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Τροπολογία 1
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
έχουν πάνω από διπλάσιες πιθανότητες 
από τους άνδρες να είναι οικονομικά 
αδρανείς, παρά το γεγονός ότι αποτελούν 
την πλειοψηφία κατόχων τίτλων σπουδών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφέρουν δε 
συχνότερα οικογενειακούς ή προσωπικούς 
λόγους για την μη ενεργό συμμετοχή τους 
στην οικονομική ζωή·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες,
ενώ αποτελούν την πλειοψηφία κατόχων 
τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, είναι περισσότερο από δύο 
φορές πιο αδρανείς σε σχέση με τους 
άνδρες (το 21% των γυναικών στην ΕΕ 
των 28 σε σύγκριση με το 8,4% των 
ανδρών το 20121), αναφέρουν δε 
συχνότερα οικογενειακούς ή προσωπικούς 
λόγους για την μη ενεργό συμμετοχή τους 
στην οικονομική ζωή (στο 21% των 
περιπτώσεων, ενώ μόνο το 0,5% των 
ανδρών αναφέρουν την οικογένεια ως 
λόγο)·
__________________
1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Unemployment_stati
stics

Or. en

Τροπολογία 2
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
περιέλθουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
περιέλθουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας 
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από τους άνδρες, και ότι υπάρχουν 
περισσότερες γυναίκες από τους άνδρες 
που απασχολούνται υπό επισφαλείς 
συνθήκες, ιδιαίτερα στις αγροτικές 
περιοχές·

από τους άνδρες, και ότι υπάρχουν 
περισσότερες γυναίκες από τους άνδρες 
που απασχολούνται υπό επισφαλείς 
συνθήκες, ιδιαίτερα στις αγροτικές 
περιοχές· επισημαίνει, ωστόσο, την 
επιδείνωση της επισφαλούς κατάστασης 
των γυναικών στις αστικές περιοχές, 
μεταξύ άλλων εξαιτίας της οικονομικής 
και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

Or. fr

Τροπολογία 3
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι 
αξιολογήσεις των προγραμμάτων 
πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο
2007-2013 δείχνουν υψηλή γενική 
ευαισθητοποίηση στα κράτη μέλη όσον 
αφορά την υποχρέωση τήρησης των αρχών 
ισότητας των φύλων κατά τη δημιουργία 
σχετικών προγραμμάτων, καταδεικνύουν 
επίσης ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι 
στην πράξη αποτελεσματικά ενταγμένη 
στα προγράμματα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι 
αξιολογήσεις των προγραμμάτων 
πολιτικής συνοχής 2007-2013, τα οποία 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής, δείχνουν 
υψηλή γενική ευαισθητοποίηση στα κράτη 
μέλη όσον αφορά την υποχρέωση τήρησης 
των αρχών ισότητας των φύλων κατά τη 
δημιουργία των προγραμμάτων (70%1), οι 
εκθέσεις καταδεικνύουν επίσης ότι στην 
πράξη η ισότητα των φύλων είναι 
ελάχιστα αποτελεσματικά ενταγμένη στα 
εν λόγω προγράμματα (σε ποσοστό 
κατώτερο του 8%) μέσω σαφούς 
προσδιορισμού των προβλημάτων ή 
ποσοτικών στόχων·

__________________
1

http://ec.europa.eu/regional_policy/source
s/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-
inception-report.pdf

Or. en
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Τροπολογία 4
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι 
αξιολογήσεις των προγραμμάτων 
πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο 2007-
2013 δείχνουν υψηλή γενική 
ευαισθητοποίηση στα κράτη μέλη όσον 
αφορά την υποχρέωση τήρησης των αρχών 
ισότητας των φύλων κατά τη δημιουργία 
σχετικών προγραμμάτων, καταδεικνύουν 
επίσης ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι 
στην πράξη αποτελεσματικά ενταγμένη 
στα προγράμματα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι 
αξιολογήσεις των προγραμμάτων 
πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο 2007-
2013 δείχνουν υψηλή γενική 
ευαισθητοποίηση στα κράτη μέλη όσον 
αφορά την υποχρέωση τήρησης των αρχών 
ισότητας των φύλων κατά τη δημιουργία 
σχετικών προγραμμάτων, καταδεικνύουν 
επίσης ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι 
στην πράξη αποτελεσματικά ενταγμένη 
στα προγράμματα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η χρηματοδοτική στήριξη για την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών βαίνει μειούμενη·

