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Τροπολογία 10
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις εργασίες του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα 
αυτό και ειδικότερα τον αναθεωρημένο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,

Or. fr

Τροπολογία 11
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης 
Μαρτίου 20081 σχετικά με την Ισότητα 
των Φύλων και τη Χειραφέτηση των 
Γυναικών στην Αναπτυξιακή Συνεργασία, 

Or. en

Τροπολογία 12
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 
24ης Φεβρουαρίου 19942 και της 13ης 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0103.
2 ΕΕ C 77, 14.3.1994, σ. 43.
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Οκτωβρίου 20051 σχετικά με τη φτώχεια 
των γυναικών στην Ευρώπη, και το 
ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 20092

σχετικά με την αμεροληψία με βάση το 
φύλο και την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών,

Or. fr

Τροπολογία 13
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το 
γεγονός ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών αποτελεί οικουμενικό 
ανθρώπινο δικαίωμα και θεμελιώδη αρχή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει προ 
πολλού αναγνωριστεί στις συνθήκες, 
εξακολουθούν να υπάρχουν στην πολιτική 
ζωή και στη ζωή των γυναικών σημαντικές 
ανισότητες, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το 
γεγονός ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για να απολαύουμε πλήρως 
τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματά 
μας και θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία έχει προ πολλού 
αναγνωριστεί στις συνθήκες, 
εξακολουθούν να υπάρχουν στην πολιτική 
ζωή και στη ζωή των γυναικών σημαντικές 
ανισότητες, 

Or. en

Τροπολογία 14
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές 
για την ισότητα των φύλων συνιστούν 
εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης και 

                                                                                                                                                  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0388
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0039.
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κοινωνικής συνοχής,

Or. el

Τροπολογία 15
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να 
αποτελεί στοιχείο της πολιτιστικής και 
πολιτικής ευρωπαϊκής ταυτότητας,

Or. es

Τροπολογία 16
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών αποτελεί μείζον εμπόδιο 
για την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, συνιστά μία από τις πλέον 
διαδεδομένες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν 
γνωρίζει γεωγραφικά, οικονομικά ή 
κοινωνικά σύνορα, και ότι ο αριθμός των 
γυναικών που πέφτουν θύματα βίας είναι 
ανησυχητικός,

Or. es
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Τροπολογία 17
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
δικαιωμάτων και ευκαιριών μεταξύ 
γυναικών και ανδρών πρέπει να σημαίνει 
κοινωνική πρόοδο για όλους και όχι 
οπισθοδρόμηση,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 18
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
μπορούμε να συνεχίζουμε να είμαστε 
προσκολλημένοι σε ξεπερασμένα μη 
βιώσιμα από περιβαλλοντική άποψη 
μοντέλα που βασίζονται σε ένα 
πεπαλαιωμένο καταμερισμό της εργασίας 
με κριτήριο το φύλο που έχουν 
ξεπερασθεί λόγω της ενσωμάτωσης της 
γυναίκας στην αγορά εργασίας, και 
λαμβάνοντας υπόψη επίσης υπόψη ότι 
χρειαζόμαστε ένα νέο και κοινωνικά 
βιώσιμο μοντέλο βασιζόμενο στη γνώση 
και την καινοτομία το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει όλες τις δεξιότητες των 
γυναικών στον παραγωγικό ιστό που 
αποκαθιστά την ισορροπία στις 
αρμοδιότητες μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
και εξασφαλίζει το συνδυασμό μεταξύ 
ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής,

Or. es
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Τροπολογία 19
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όσο 
και αν o Χάρτης πορείας για την ισότητα 
2006-2010 επισημαίνει κάπως τις βασικές 
όψεις της ισότητας ανδρών και γυναικών, 
η πραγματική πρόοδος ήταν περιορισμένη,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όσο 
και αν o Χάρτης πορείας για την ισότητα 
2006-2010 έχει επισημάνει ελλείψεις κατά 
την επίτευξη της πλήρους ισότητας των 
φύλων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
έχει προωθήσει την ατζέντα ισότητας των 
φύλων, η συνολική πρόοδος ήταν 
περιορισμένη,

Or. en

Τροπολογία 20
Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όσο 
και αν o Χάρτης πορείας για την ισότητα 
2006-2010 επισημαίνει κάπως τις βασικές 
όψεις της ισότητας ανδρών και γυναικών, 
η πραγματική πρόοδος ήταν περιορισμένη,

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όσο 
και αν o Χάρτης πορείας για την ισότητα 
2006-2010 επισημαίνει κάπως τις βασικές 
όψεις της ισότητας ανδρών και γυναικών, 
η πραγματική πρόοδος είναι ανεπαρκής,

Or. fr

Τροπολογία 21
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη 
να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στις δημόσιες πολιτικές,

Or. es

Τροπολογία 22
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα 
οικονομική και κοινωνική κρίση έχει 
ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τις 
γυναίκες, επιδεινώνοντας ανισότητες και 
διακρίσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι 
εξακολουθεί να είναι δύσκολο να 
εκτιμηθεί ο πλήρης αντίκτυπος της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, είναι σαφές 
ότι η παρούσα οικονομική και κοινωνική 
κρίση έχει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για 
τις γυναίκες και τη μακροπρόθεσμη 
μελλοντική προώθηση τομέων πολιτικής 
που αποβλέπουν στην ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, επιδεινώνοντας 
ανισότητες και διακρίσεις,

Or. en

Τροπολογία 23
Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα 
οικονομική και κοινωνική κρίση έχει
ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τις 
γυναίκες, επιδεινώνοντας ανισότητες και 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα 
οικονομική και κοινωνική κρίση 
κινδυνεύει να έχει συνέπειες για τις 
γυναίκες, ιδίως στον τομέα της 
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διακρίσεις, απασχόλησης και των αποδοχών, 

Or. fr

Τροπολογία 24
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει θετικό 
αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την 
οικονομική ανάπτυξη και ότι η 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας συνεπάγεται πολλαπλά 
κοινωνικά και οικονομικά 
πλεονεκτήματα,

Or. es

Τροπολογία 25
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
γηράσκουσα κοινωνία μας οι γυναίκες θα 
είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας 
ενώ η ζήτηση για τη φροντίδα των 
ηλικιωμένων θα αυξάνεται, πράγμα που 
κατά πάσα πιθανότητα συνεπάγεται τον 
κίνδυνο διπλής επιβάρυνσης των 
γυναικών 

