπως είναι η ανεργία, οι 
χαμηλοί μισθοί και συντάξεις, η έλλειψη 
στέγης, η φτώχεια και οι ανύπαρκτες ή 
ακατάλληλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
όπως οι υπηρεσίες δημόσιας 
υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης 
και κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en



PE521.841v01-00 12/19 AM\1007546EL.doc

EL

Τροπολογία 17
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται και 
να διαφυλάττουν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα 
των γυναικών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 18
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται και να 
διαφυλάττουν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα
των γυναικών·

3. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για 
τον σεβασμό και την τήρηση της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των δικαιωμάτων των γυναικών·
τονίζει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης και την προώθηση 
των βέλτιστων πρακτικών σε αυτό το 
θέμα·

Or. en

Τροπολογία 19
Rui Tavares

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται και να 
διαφυλάττουν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα 
των γυναικών·

3. καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται και να 
διαφυλάττουν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα 
των γυναικών·(SRHR)· επαναβεβαιώνει 
ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα αναγκαίο για την 
άσκηση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και ότι η ΕΕ δεν μπορεί να επιτύχει το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας εάν δεν 
αναγνωριστούν, προαχθούν και 
προστατευθούν πλήρως η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα για όλους·

Or. en

Τροπολογία 20
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. καλεί τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν 
την υγεία των πολιτών τους·

Or. en

Τροπολογία 21
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 a. υπογραμμίζει ότι αναπτυσσόμενες 
αγορές πορνείας, νομιμοποιημένες και 
θεσμοθετημένες σε ορισμένα κράτη μέλη, 
έχει αποδειχθεί ότι τροφοδοτούν την 
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εμπορία ανθρώπων, και ως εκ τούτου 
ζητεί τη λήψη μέτρων για τη μείωση των 
αγορών πορνείας, όπως είναι η επιβολή 
κυρώσεων για τους εκμεταλλευτές, τους 
προαγωγούς και όσους αγοράζουν 
σεξουαλικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 22
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων 
αποτελεί δημοκρατικό έλλειμμα· καλεί, ως 
εκ τούτου, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα θετικής διάκρισης, όπως νομοθεσία 
για συστήματα ίσης εκπροσώπησης και 
προσωρινές ποσοστώσεις όσον αφορά τα 
δύο φύλα·

5. θεωρεί ότι η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στη λήψη πολιτικών και 
επιχειρηματικών αποφάσεων αποτελεί 
δημοκρατικό έλλειμμα· καλεί, ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα 
θετικής διάκρισης, όπως νομοθεσία για 
συστήματα ίσης εκπροσώπησης και 
προσωρινές ποσοστώσεις όσον αφορά τα 
δύο φύλα·

Or. en

Τροπολογία 23
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων 
αποτελεί δημοκρατικό έλλειμμα· καλεί, ως 
εκ τούτου, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα θετικής διάκρισης, όπως νομοθεσία 
για συστήματα ίσης εκπροσώπησης και
προσωρινές ποσοστώσεις όσον αφορά τα 

5. θεωρεί ότι η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων 
αποτελεί δημοκρατικό έλλειμμα· καλεί, ως 
εκ τούτου, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα θετικής διάκρισης, όπως νομοθεσία 
για συστήματα ίσης εκπροσώπησης και 
ποσοστώσεις όσον αφορά τα δύο φύλα·
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δύο φύλα·

Or. en

Τροπολογία 24
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων 
αποτελεί δημοκρατικό έλλειμμα· καλεί, ως 
εκ τούτου, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα θετικής διάκρισης, όπως νομοθεσία 
για συστήματα ίσης εκπροσώπησης και 
προσωρινές ποσοστώσεις όσον αφορά τα 
δύο φύλα·

5. θεωρεί ότι η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στη λήψη πολιτικών και 
οικονομικών αποφάσεων αποτελεί 
δημοκρατικό έλλειμμα· καλεί, ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα 
θετικής διάκρισης, όπως νομοθεσία για 
συστήματα ίσης εκπροσώπησης και 
προσωρινές ποσοστώσεις όσον αφορά τα 
δύο φύλα·