Or. en

Τροπολογία 5
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, να αναπτύξουν 
προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν 
στην προώθηση της ίσης οικονομικής 
ανεξαρτησίας για γυναίκες και άνδρες, 
δημιουργώντας συνθήκες ισότητας στην 
αγορά εργασίας και αντιμετωπίζοντας 
αποτελεσματικά το μόνιμο ζήτημα των 
μισθολογικών διαφορών μεταξύ των δύο 
φύλων·

1. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, να αναπτύξουν 
προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν 
στην προώθηση της ίσης οικονομικής 
ανεξαρτησίας για γυναίκες και άνδρες, 
δημιουργώντας συνθήκες ισότητας στην 
αγορά εργασίας και αντιμετωπίζοντας 
αποτελεσματικά το μόνιμο ζήτημα των 
μισθολογικών διαφορών μεταξύ των δύο 
φύλων· καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη 
μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να αναλάβουν συγκεκριμένες 
δράσεις για την αξιοποίηση του 
δυναμικού των γυναικών, η οποία είναι 
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απαραίτητη για την επανεκκίνηση της 
οικονομικής ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία 6
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, να αναπτύξουν 
προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν 
στην προώθηση της ίσης οικονομικής 
ανεξαρτησίας για γυναίκες και άνδρες, 
δημιουργώντας συνθήκες ισότητας στην 
αγορά εργασίας και αντιμετωπίζοντας 
αποτελεσματικά το μόνιμο ζήτημα των 
μισθολογικών διαφορών μεταξύ των δύο 
φύλων·

1. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, να αναπτύξουν 
προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν 
στην προώθηση της ίσης οικονομικής 
ανεξαρτησίας για γυναίκες και άνδρες, 
δημιουργώντας συνθήκες ισότητας στην 
αγορά εργασίας και στην επαγγελματική 
κατάρτιση και αντιμετωπίζοντας 
αποτελεσματικά το μόνιμο ζήτημα των 
μισθολογικών διαφορών μεταξύ των δύο 
φύλων·

Or. ro

Τροπολογία 7
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, να αναπτύξουν 
προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν 
στην προώθηση της ίσης οικονομικής 
ανεξαρτησίας για γυναίκες και άνδρες, 
δημιουργώντας συνθήκες ισότητας στην 
αγορά εργασίας και αντιμετωπίζοντας 
αποτελεσματικά το μόνιμο ζήτημα των 
μισθολογικών διαφορών μεταξύ των δύο 
φύλων·

1. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, να αναπτύξουν 
προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν 
στην προώθηση της ίσης οικονομικής 
ανεξαρτησίας για γυναίκες και άνδρες, 
δημιουργώντας συνθήκες ισότητας στην 
αγορά εργασίας και αντιμετωπίζοντας 
αποτελεσματικά το μόνιμο ζήτημα των 
μισθολογικών διαφορών μεταξύ των δύο 
φύλων και κατ’ επέκταση το ζήτημα των 
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συνταξιοδοτικών διαφορών μεταξύ των 
δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 8
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, να αναπτύξουν 
προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν 
στην προώθηση της ίσης οικονομικής 
ανεξαρτησίας για γυναίκες και άνδρες, 
δημιουργώντας συνθήκες ισότητας στην 
αγορά εργασίας και αντιμετωπίζοντας 
αποτελεσματικά το μόνιμο ζήτημα των 
μισθολογικών διαφορών μεταξύ των δύο 
φύλων·

1. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, να αναπτύξουν 
προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν 
στην προώθηση της ίσης οικονομικής 
ανεξαρτησίας για γυναίκες και άνδρες, 
δημιουργώντας συνθήκες ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών στην αγορά 
εργασίας και αντιμετωπίζοντας το 
συντομότερο δυνατό αποτελεσματικά το 
μόνιμο ζήτημα των μισθολογικών 
διαφορών μεταξύ των δύο φύλων·