Or. en
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Τροπολογία 26
Astrid Lulling; Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των άνω 
των 85 εκατομμυρίων ατόμων σε 
κατάσταση φτώχειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση τα περισσότερα είναι γυναίκες, 
κατάσταση στην οποία συμβάλλουν η 
ανεργία, η επισφαλής εργασία, οι χαμηλοί 
μισθοί, οι συντάξεις σε επίπεδα κατώτερα 
του ελάχιστου εισοδήματος διαβίωσης 
και οι δυσχέρειες πρόσβασης σε κρατικές 
υπηρεσίες ποιότητας σε πλείστους όσους 
τομείς,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των άνω 
των 85 εκατομμυρίων ατόμων σε 
κατάσταση φτώχειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση τα περισσότερα είναι γυναίκες, 

Or. fr

Τροπολογία 27
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των άνω 
των 85 εκατομμυρίων ατόμων σε 
κατάσταση φτώχειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση τα περισσότερα είναι γυναίκες, 
κατάσταση στην οποία συμβάλλουν η 
ανεργία, η επισφαλής εργασία, οι χαμηλοί 
μισθοί, οι συντάξεις σε επίπεδα κατώτερα 
του ελάχιστου εισοδήματος διαβίωσης και 
οι δυσχέρειες πρόσβασης σε κρατικές 
υπηρεσίες ποιότητας σε πλείστους όσους 
τομείς,

λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των άνω 
των 85 εκατομμυρίων ατόμων σε 
κατάσταση φτώχειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση τα περισσότερα είναι γυναίκες, 
κατάσταση στην οποία συμβάλλουν η 
ανεργία, η επισφαλής εργασία, οι χαμηλοί 
μισθοί, οι συντάξεις σε επίπεδα κατώτερα 
του ελάχιστου εισοδήματος διαβίωσης και 
οι δυσχέρειες πρόσβασης σε κρατικές 
υπηρεσίες ποιότητας σε πλείστους όσους 
τομείς, και ότι, επιπλέον, κατά τα 
τελευταία δέκα χρόνια ο αριθμός των 
γυναικών σε κατάσταση φτώχειας έχει 
αυξηθεί δυσανάλογα σε σύγκριση με τον 
αριθμό των ανδρών,
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Or. en

Τροπολογία 28
Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες 
μεταξύ των μέσων μισθών ανδρών και 
γυναικών σε ενωσιακή κλίμακα 
οξύνονται, υπερβαίνοντας, κατά μέσον 
όρο, το 17%, και ότι οι έμμεσες διακρίσεις 
τείνουν να εντείνονται στο μέτρο που η 
ανεργία αυξάνεται και πλήττει γυναίκες 
και νεαρές κοπέλες,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες 
μεταξύ των μέσων μισθών ανδρών και 
γυναικών υπερβαίνουν κατά μέσον όρο, το 
17%, και ότι οι έμμεσες διακρίσεις τείνουν 
να εντείνονται,

Or. fr

Τροπολογία 29
Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες 
μεταξύ των μέσων μισθών ανδρών και 
γυναικών σε ενωσιακή κλίμακα οξύνονται, 
υπερβαίνοντας, κατά μέσον όρο, το 17%, 
και ότι οι έμμεσες διακρίσεις τείνουν να 
εντείνονται στο μέτρο που η ανεργία 
αυξάνεται και πλήττει γυναίκες και νεαρές 
κοπέλες,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες 
μεταξύ των μέσων μισθών ανδρών και 
γυναικών σε ενωσιακή κλίμακα οξύνονται, 
υπερβαίνοντας, κατά μέσον όρο, το 17%, 
και ότι τούτο συντελεί σε διαφορές στο 
επίπεδο των συντάξεων, και ότι οι 
έμμεσες διακρίσεις τείνουν να εντείνονται 
στο μέτρο που η ανεργία αυξάνεται και 
πλήττει γυναίκες και νεαρές κοπέλες,

Or. fr
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Τροπολογία 30
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες 
μεταξύ των μέσων μισθών ανδρών και 
γυναικών σε ενωσιακή κλίμακα οξύνονται, 
υπερβαίνοντας, κατά μέσον όρο, το 17%, 
και ότι οι έμμεσες διακρίσεις τείνουν να 
εντείνονται στο μέτρο που η ανεργία 
αυξάνεται και πλήττει γυναίκες και νεαρές 
κοπέλες, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες 
μεταξύ των μέσων μισθών ανδρών και 
γυναικών σε ενωσιακή κλίμακα οξύνονται, 
υπερβαίνοντας, κατά μέσον όρο, το 17% 
και συντελώντας σε διαφορές ως προς τις 
συντάξεις και στην εξάπλωση της 
φτώχειας στις ηλικιωμένες γυναίκες, και 
ότι οι έμμεσες διακρίσεις τείνουν να 
εντείνονται στο μέτρο που η ανεργία 
αυξάνεται και πλήττει γυναίκες και νεαρές 
κοπέλες,

Or. en

Τροπολογία 31
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες 
μεταξύ των μέσων μισθών ανδρών και 
γυναικών σε ενωσιακή κλίμακα οξύνονται, 
υπερβαίνοντας, κατά μέσον όρο, το 17%, 
και ότι οι έμμεσες διακρίσεις τείνουν να 
εντείνονται στο μέτρο που η ανεργία 
αυξάνεται και πλήττει γυναίκες και νεαρές 
κοπέλες, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες 
μεταξύ των μέσων μισθών ανδρών και 
γυναικών σε ενωσιακή κλίμακα οξύνονται, 
υπερβαίνοντας, κατά μέσον όρο, το 17% 
και συντελώντας σε διαφορές ως προς τις 
συντάξεις και στην εξάπλωση της 
φτώχειας στις ηλικιωμένες γυναίκες, και 
ότι οι έμμεσες διακρίσεις τείνουν να 
εντείνονται στο μέτρο που η ανεργία 
αυξάνεται και πλήττει γυναίκες και νεαρές 
κοπέλες,

Or. en



AM\812286EL.doc 13/73 PE440.168v01-00

EL

Τροπολογία 32
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή 
τεράστια διαφορά στον τομέα της 
μέριμνας μεταξύ των δύο φύλλων, όπου οι 
γυναίκες, σε σύγκριση με τους άνδρες, 
καλύπτουν τον διπλάσιο έως και τον 
τριπλάσιο αριθμό ωρών μη αμειβόμενης 
μέριμνας των παιδιών και άλλων 
εξαρτώμενων ατόμων,

Or. en

Τροπολογία 33
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τις πάμπολλες 
διακρίσεις με στόχο συγκεκριμένες 
κατηγορίες γυναικών, ιδίως δε τις 
ηλικιωμένες, τις γυναίκες που έχουν τη 
φροντίδα εξαρτωμένων ατόμων, τις 
μετανάστριες, τις γυναίκες που ανήκουν 
σε μειονοτικές ομάδες, τις γυναίκες με 
αναπηρία, τις φυλακισμένες, κλπ.,