Or. en

Τροπολογία 25
Rui Tavares

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. τονίζει ότι η πρόοδος στη μείωση του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο 
φύλων είναι εξαιρετικά αργή· επισημαίνει 
ότι η εφαρμογή της αρχής της ίσης 
αμοιβής για την ίδια εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη της ισότητας 
των φύλων· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει χωρίς καθυστέρηση την 
οδηγία 2006/54/ΕΚ και να προτείνει 
τροποποιήσεις σε αυτήν σύμφωνα με το 
άρθρο 32 της οδηγίας και βάσει του 
άρθρου 157 της ΣΛΕΕ σύμφωνα με τις 
λεπτομερείς συστάσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα του ψηφίσματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης 
Μαΐου 2012·

Or. en

Τροπολογία 26
Rui Tavares

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα 
που αποσκοπούν στη διευκόλυνση του 
συνδυασμού ιδιωτικής και επαγγελματικής 
ζωής, την παροχή ποιοτικών υποδομών 
φροντίδας για παιδιά και ευπαθή 
εξαρτώμενα άτομα, την προστασία των 
δικαιωμάτων των εγκύων εργαζομένων,
και τη διασφάλιση της άδειας
μητρότητας.

6. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα 
που αποσκοπούν στη διευκόλυνση του 
συνδυασμού ιδιωτικής και επαγγελματικής 
ζωής, με την παροχή οικονομικά 
προσιτών και προσβάσιμων ποιοτικών 
υποδομών φροντίδας για παιδιά και 
ευπαθή εξαρτώμενα άτομα, και την 
προστασία των δικαιωμάτων των εγκύων 
εργαζομένων, καλεί δε το Συμβούλιο να 
επιτύχει συμφωνία σχετικά με τη οδηγία 
για την άδεια μητρότητας,

Or. en
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Τροπολογία 27
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
ηλικιωμένων γυναικών πολύ συχνά 
παραβιάζονται, συμπεριλαμβανομένου 
ενός μεγάλου αριθμού περιπτώσεων βίας, 
καθώς και σωματικής και 
συναισθηματικής κακοποίησης, και 
οικονομικής εκμετάλλευσης σε διάφορα 
κράτη μέλη της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να λάβουν περαιτέρω 
μέτρα για την προστασία των 
ηλικιωμένων γυναικών από κάθε μορφής 
κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της 
κακομεταχείρισης στα γηροκομεία· 

Or. en

Τροπολογία 28
Rui Tavares

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 a. τονίζει ότι οι περικοπές στις δημόσιες 
υπηρεσίες που παρέχουν παιδική μέριμνα 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική 
ανεξαρτησία των γυναικών – το 2010, το 
28,3% της απουσίας επαγγελματικής 
δραστηριότητας και της μερικής 
απασχόλησης των γυναικών οφειλόταν 
στην έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας, 
έναντι 27,9% το 2009. Το 2010, το 
ποσοστό απασχόλησης των γυναικών με 
μικρά παιδιά στην ΕΕ ήταν κατά 12,7% 
χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό 
γυναικών χωρίς παιδιά, έναντι 11,5% το 
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2008·

Or. en

Τροπολογία 29
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. θεωρεί ότι οι γυναίκες με αναπηρία 
υφίστανται διπλή διάκριση λόγω του 
φύλου τους και της αναπηρίας τους και, 
ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη 
διαφύλαξη και την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών 
με αναπηρία στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 30
Rui Tavares

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει 
μια νομοθετική πρόταση για διάφορα 
είδη άδειας (πατρότητας, υιοθεσίας, 
παροχής φροντίδας και εξαρτώμενου 
μέλους) για να βελτιωθεί ο συμβιβασμός 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής, γεγονός που θα 
μπορούσε, ταυτόχρονα, να οδηγήσει στην 
απεμπλοκή της οδηγίας για την άδεια
μητρότητας στο Συμβούλιο·

Or. en
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