Or. de

Τροπολογία 9
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, να αναπτύξουν 
προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν 
στην προώθηση της ίσης οικονομικής 
ανεξαρτησίας για γυναίκες και άνδρες, 
δημιουργώντας συνθήκες ισότητας στην 
αγορά εργασίας και αντιμετωπίζοντας 
αποτελεσματικά το μόνιμο ζήτημα των 
μισθολογικών διαφορών μεταξύ των δύο 
φύλων·

1. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, να αναπτύξουν 
προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν 
στην προώθηση της ίσης οικονομικής 
ανεξαρτησίας για γυναίκες και άνδρες, 
δημιουργώντας συνθήκες ισότητας στην 
αγορά εργασίας και καταπολεμώντας τις 
συνεχιζόμενες μισθολογικές διαφορές
μεταξύ των δύο φύλων·
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Τροπολογία 10
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, να αναπτύξουν 
προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν 
στην προώθηση της ίσης οικονομικής 
ανεξαρτησίας για γυναίκες και άνδρες, 
δημιουργώντας συνθήκες ισότητας στην 
αγορά εργασίας και αντιμετωπίζοντας 
αποτελεσματικά το μόνιμο ζήτημα των 
μισθολογικών διαφορών μεταξύ των δύο 
φύλων·

1. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής, να αναπτύξουν 
προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν 
στην προώθηση της ίσης οικονομικής 
ανεξαρτησίας για γυναίκες και άνδρες, 
δημιουργώντας συνθήκες ισότητας στην 
αγορά εργασίας και αντιμετωπίζοντας 
αποτελεσματικά το μόνιμο ζήτημα των 
μισθολογικών διαφορών μεταξύ των δύο 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 11
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν τη 
διάσταση του φύλου στον προϋπολογισμό 
που αφορά τον προγραμματισμό της 
πολιτικής συνοχής με την πρόθεση να 
αναλύσουν όχι μόνο προγράμματα τα 
οποία απευθύνονται ειδικά στις γυναίκες 
αλλά επίσης να εξετάσουν όλα τα 
κυβερνητικά προγράμματα και πολιτικές, 
τις επιπτώσεις τους στη χορήγηση πόρων 
και τη συμβολή τους στην ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Or. en
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Τροπολογία 12
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προσοχή στις συνέπειες που η 
δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί να έχει 
για τις γυναίκες, και να βρουν τρόπους 
αποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικής 
συνοχής για την ελαχιστοποίηση αυτών 
των επιπτώσεων·

2. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν 
προσοχή στις συνέπειες που η 
δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί να έχει 
για τις γυναίκες, και να βρουν τρόπους 
αποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικής 
συνοχής για την ελαχιστοποίηση αυτών 
των επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 13
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
αναπτύξουν καινοτόμους δράσεις και 
προγράμματα με σκοπό την καταπολέμηση 
της φτώχειας των γυναικών και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
στοχεύοντας κυρίως τις πιο ευάλωτες 
ομάδες γυναικών·

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
αναπτύξουν καινοτόμους δράσεις και 
προγράμματα με σκοπό την καταπολέμηση 
της φτώχειας των γυναικών και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
στοχεύοντας κυρίως τις πιο ευάλωτες 
ομάδες γυναικών· ζητεί, ως εκ τούτου, τη 
συλλογή στοιχείων που αφορούν ειδικά 
τις γυναίκες, πριν από την εφαρμογή των 
προγραμμάτων και των δράσεων, με 
σκοπό τη στοχευμένη και 
αποτελεσματική ικανοποίηση των 
αναγκών των γυναικών·

Or. fr
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Τροπολογία 14
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
αναπτύξουν καινοτόμους δράσεις και 
προγράμματα με σκοπό την καταπολέμηση 
της φτώχειας των γυναικών και την
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
στοχεύοντας κυρίως τις πιο ευάλωτες 
ομάδες γυναικών·

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
αναπτύξουν, στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής, καινοτόμους δράσεις και 
προγράμματα με σκοπό την καταπολέμηση 
της φτώχειας των γυναικών και την
κοινωνική ένταξη, στοχεύοντας κυρίως τις 
πιο ευάλωτες ομάδες γυναικών – γυναίκες 
με αναπηρίες, ανύπαντρες μητέρες, 
γυναίκες με μεγάλες οικογένειες, 
μετανάστριες, γυναίκες που έχουν υποστεί 
βία λόγω φύλου, γυναίκες με χαμηλό 
επίπεδο κατάρτισης, κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 15
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
αναπτύξουν καινοτόμους δράσεις και 
προγράμματα με σκοπό την καταπολέμηση 
της φτώχειας των γυναικών και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
στοχεύοντας κυρίως τις πιο ευάλωτες 
ομάδες γυναικών·