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 34
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τις πάμπολλες 
διακρίσεις με στόχο συγκεκριμένες 
κατηγορίες γυναικών, ιδίως δε τις 
ηλικιωμένες, τις γυναίκες που έχουν τη 
φροντίδα εξαρτωμένων ατόμων, τις 
μετανάστριες, τις γυναίκες που ανήκουν 
σε μειονοτικές ομάδες, τις γυναίκες με 
αναπηρία, τις φυλακισμένες, κλπ.,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εκτίθενται συχνά σε πολλαπλές διακρίσεις 
λόγω φύλου και λόγω ηλικίας, αναπηρίας, 
εθνοτικής/φυλετικής προέλευσης, 
θρησκείας, εθνικής καταγωγής και 
κοινωνικοοικονομικού καθεστώτος, και 
ότι οι σύνθετες διακρίσεις δημιουργούν 
πολλαπλούς φραγμούς που 
παρεμποδίζουν τη χειραφέτηση και 
κοινωνική ανέλιξη των γυναικών,

Or. en

Τροπολογία 35
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τις πάμπολλες 
διακρίσεις με στόχο συγκεκριμένες 
κατηγορίες γυναικών, ιδίως δε τις
ηλικιωμένες, τις γυναίκες που έχουν τη 
φροντίδα εξαρτωμένων ατόμων, τις
μετανάστριες, τις γυναίκες που ανήκουν σε 
μειονοτικές ομάδες, τις γυναίκες με 
αναπηρία, τις φυλακισμένες, κλπ.,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τις πάμπολλες 
διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες και 
ιδίως οι ηλικιωμένες, οι γυναίκες που 
έχουν τη φροντίδα εξαρτωμένων ατόμων, 
οι μετανάστριες, οι γυναίκες που ανήκουν 
σε μειονοτικές ομάδες, οι γυναίκες με 
αναπηρία, οι φυλακισμένες, οι 
ομοφυλόφιλες γυναίκες και τα διαφυλικά 
άτομα,

Or. en
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Τροπολογία 36
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τις πάμπολλες 
διακρίσεις με στόχο συγκεκριμένες 
κατηγορίες γυναικών, ιδίως δε τις 
ηλικιωμένες, τις γυναίκες που έχουν τη 
φροντίδα εξαρτωμένων ατόμων, τις 
μετανάστριες, τις γυναίκες που ανήκουν σε 
μειονοτικές ομάδες, τις γυναίκες με 
αναπηρία, τις φυλακισμένες, κλπ.,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τις πάμπολλες 
διακρίσεις με στόχο συγκεκριμένες 
κατηγορίες γυναικών, ιδίως δε τις 
ηλικιωμένες, τις γυναίκες που έχουν τη 
φροντίδα εξαρτωμένων ατόμων, τις 
μετανάστριες, τις γυναίκες που ανήκουν σε 
μειονοτικές ομάδες, τις γυναίκες με 
αναπηρία, τις φυλακισμένες, τις γυναίκες 
σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά, κλπ.,

Or. en

Τροπολογία 37
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
θεμελιώδες να εξασφαλισθεί η ισότητα 
πρόσβασης στους πόρους, στα 
δικαιώματα και στην εξουσία, πράγμα το 
οποίο προϋποθέτει διαρθρωτικές και 
πολιτιστικές αλλαγές, εξάλειψη των 
στερεοτύπων και προαγωγή της ισότητας

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 38
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Hα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομεακός 
και επαγγελματικός διαχωρισμός μεταξύ 
των γυναικών και των ανδρών δεν 
μειώνεται, αντιθέτως μάλιστα σε 
ορισμένες χώρες αυξάνεται,

Or. es

Τροπολογία 39
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
οικογενειακό δίκαιο (και συγκεκριμένα οι 
νόμοι που διέπουν το γάμο και το 
διαζύγιο) εντάσσει συχνά τις γυναίκες σε 
ασθενέστερο νομικό και οικονομικό 
καθεστώς, και ορισμένες φορές τα 
δικαστήρια συντελούν στη δημιουργία 
ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών 
εφαρμόζοντας το οικογενειακό δίκαιο με 
βάση τον παραδοσιακό ρόλο 
στερεοτύπων αντί των ίσων 
δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 40
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Hβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή 
των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων 
αποτελεί καθοριστικό δείκτη της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
και ότι η παρουσία γυναικών ως 
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διευθυντικών στελεχών στις εταιρείες και 
στα πανεπιστήμια εξακολουθεί να είναι 
περιορισμένη και ότι ο αριθμός των 
γυναικών που ασχολούνται με την 
πολιτική ή την έρευνα αυξάνεται μόνο με 
πολύ αργούς ρυθμούς,

Or. es

Τροπολογία 41
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
της αντίρρησης συνειδήσεως αποτελεί 
συχνά αντικείμενο εκμετάλλευσης εκ 
μέρους ορισμένων (θρησκευτικών) 
ομάδων για τον περιορισμό των 
δικαιωμάτων των γυναικών σε τομείς, 
όπως της υγειονομικής περίθαλψης και 
του οικογενειακού δικαίου,

Or. en

Τροπολογία 42
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Hγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στερεότυπα που εξακολουθούν να 
υπάρχουν σε σχέση με τις εκπαιδευτικές 
και επαγγελματικές επιλογές που είναι 
διαθέσιμες για τις γυναίκες συντελούν στη 
διαιώνιση των ανισοτήτων,

Or. es
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Τροπολογία 43
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υφιστάμενες προκλήσεις και η κτηθείσα 
εμπειρία αποδεικνύουν ότι υπάρχει 
ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό, 
διάδοση της ενημέρωσης και προώθηση 
των δικαιωμάτων των γυναικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
πραγματικότητες,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 44
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες 
προκλήσεις και η κτηθείσα εμπειρία 
αποδεικνύουν ότι υπάρχει ανάγκη για 
μεγαλύτερο συντονισμό, διάδοση της 
ενημέρωσης και προώθηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορετικές πραγματικότητες,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες 
προκλήσεις και η κτηθείσα εμπειρία 
αποδεικνύουν ότι η έλλειψη πολιτικής 
συνοχής σε διάφορους τομείς αποτέλεσε 
τροχοπέδη στην επίτευξη της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών κατά το 
παρελθόν και ότι υπάρχει ανάγκη για 
παροχή επαρκών πόρων, για μεγαλύτερο 
συντονισμό, διάδοση της ενημέρωσης και 
προώθηση των δικαιωμάτων των 
γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορετικές πραγματικότητες,

