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Τροπολογία 1
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της
Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2008 
σχετικά με την ενδιάμεση έκθεση για την 
πρόοδο που έχει συντελεσθεί σχετικά με 
τον χάρτη πορείας για την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010) 
(COM(2008)0760),

Or. fr

Amendment 2
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αξιολόγηση του χάρτη πορείας 2006-2010
-1a. σημειώνει ότι στον τομέα της
οικονομικής ανεξαρτησίας επί ίσοις όροις 
για τις γυναίκες και τους άνδρες, το
ποσοστό απασχόλησης των γυναικών
ανήλθε σχεδόν σε 60% όπως ορίζουν οι
στόχοι της Λισαβόνας για την
απασχόληση· εκφράζει ωστόσο τη λύπη
του για την έλλειψη δεσμευτικών μέτρων
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων
και επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
επειγόντων μέτρων προκειμένου να 
βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών 
που εργάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, ιδίως των μεταναστριών και 
των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες, οι οποίες γίνονται ολοένα 
και πιο ευάλωτες στο πλαίσιο της 



PE439.957v01-00 4/8 AM\809922EL.doc

EL

οικονομικής και κοινωνικής κρίσης· ζητεί 
επιπλέον τη μείωση των ανισοτήτων 
μεταξύ των δύο φύλων στα συστήματα 
δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση
ισότιμης πρόσβασης σε αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 3
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1β. επιδοκιμάζει τις νομοθετικές 
προτάσεις της Επιτροπής με στόχο τη 
βελτίωση του συνδυασμού
επαγγελματικού, ιδιωτικού και 
οικογενειακού βίου· επισημαίνει ωστόσο 
ότι το ζήτημα της άδειας πατρότητας, 
της άδειας υιοθεσίας και της άδειας για 
τη φροντίδα εξαρτώμενου μέλους της 
οικογένειας δεν έχει επιλυθεί και εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνον
ελάχιστα κράτη μέλη έχουν επιτύχει τους 
στόχους της Βαρκελώνας για την παροχή 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές και
ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας για 
παιδιά· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα 
κράτη μέλη να ανανεώσουν τη δέσμευσή 
τους προς τον σκοπό αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 4
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1γ. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης 
αποφάσεων σε πολιτικό και οικονομικό 
επίπεδο στην πλειονότητα των κρατών 
μελών· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
το έργο της λαμβάνοντας περαιτέρω
συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση 
της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών 
και των ανδρών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 5
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1δ. σημειώνει τις δράσεις του 
προγράμματος DAPHNE III για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
έναντι των γυναικών· επαναλαμβάνει 
ωστόσο την ανάγκη για τη λήψη 
νομοθετικών μέτρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την εξάλειψη της βίας που 
συνδέεται με το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 6
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1ε. επιδοκιμάζει την ενσωμάτωση της 
ισότητας των φύλων ως προτεραιότητα 
στα κοινοτικά προγράμματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με στόχο τη μείωση των 
στερεοτύπων στην κοινωνία· εκφράζει 
ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι τα 
συνεχιζόμενα στερεότυπα που συνδέονται 
με το φύλο εξακολουθούν να αποτελούν 
τη βάση για πολλές ανισότητες· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δρομολογήσουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για την ανατροπή των 
στερεοτύπων και των παραδοσιακών 
ρόλων των φύλων, ιδίως εκστρατείες με 
στόχο τους άνδρες, οι οποίες θα 
υπογραμμίζουν την ανάγκη επιμερισμού 
των οικογενειακών ευθυνών·

Or. en

Τροπολογία 7
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1στ. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής ως προς τις αρχές της 
διακήρυξης της χιλιετίας για την 
ανάπτυξη και του προγράμματος δράσης 
του Πεκίνου στον τομέα της προώθησης
της ισότητας των φύλων εκτός της ΕΕ·
ζητεί τη συνέχιση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στις αναπτυξιακές, 
εξωτερικές, καθώς και στις εξωτερικές 
εμπορικές πολιτικές της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 8
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνέχισης της ανάλυσης της Πλατφόρμας 
του Πεκίνου (Πεκίνο+15) που διεξήχθη 
από τη σουηδική προεδρία, προκειμένου 
στο εξής όχι απλώς να αναπτυχθούν οι 
κατάλληλοι δείκτες αλλά επίσης να τεθούν 
ορόσημα και να εγκριθούν οι πολιτικές που 
είναι αναγκαίες στους κατωτέρω 
προβλεπόμενους 12 τομείς:

11. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνέχισης της ανάλυσης της Πλατφόρμας 
του Πεκίνου (Πεκίνο+15) που διεξήχθη 
από τη σουηδική προεδρία, προκειμένου 
στο εξής όχι απλώς να αναπτυχθούν οι 
κατάλληλοι δείκτες αλλά επίσης να τεθούν 
ορόσημα και να εγκριθούν οι πολιτικές που 
είναι αναγκαίες στους κατωτέρω 
προβλεπόμενους 12 τομείς:

- γυναίκες και φτώχεια 

- εκπαίδευση και κατάρτιση των 
γυναικών

- γυναίκες και υγεία

- βία κατά των γυναικών

- γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις

- γυναίκες και οικονομία

- γυναίκες στην εξουσία και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων

- θεσμικοί μηχανισμοί για την πρόοδο 
των γυναικών

- ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών

- γυναίκες και μέσα ενημέρωσης

- γυναίκες και περιβάλλον

- κορίτσια·

Or. en
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Τροπολογία 9
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
εξασφαλιστεί για όλες τις γυναίκες ο 
έλεγχος των σεξουαλικών δικαιωμάτων 
τους και των δικαιωμάτων 
αναπαραγωγής, συγκεκριμένα μέσω της 
πρόσβασης στην αντισύλληψη και στην 
έκτρωση, σε δωρεάν ιατρικές συμβουλές 
σχετικά με την έκτρωση και σε 
ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά 
τους και όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες· 
υπογραμμίζει τη σημασία ενεργειών για 
την ευαισθητοποίηση των ανδρών σε 
θέματα σεξ και αναπαραγωγής·

17. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της
10ης Φεβρουαρίου 2010 και υπογραμμίζει 
τη σημασία του να έχουν οι γυναίκες τον 
έλεγχο των σεξουαλικών και 
αναπαραγωγικών τους δικαιωμάτων·

Or. en