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
αναπτύξουν καινοτόμους δράσεις και 
προγράμματα με σκοπό την καταπολέμηση 
της φτώχειας των γυναικών και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
στοχεύοντας κυρίως τις πιο ευάλωτες 
ομάδες γυναικών, συμπεριλαμβανομένων 
των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές 
και διατομεακές διακρίσεις·

Or. en
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Τροπολογία 16
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
αναπτύξουν καινοτόμους δράσεις και 
προγράμματα με σκοπό την καταπολέμηση 
της φτώχειας των γυναικών και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
στοχεύοντας κυρίως τις πιο ευάλωτες
ομάδες γυναικών·

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
αναπτύξουν καινοτόμους δράσεις και 
προγράμματα με σκοπό την καταπολέμηση 
της φτώχειας των γυναικών και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
στοχεύοντας κυρίως τις πιο μειονεκτούσες
ομάδες γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 17
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
αναπτύξουν καινοτόμους δράσεις και 
προγράμματα με σκοπό την καταπολέμηση 
της φτώχειας των γυναικών και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
στοχεύοντας κυρίως τις πιο ευάλωτες 
ομάδες γυναικών·

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
αναπτύξουν καινοτόμους δράσεις και 
προγράμματα με σκοπό την καταπολέμηση 
της φτώχειας των γυναικών και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
στοχεύοντας κυρίως τις πιο ευάλωτες 
ομάδες γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 18
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων, να συμβάλει στην περαιτέρω 
βελτίωση των συστημάτων υποβολής 
εκθέσεων από τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της 
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής για την επίτευξη 
προόδου στο θέμα της ισότητας των 
φύλων·

4. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων, να συμβάλει στην περαιτέρω 
βελτίωση των συστημάτων υποβολής 
εκθέσεων από τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της 
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής για την επίτευξη 
προόδου στο θέμα της ισότητας των 
φύλων· τονίζει ότι τα στοιχεία σχετικά με 
την πρόοδο που σημειώνεται στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
ισότητας των φύλων, θα πρέπει να 
παρουσιάζονται ανά φύλο·

Or. en

Τροπολογία 19
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων, να συμβάλει στην περαιτέρω 
βελτίωση των συστημάτων υποβολής 
εκθέσεων από τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της 
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής για την επίτευξη 
προόδου στο θέμα της ισότητας των 
φύλων·

4. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων, να συμβάλει στην περαιτέρω 
βελτίωση των συστημάτων υποβολής 
εκθέσεων από τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της 
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής για την επίτευξη 
πραγματικής προόδου στο θέμα της 
ισότητας των φύλων· και εάν όντως 
επιτυγχάνεται πρόοδος, σε ποιον βαθμό·

Or. de

Τροπολογία 20
Lívia Járóka
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων, να συμβάλει στην περαιτέρω 
βελτίωση των συστημάτων υποβολής 
εκθέσεων από τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της 
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής για την επίτευξη 
προόδου στο θέμα της ισότητας των 
φύλων·

4. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων, να συμβάλει στην περαιτέρω 
βελτίωση των συστημάτων υποβολής 
εκθέσεων από τα κράτη μέλη, μέσω της 
θέσπισης και της χρήσης δεικτών, έτσι 
ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση 
της στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής για την επίτευξη 
προόδου στο θέμα της ισότητας των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 21
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων, να συμβάλει στην περαιτέρω 
βελτίωση των συστημάτων υποβολής 
εκθέσεων από τα κράτη μέλη, έτσι ώστε 
να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της 
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής για την επίτευξη 
προόδου στο θέμα της ισότητας των 
φύλων·

4. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων, να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν τα συστήματα υποβολής 
εκθέσεων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 
αξιολόγηση της στήριξης που παρέχεται 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την 
επίτευξη προόδου στο θέμα της ισότητας 
των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 22
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της 
πολιτικής συνοχής, γενικώς, και των 
διαρθρωτικών ταμείων, ειδικώς, στην 
κατάσταση των γυναικών, με σκοπό την 
εξαγωγή των κατάλληλων 
συμπερασμάτων και την αποτελεσματική 
αξιοποίηση των προγραμμάτων για την 
περίοδο 2014-2020·

Or. fr

Τροπολογία 23
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια 
της ΕΕ πιο δυναμικά για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης φιλικών 
προς την οικογένεια, υψηλής ποιότητας, 
οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων 
υπηρεσιών φροντίδας που επιτρέπουν την 
καλύτερη συμφιλίωση της επαγγελματικής 
και της οικογενειακής ζωής.