Or. en

Τροπολογία 45
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θετικές 
δράσεις υπέρ των γυναικών έχουν 
αποδειχθεί θεμελιώδεις για την πλήρη 
ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας 
και στην κοινωνία γενικότερα,

Or. es

Τροπολογία 46
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ξεχωριστά για κάθε φύλο δεδομένα 
αποτελούν βασικό εργαλείο για την 
επίτευξη πραγματικής προόδου και 
για την αποτελεσματική αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων,

Or. en

Τροπολογία 47
Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουμε το 
Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της 
Φτώχειας και ότι τούτο προϋποθέτει 
συντονισμένες δράσεις για πολιτικές που
όντως θα αλλάξουν την παρούσα 
κατάσταση,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουμε το 
Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της 
Φτώχειας και ότι τούτο προϋποθέτει 
συντονισμένες δράσεις που συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στη βελτίωση της 
σημερινής κατάστασης,

Or. fr
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Τροπολογία 48
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στην 
περίπτωση των γυναικών όσο και των 
ανδρών, εξακολουθεί να μην έχει βρεθεί 
μια λύση για τον συνδυασμό μεταξύ της 
επαγγελματικής, της οικογενειακής και 
της ιδιωτικής τους ζωής,

Or. es

Τροπολογία 49
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα κράτη 
μέλη, η αναλογία παιδιών και νέων που 
ζουν σε συνθήκες φτώχειας υπερβαίνει το 
μέσο όρο και ότι η εξαθλίωση πλήττει 
περισσότερο τις γυναίκες οι οποίες είναι 
επίσης οι πρώτες που θα υπερασπισθούν 
τους οικείους τους ενάντια στη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό, διότι οι 
γυναίκες είναι αυτές που δημιουργούν 
ουσιαστικούς δεσμούς, προάγουν την 
ειρήνη και πρωτοπορούν για να επιτύχουν 
το σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και της αξιοπρέπειας όλων, 
αποβλέποντας επίσης στην καλύτερη 
αναγνώριση όλων των γυναικών 
γενικότερα,

Or. fr
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Τροπολογία 50
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
επιμερισμός των οικογενειακών και των 
οικιακών ευθυνών μεταξύ των ανδρών 
και των γυναικών, κυρίως με την 
αξιοποίηση της χρήσης της γονικής 
άδειας και της άδειας πατρότητας, είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
προώθηση και την επίτευξη της ισότητας 
μεταξύ των γυναικών και των ανδρών και 
ότι η μη συμπερίληψη της άδειας 
μητρότητας και της εκπαίδευσης στον 
υπολογισμό του συνολικού χρόνου 
εργασίας συνιστά δυσμενή διάκριση και 
θέτει τις γυναίκες σε δυσμενή θέση στην 
αγορά εργασίας,

Or. es

Τροπολογία 51
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των ευκαιριών μεταξύ των φύλων δεν 
μπορεί να προωθηθεί χωρίς να εξετασθεί 
ο ρόλος των ανδρών, και λαμβάνοντας 
συνεπώς υπόψη ότι πρέπει να παρέχεται 
ενθάρρυνση και να προσδίδεται η ίδια 
σπουδαιότητα στις οργανώσεις 
εκπροσώπησης ανδρών/πατέρων που 
δίδεται στις γυναικείες οργανώσεις,

Or. fr
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Τροπολογία 52
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
σε υπηρεσίες για τη μέριμνα των παιδιών 
και η φροντίδα ηλικιωμένων και άλλων 
εξαρτώμενων ατόμων είναι ουσιώδης για 
την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και 
των ανδρών στην αγορά εργασίας, στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση,

Or. es

Τροπολογία 53
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
συνιστά μια μορφή κοινωνικής και 
οργανικής μηχανικής που αποβλέπει στην 
αλλαγή της ανδρικής και γυναικείας 
ταυτότητας και της έκφρασής της στο 
δημόσιο και ιδιωτικό βίο, και ότι 
εκφράζει την πολιτική βούληση για την 
αλλαγή των σχέσεων και κοινωνικών 
εκπροσωπήσεων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών,

Or. fr
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Τροπολογία 54
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IBδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα 
περισσότερα κράτη μέλη, τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας δεν λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις ειδικές συνθήκες των 
γυναικών που ζουν στη φτώχεια, και ότι ο 
κίνδυνος να περιέλθει κανείς σε φτώχεια 
είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες παρά 
για τους άνδρες, ιδίως τις ηλικιωμένες, 
στις περιπτώσεις που τα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης βασίζονται στην 
αρχή της συνεχούς αμειβόμενης 
απασχόλησης· επισημαίνοντας επίσης ότι, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γυναίκες δεν 
πληρούν την απαίτηση αυτή λόγω 
διακοπής των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων τους και λόγω της 
διάκρισης μεταξύ αμειβόμενης και μη 
αμειβόμενης εργασίας· λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα 
κατά την επανένταξή τους στην αγορά 
εργασίας, 

Or. fr

Τροπολογία 55
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Προτείνει η νέα Στρατηγική για την 
Ισότητα Γυναικών και Ανδρών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει μία 
ατζέντα για δράση και μια πολιτική 
δέσμευση που θα βασίζεται στην 

1. Προτείνει η νέα Στρατηγική για την 
Ισότητα Γυναικών και Ανδρών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει μία 
ατζέντα για δράση και μια πολιτική 
δέσμευση που θα βασίζεται στην 
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πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, 
εκτιμώντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των γυναικών και των κοριτσιών, 
αποτελούν αναφαίρετο, πλήρες και 
αδιαχώριστο μέρος των οικουμενικών 
ανθρώπινων δικαιωμάτων·

πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και τα 
επιτεύγματά της, εκτιμώντας ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και
των κοριτσιών, αποτελούν αναφαίρετο, 
πλήρες και αδιαχώριστο μέρος των 
οικουμενικών ανθρώπινων δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 56
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 1 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
εξακολουθήσει να προωθείται η 
βασική στοχοθέτηση των έξι 
πρωταρχικών τομέων δράσης του 
υφιστάμενου χάρτη πορείας, και καλεί 
την Επιτροπή να θεσπίσει περαιτέρω 
συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσει τη δυνατότητα 
περαιτέρω ανάπτυξης των 
πλεονεκτημάτων του υφιστάμενου 
χάρτη πορείας και, με τον τρόπο αυτό, 
να ασκήσει επιρροή στα μέσα εθνικού 
και περιφερειακού επιπέδου για την 
επίτευξη της ισότητας και της 
χειραφέτησης των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 57
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 1 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. υπενθυμίζει την παράγραφο ΙΙ.9 του 
Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου: 
εφόσον είναι σκόπιμο να λαμβάνεται 
υπόψη η σπουδαιότητα των εθνικών και 
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περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων και το 
διαφορετικό ιστορικό, πολιτιστικό και 
θρησκευτικό υπόβαθρο, είναι καθήκον 
των κρατών, ανεξάρτητα από τα 
πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά 
συστήματά τους, να προωθούν και να 
προστατεύουν όλα τα δικαιώματα του 
ανθρώπου και όλες τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, η υλοποίηση του παρόντος 
προγράμματος δράσης, μεταξύ άλλων, 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας των 
διαφορετικών κρατών και με τη χάραξη 
στρατηγικών, πολιτικών, προγραμμάτων 
και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, 
εναπόκειται στην κυριαρχική 
αρμοδιότητα κάθε κράτους, σύμφωνα με 
όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες, και τη 
συνεκτίμηση και τον αυστηρό σεβασμό 
των διαφόρων θρησκευτικών και 
δεοντολογικών αξιών, της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των φιλοσοφικών 
πεποιθήσεων των ατόμων και των 
κοινοτήτων τους πρέπει να βοηθούν τις 
γυναίκες να απολαύουν πλήρως των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους 
προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα, η 
ανάπτυξη και η ειρήνη·

Or. fr

Τροπολογία 58
Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 1 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. προτείνει να παρέχονται ευρωπαϊκοί 
χρηματοδοτικοί πόροι για τη νέα 
στρατηγική ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών προκειμένου να διευκολυνθεί 
η εκτέλεσή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. fr
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Τροπολογία 59
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 2 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι στη 
στρατηγική που έχει παρουσιάσει η 
Επιτροπή για την ΕΕ του 2020 δεν έχει 
περιληφθεί με ικανοποιητικό τρόπο η 
διάσταση του φύλου, και για το λόγο αυτό 
καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το 
αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και των οργανώσεων γυναικών να 
συμπεριληφθεί η διάσταση του φύλου στο 
τελικό έγγραφο·

Or. es

Τροπολογία 60
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 2 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει επιπλέον ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να προσδώσει μεγαλύτερη έμφαση 
στην καταπολέμηση των πολλαπλών 
διακρίσεων, της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 61
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διεξαγωγής ετήσιας διάσκεψης σχετικά με 
την Ισότητα των Φύλων στην οποία θα 
συμμετέχουν οργανώσεις γυναικών και 
συνδικαλιστικές οργανώσεις των διαφόρων 
κρατών μελών, μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
του Συμβουλίου και των Εθνικών 
Κοινοβουλίων, η οποία θα εστιάζεται σε 
διαφορετικό κάθε έτος θέμα το οποίο θα 
έχει ορισθεί εκ των προτέρων·

4. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διεξαγωγής εξαμηνιαίας διάσκεψης 
σχετικά με την Ισότητα των Φύλων στην 
οποία θα συμμετέχουν οργανώσεις 
γυναικών και ανδρών, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις των διαφόρων κρατών μελών, 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου 
και των Εθνικών Κοινοβουλίων, η οποία 
θα εστιάζεται σε διαφορετικό κάθε φορά 
θέμα το οποίο θα έχει ορισθεί εκ των 
προτέρων·

Or. fr

Τροπολογία 62
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 4 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει την ανάγκη για ένα δομημένο 
διάλογο με την κοινωνία των πολιτών 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η αρχή της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 63
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιμένει να αρχίσει αμέσως η πλήρης 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για 
την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

5. επιμένει να αρχίσει αμέσως η πλήρης 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για 
την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 
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και να αναπτυχθούν όλοι οι δείκτες φύλου 
που θα καταστήσουν δυνατή την 
παρακολούθηση των ζητημάτων ισότητας 
σε όλους τους τομείς·

και να αναπτυχθούν όλοι οι δείκτες φύλου 
που θα καταστήσουν δυνατή την 
παρακολούθηση των ζητημάτων ισότητας 
σε όλους τους τομείς· ζητεί επίμονα να 
επικαιροποιούνται τακτικά οι εν λόγω 
δείκτες ούτως ώστε να επιτρέπεται η 
εναρμόνιση των στόχων που έχουν 
καθορισθεί και των αποτελεσμάτων κατά 
την υλοποίησή τους·

Or. fr

Τροπολογία 64
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 5 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. ζητεί να περιληφθεί στη στρατηγική 
της ΕΕ για το 2020 ένα κεφάλαιο για τη 
διάσταση του φύλου με μηχανισμούς για 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου και στόχους για την απασχόληση 
των γυναικών με δείκτες που εκφράζουν 
την οικονομική εξάρτηση, και 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις επιπτώσεις 
της σημερινής κοινωνικής και 
οικονομικής κρίσης στις  γυναίκες όσο 
και το ρόλο των γυναικών σε μια 
γηράσκουσα κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 65
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 5 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. προτείνει να μην περιορίζεται η 
θεσμική συνεργασία στον τομέα αυτό 
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μόνο στις οργανώσεις των γυναικών αλλά 
να επιζητείται ενεργά η συνεργασία με τις 
οργανώσεις εκπροσώπησης των ανδρών· 

Or. fr

Τροπολογία 66
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 6 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να βελτιώνει και 
να επικαιροποιεί τακτικά την ιστοσελίδα 
της για την ισότητα των φύλων, και να 
αφιερώνει η Ομάδα Ισότητας Ευκαιριών, 
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μία από 
τις συνεδριάσεις της εξ ολοκλήρου στην 
ισότητα των φύλων και να δημιουργήσει 
μια Υπηρεσία Πληροφοριών για τις 
Γυναίκες·

Or. es

Τροπολογία 67
Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 6 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. ζητεί επίμονα να αρχίσει να εφαρμόζει 
η Επιτροπή μέθοδο «gender
mainstreaming» κατά την προετοιμασία 
όλων των προτάσεών της· 

Or. fr
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Τροπολογία 68
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 6 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. ζητεί από τον Eurostat να καθορίσει 
δείκτες για τη μέτρηση της επένδυσης 
γυναικών και ανδρών σε εθελοντικές 
δραστηριότητες προκειμένου να 
καταδειχθεί η συμβολή των γυναικών και 
των ανδρών στην κοινωνική συνοχή· 