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια 
της ΕΕ πιο δυναμικά για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης φιλικών 
προς την οικογένεια, υψηλής ποιότητας, 
οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων 
υπηρεσιών φροντίδας, καθώς και άλλων 
κοινωνικών δομών· υπενθυμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη σημασία της
συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής ως προς την ισότητα 
των ευκαιριών και την καταπολέμηση 
της ανεργίας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Or. fr

Τροπολογία 24
Mikael Gustafsson
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια 
της ΕΕ πιο δυναμικά για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης φιλικών 
προς την οικογένεια, υψηλής ποιότητας, 
οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων 
υπηρεσιών φροντίδας που επιτρέπουν την 
καλύτερη συμφιλίωση της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής.

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια 
της ΕΕ πιο δυναμικά μέσω της 
υλοποίησης στόχων για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό, σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τις πολιτικές 
που αποσκοπούν στην προώθηση υψηλής 
ποιότητας, οικονομικά προσιτών και 
προσβάσιμων υπηρεσιών φροντίδας που 
επιτρέπουν την καλύτερη ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής.

Or. en

Τροπολογία 25
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια 
της ΕΕ πιο δυναμικά για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης φιλικών 
προς την οικογένεια, υψηλής ποιότητας, 
οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων 
υπηρεσιών φροντίδας που επιτρέπουν την 
καλύτερη συμφιλίωση της επαγγελματικής 
και της οικογενειακής ζωής.

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια 
της ΕΕ που προορίζονται για την ισότητα 
των φύλων πιο δυναμικά για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης φιλικών 
προς την οικογένεια, υψηλής ποιότητας, 
οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων 
υπηρεσιών φροντίδας που επιτρέπουν την 
καλύτερη συμφιλίωση της επαγγελματικής 
και της οικογενειακής ζωής.

Or. de

Τροπολογία 26
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5



PE524.674v01-00 16/17 AM\1011628EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια 
της ΕΕ πιο δυναμικά για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης φιλικών 
προς την οικογένεια, υψηλής ποιότητας, 
οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων 
υπηρεσιών φροντίδας που επιτρέπουν την 
καλύτερη συμφιλίωση της επαγγελματικής 
και της οικογενειακής ζωής.

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα διαθέσιμα 
κονδύλια της ΕΕ πιο δυναμικά για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης φιλικών 
προς την οικογένεια, υψηλής ποιότητας, 
οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων 
υπηρεσιών φροντίδας που επιτρέπουν την 
καλύτερη συμφιλίωση της επαγγελματικής 
και της οικογενειακής ζωής.

Or. en

Τροπολογία 27
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στον κλάδο του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας, ο οποίος συμβάλλει 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ιδίως 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας· 
υπογραμμίζει την ουσιαστική συμβολή 
του εν λόγω κλάδου στην ανάπτυξη των 
περιφερειών και των πόλεων· ζητεί τη 
συστηματική προώθηση της συνεχούς 
και στοχευμένης κατάρτισης των 
γυναικών στον εν λόγω κλάδο και την 
αποτελεσματική προώθηση της 
αξιοποίησης των προσόντων τους και της 
δημιουργίας νέων προοπτικών 
απασχόλησης·

Or. fr

Τροπολογία 28
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να αναζητήσουν 
τρόπους για να μειώσουν την ανεργία των 
γυναικών ώστε να αποφεύγεται το 
ενδεχόμενο της κινητικότητάς τους για 
λόγους απασχόλησης, δεδομένων των 
άμεσων και δυσμενών επιπτώσεων αυτής 
της ενέργειας στα παιδιά·

Or. ro

Τροπολογία 29
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στα προγράμματα πολιτικής 
συνοχής.

Or. en