Or. fr

Τροπολογία 69
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιμένει ότι είναι ανάγκη οι γενικές 
διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
να δημιουργήσουν μηχανισμούς 
συντονισμού για την παρακολούθηση σε 
μόνιμη βάση των πολιτικών ισότητας 
δικαιωμάτων και ευκαιριών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών στους πλέον 
διαφορετικούς τομείς·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσουν μηχανισμούς 
συντονισμού για την παρακολούθηση σε μόνιμη βάση των πολιτικών ισότητας και ίσων 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Αντίθετα, ο ρόλος 
αυτός πρέπει να διαδραματίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. 
Επιπλέον, η σύσταση ενός άλλου φορέα θα υπονόμευε τη θέση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για 
την Ισότητα των Φύλων.
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Τροπολογία 70
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιμένει ότι είναι ανάγκη οι γενικές 
διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να
δημιουργήσουν μηχανισμούς συντονισμού 
για την παρακολούθηση σε μόνιμη βάση 
των πολιτικών ισότητας δικαιωμάτων και 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στους πλέον διαφορετικούς τομείς

7. επιμένει ότι είναι ανάγκη οι γενικές 
διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
καθιερώσουν στην εσωτερική διάρθρωση 
λειτουργίας τους ενισχυμένο μηχανισμό 
συντονισμού ούτως ώστε να 
επιτυγχάνεται η παρακολούθηση σε 
μόνιμη βάση των πολιτικών ισότητας 
δικαιωμάτων και ευκαιριών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών στους πλέον 
διαφορετικούς τομείς

Or. fr

Τροπολογία 71
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επιμένει ότι είναι ανάγκη οι γενικές 
διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
δημιουργήσουν μηχανισμούς συντονισμού 
για την παρακολούθηση σε μόνιμη βάση 
των πολιτικών ισότητας δικαιωμάτων και 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στους πλέον διαφορετικούς τομείς·

επιμένει ότι είναι ανάγκη οι γενικές 
διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
δημιουργήσουν μηχανισμούς συντονισμού 
για την παρακολούθηση σε μόνιμη βάση 
των πολιτικών ισότητας δικαιωμάτων και 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στους πλέον διαφορετικούς τομείς· ζητεί 
να περιλαμβάνει η Ετήσια Έκθεση για 
την Ισότητα ένα κεφάλαιο στο οποίο κάθε 
Γενική Διεύθυνση θα ενημερώνει σχετικά 
με την ισότητα στον τομέα της 
αρμοδιότητάς της·
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Or. es

Τροπολογία 72
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 7 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να 
διασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
ανδρών και γυναικών στη σύνθεση της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) και να δημιουργήσει 
σχέδιο δράσης για την επίτευξη της 
ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και 
γυναικών σε αντιπροσωπείες της ΕΕ, 
ακόμη και στο ανώτατο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 73
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 7 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να 
εξασφαλίσει την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις 
πολιτικές, τα προγράμματα και τα σχέδια 
αναπτυξιακής συνεργασίας και τονίζει τη 
σπουδαιότητα της εφαρμογής της 
απόφασης 1325 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στον 
τομέα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 74
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει τη σημασία των πολιτικών 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας 
των φύλων σε διαφόρους τομείς, 
συγκεκριμένα δε στον οικονομικό, 
δημοσιονομικό, εμπορικό και κοινωνικό 
και της δημοσιονομικής ανάλυσης από την 
σκοπιά του φύλου και της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διαδώσουν 
παραδείγματα ορθών πρακτικών·

8. υπογραμμίζει τη σημασία των πολιτικών 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας 
των φύλων σε διαφόρους τομείς, 
συγκεκριμένα δε στον οικονομικό, 
δημοσιονομικό, εμπορικό και κοινωνικό 
και της δημοσιονομικής ανάλυσης από την 
σκοπιά του φύλου και της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να 
διαδώσουν παραδείγματα ορθών 
πρακτικών·

Or. it

Τροπολογία 75
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει τη σημασία των πολιτικών 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας 
των φύλων σε διαφόρους τομείς, 
συγκεκριμένα δε στον οικονομικό, 
δημοσιονομικό, εμπορικό και κοινωνικό 
και της δημοσιονομικής ανάλυσης από την 
σκοπιά του φύλου και της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διαδώσουν 
παραδείγματα ορθών πρακτικών·

8. υπογραμμίζει τη σημασία των πολιτικών 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας 
των φύλων σε διαφόρους τομείς, 
συγκεκριμένα δε στον οικονομικό, 
δημοσιονομικό, εμπορικό και κοινωνικό 
και της δημοσιονομικής ανάλυσης από την 
σκοπιά του φύλου και της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη 
διάδοση και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
συνεκτίμησή τους κατά τη χάραξη 
πολιτικών·

Or. fr
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Τροπολογία 76
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 8 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. θεωρεί απαραίτητο να δημιουργηθούν 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εργαλεία κατάρτισης και εφαρμογής 
ούτως ώστε να μπορούν όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη, στις αντίστοιχες σφαίρες 
αρμοδιοτήτων τους, μια προοπτική που 
θα βασίζεται στην ισότητα ευκαιριών 
γυναικών και ανδρών, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του 
συγκεκριμένου αντίκτυπου των πολιτικών 
στις γυναίκες και τους άνδρες· τονίζει 
πόσο σημαντικό είναι να καταρτισθούν 
αξιόπιστοι, συγκρίσιμοι, ποσοτικοί και 
ποιοτικοί δείκτες καθώς και στατιστικές 
που συνδέονται με το φύλο, όποτε 
κρίνεται απαραίτητο, ώστε να 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση 
της εφαρμογής της ενσωμάτωσης της 
ισότητας των φύλων σε όλες τις 
πολιτικές·

Or. es

Τροπολογία 77
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 8 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. θεωρεί σημαντικό, στον τομέα των 
στρατηγικών και των σχεδίων για την 
οικονομική ανάκαμψη, να θεσπισθούν 
υποδειγματικά τομεακά μέτρα που θα 
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στηρίζουν κύκλους σπουδών και 
κατάρτισης που θα προβλέπουν 
ειδικότερα την ενσωμάτωση των νέων 
κοριτσιών και των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, σε στρατηγικούς τομείς 
ανάπτυξης και στο πλαίσιο θέσεων και 
δεξιοτήτων της προηγμένης τεχνολογίας 
και επιστήμης·

Or. it

Τροπολογία 78
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 8 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
καταρτιστούν αξιόπιστοι και συγκρίσιμοι 
ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες, που θα 
διατίθενται όποτε χρειάζεται, οι οποίοι θα 
χρησιμοποιούνται για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας 
των φύλων σε όλες τις πολιτικές·

Or. es

Τροπολογία 79
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 8 γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. τονίζει ότι απαιτείται καλύτερος 
συντονισμός για την εξέλιξη των στόχων 
των πολιτικών ισότητας στο πλαίσιο 
όλων των θεσμικών οργάνων, τόσο της 
ΕΕ όσο και των κρατών μελών, και ότι 
απαιτούνται ενιαίες και συγκεκριμένες 
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μέθοδοι ενσωμάτωσης, όπως είναι οι 
προϋπολογισμοί που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου ή η ενσωμάτωση της 
ανάλυσης θεμάτων φύλου στο σχεδιασμό, 
τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και 
παρακολούθηση της δημόσιας πολιτικής·

Or. es

Τροπολογία 80
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επιμένει προς την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη ως προς την ανάγκη μιας 
διττής στρατηγικής που θα αρχίζει με την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας 
των φύλων και θα επεκτείνεται σε ειδικές 
δράσεις, μεταξύ των οποίων νομοθετικές, 
σε επίπεδο θέσεων και πιστώσεων του 
προϋπολογισμού και παρακολούθησης και 
ελέγχου, με στόχο την εξασφάλιση της 
υλοποίησής τους·

9. επιμένει προς την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη ως προς την ανάγκη μιας 
διττής στρατηγικής που θα αρχίζει με την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας 
των φύλων και θα επεκτείνεται σε ειδικές 
δράσεις, μεταξύ των οποίων νομοθετικές, 
σε επίπεδο θέσεων και πιστώσεων του 
προϋπολογισμού και παρακολούθησης και 
ελέγχου, με στόχο την εξασφάλιση της 
υλοποίησής τους· τονίζει ότι η ατζέντα 
δράσης πρέπει να περιλαμβάνει 
βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
ποιοτικούς στόχους τόσο σε ευρωπαϊκό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 81
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 9 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α επιδοκιμάζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής στις αρχές της Πλατφόρμας 
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Δράσης του Πεκίνου στον τομέα της 
προώθησης προϋπολογισμών που 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 
φύλου· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να καταβάλλουν προσπάθειες για να 
εξετάζεται συστηματικά με ποιο τρόπο 
επωφελούνται οι γυναίκες από τις 
δαπάνες του δημόσιου τομέα και να 
προσαρμόζουν του προϋπολογισμούς για 
να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση 
σε δαπάνες του δημόσιου τομέα τόσο για 
την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας 
όσο και για την κάλυψη κοινωνικών 
αναγκών· ζητεί επίσης τη διάθεση 
επαρκών πόρων, μεταξύ άλλων, για την 
πραγματοποίηση αναλύσεων του 
αντίκτυπου στην ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 82
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 9 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και 
τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα μέτρα 
που απαιτούνται για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις 
κοινοτικές πολιτικές και να αναθεωρούν 
την ισχύουσα νομοθεσία ούτως ώστε να 
διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή της 
ισότητας των φύλων και να μπορούν να 
θεσπίζονται μέτρα θετικών διακρίσεων 
όποτε κρίνονται απαραίτητα·

Or. es

Τροπολογία 83
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 9 α (νέο)



PE440.168v01-00 38/73 AM\812286EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να ελέγχει τη 
συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις 
οδηγίες για την κατάργηση των 
διακρίσεων και με μέτρα για τη διάσταση 
του φύλου και να λαμβάνουν ενεργά 
μέτρα, μεταξύ άλλων, διαδικασίες επί 
παραβάσει σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 84
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 9 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. ζητεί να τροποποιηθεί ο κανονισμός 
του ΕΓΤΑΑ προκειμένου να καταστεί 
εφικτή, όπως συμβαίνει με το ΕΚΤ, η 
υλοποίηση θετικών δράσεων υπέρ των 
γυναικών κατά τη μελλοντική περίοδο 
προγραμματισμού 2010-2020, πράγμα 
που είχε συμβεί σε προηγούμενες 
περιόδους αλλά δεν ακολουθείται στην 
τρέχουσα περίοδο, καθώς το μέτρο αυτό 
θα έχει ιδιαίτερα ευεργετικές επιπτώσεις 
στη γυναικεία απασχόληση στην ύπαιθρο·

Or. es

Τροπολογία 85
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει την ανάγκη να 10. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
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αντιμετωπίζονται και εντός του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις διάφορες 
επιτροπές και διακοινοβουλευτικές 
αντιπροσωπείες, με ιδιαίτερη προσοχή στα 
ζητήματα ισότητας·

αντιμετωπίζονται και εντός του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις διάφορες 
επιτροπές και διακοινοβουλευτικές 
αντιπροσωπείες, με ιδιαίτερη προσοχή στα 
ζητήματα ισότητας· τονίζει το σημαντικό 
έργο που επιτελεί η Ομάδα Υψηλού 
Επιπέδου για την Ισότητα των Φύλων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. es

Τροπολογία 86
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπίζονται και εντός του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις διάφορες 
επιτροπές και διακοινοβουλευτικές 
αντιπροσωπείες, με ιδιαίτερη προσοχή στα 
ζητήματα ισότητας·

10. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπίζονται και εντός του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις διάφορες 
επιτροπές και διακοινοβουλευτικές 
αντιπροσωπείες, με ιδιαίτερη προσοχή στα 
ζητήματα ισότητας, και να εξασφαλίζεται 
ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται επαρκώς 
σε υπεύθυνες θέσεις στο πλαίσιο των εν 
λόγω επιτροπών και αντιπροσωπειών·

Or. en

Τροπολογία 87
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 10 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επισημαίνει ότι πρέπει να αποτραπεί 
το ενδεχόμενο να υπονομευθούν από την 
σημερινή χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση και από τις μελλοντικές 
οικονομικές προτάσεις τα επιτεύγματα 
όσον αφορά την ισότητα των φύλων, 
όπως επίσης να χρησιμοποιείται η ύφεση, 
πράγμα που ήδη συμβαίνει σε ορισμένα 
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κράτη μέλη, ως πρόσχημα για τον 
περιορισμό των μέτρων με στόχο την 
ισότητα των φύλων, γεγονός που 
μακροπρόθεσμα θα παρεμπόδιζε την 
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, την 
οικονομική μεγέθυνση της ΕΕ, την 
αύξηση των φορολογικών εισφορών, την 
άνοδο των ποσοστών γεννητικότητας και 
την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών·

Or. es

Τροπολογία 88
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 10 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιοι για την 
ενσωμάτωση της διάστασης φύλου σε 
διάφορες πολιτικές, οι οποίοι 
καταβάλλουν προσπάθειες για να 
διασφαλίσουν ότι λαμβάνεται υπόψη η 
διάσταση του φύλου στη χάραξη και 
ανάπτυξη κάθε πολιτικής στο πλαίσιο 
των επιμέρους επιτροπών τους·

Or. en

Τροπολογία 89
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 10 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. καλεί το Συμβούλιο και Επιτροπή να 
εξασφαλίσουν τη συστηματική 
παρουσίαση της διάστασης της ισότητας 
των φύλων στη στρατηγική της ΕΕ για το 
2020·
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Or. en

Τροπολογία 90
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 10 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους, να αναλάβει την αναθεώρηση 
των πολιτικών για τον συνδυασμό μεταξύ 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
διασφαλίζοντας ότι το κόστος της 
μητρότητας και της πατρότητας δεν 
επιβαρύνει τις επιχειρήσεις αλλά το 
κοινωνικό σύνολο προκειμένου να 
εξαλειφθούν μεροληπτικές τακτικές στις 
επιχειρήσεις και να στηριχθεί το 
δημογραφικό μας μέλλον·

Or. fr

Τροπολογία 91
Anna Záborská,

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 10 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
υιοθετήσουν θετικά μέτρα υπέρ των 
γυναικών και των ανδρών, ούτως ώστε 
να διευκολύνεται κυρίως η επιστροφή 
τους στην εργασία ύστερα από περίοδο 
αφοσίωσης στην οικογένειά τους 
(ανατροφή των παιδιών ή/και φροντίδα 
ασθενούς ή ανάπηρου γονέα), 
ενισχύοντας πολιτικές (επαν)ένταξης 
στην αγορά εργασίας που θα τους 
επιτρέπουν να ανακτούν την οικονομική 
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τους ανεξαρτησία·

Or. fr

Τροπολογία 92
Anna Záborská,

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 10 γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην 
αναγνώριση της άτυπης οικονομίας και 
να προσδιορισθεί η αξία της "οικονομίας 
της ζωής" σύμφωνα με προσεγγίσεις που 
σχετίζονται με το φύλο, στο πλαίσιο του 
σχεδίου "Πέραν του ΑΕγχ" που 
δρομολόγησε η Επιτροπή·

Or. fr

Τροπολογία 93
Anna Záborská,

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 10 δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10δ. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την κατάλληλη κοινωνική 
κάλυψη γυναικών και ανδρών που 
ασχολούνται με τη μέριμνα αρρώστων, 
ηλικιωμένων ή αναπήρων γονέων, καθώς 
και ηλικιωμένων γυναικών που 
λαμβάνουν ιδιαίτερα μικρή σύνταξη·

Or. fr
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Τροπολογία 94
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 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 10 τομείς:

- γυναίκες και φτώχεια - γυναίκες και φτώχεια

- εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών - κατάρτιση των γυναικών

- γυναίκες και υγεία

- βία κατά των γυναικών - βία κατά των γυναικών

- γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις - γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις

- γυναίκες και οικονομία - γυναίκες και οικονομία

- γυναίκες στην εξουσία και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων

- γυναίκες στην εξουσία και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων

- θεσμικοί μηχανισμοί για την πρόοδο των 
γυναικών

- θεσμικοί μηχανισμοί για την πρόοδο των 
γυναικών

- ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών - ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών

- γυναίκες και μέσα ενημέρωσης - γυναίκες και μέσα ενημέρωσης

- γυναίκες και περιβάλλον - γυναίκες και περιβάλλον·

- κορίτσια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας των γυναικών δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά συνιστούν μάλλον ζητήματα που πρέπει να ρυθμίζουν τα κράτη 
μέλη. Εκτός τούτου, ο τομέας των κοριτσιών δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο γενικότερο 
πλαίσιο των παιδιών διατηρώντας ουδέτερο χαρακτήρα ώστε να γίνεται παραπομπή σε 
αμφότερα τα φύλα.

Τροπολογία 95
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 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 τομείς:

- γυναίκες και φτώχεια - γυναίκες και φτώχεια
- εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών - εκπαίδευση, κατάρτιση και 

επαγγελματική επιμόρφωση των γυναικών
- γυναίκες και υγεία - γυναίκες και υγεία
- βία κατά των γυναικών - καμία ανοχή της βίας κατά των 

γυναικών
- γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις - γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις και 

πρόληψη των συγκρούσεων
- γυναίκες και οικονομία - συμμετοχή των γυναικών στον πολιτικό, 

κοινωνικό οικονομικό τομέα
- θεσμικοί μηχανισμοί για την πρόοδο των 
γυναικών

- θεσμικοί μηχανισμοί για την πρόοδο των 
γυναικών

- γυναίκες στην εξουσία και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων

- γυναίκες στην εξουσία και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων

- ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών - ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών
- γυναίκες και μέσα ενημέρωσης - γυναίκες και μέσα ενημέρωσης
- γυναίκες και περιβάλλον - γυναίκες και περιβάλλον
- κορίτσια· - κορίτσια

- συνδυασμός της επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής των μεταναστριών
- συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό·

Or. en
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Τροπολογία 96
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 11 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
μελέτη ανάλυσης του αντίκτυπου όσον 
αφορά τις επιπτώσεις, και συγκεκριμένα 
τις δημοσιονομικές, που έχει η εφαρμογή 
της διαδικασίας του "gender
mainstreaming" που επιτρέπει να 
αξιολογηθεί η σημασία, η 
αποτελεσματικότητα, η συνέχιση και η 
χρησιμότητα από πλευράς 
κόστους/αποτελεσματικότητας και 
προστιθέμενης αξίας, δεδομένου ότι 
τούτο αποτελεί τη συνήθη πρακτική για 
κάθε άλλη ευρωπαϊκή πολιτική·

Or. fr

Τροπολογία 97
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 11 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθούν τα 
συστήματα συνεργασίας και συμμετοχής 
στις οργανώσεις γυναικών και στην 
κοινωνία των πολιτών γενικότερα, στις 
διαδικασίες για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου·

Or. es



PE440.168v01-00 46/73 AM\812286EL.doc

EL

Τροπολογία 98
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. δίδει προτεραιότητα στην 
καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω της 
αναθεώρησης των μακροοικονομικών, 
νομισματικών, κοινωνικών και εργατικών 
πολιτικών που βρίσκονται στις ρίζες της, 
αποσκοπώντας να εξασφαλίσει οικονομική 
και κοινωνική δικαιοσύνη για τις γυναίκες, 
μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών που θα 
προωθούν τη δίκαια κατανομή του 
εισοδήματος, θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς 
κατώτατους μισθούς και συντάξεις, θα 
δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις 
απασχόλησης με δικαιώματα για τις 
γυναίκες, θα εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες για όλες τις 
γυναίκες και τα κορίτσια, θα βελτιώνουν 
την κοινωνική προστασία και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο 
τοπικής κοινωνίας, συγκεκριμένα 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς 
σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα φύλαξης 
παιδιών, κοινοτικά κέντρα ελεύθερου 
χρόνου και παροχής στήριξης σε 
οικογένειες, καθιστώντας τις υπηρεσίες 
αυτές προσιτές σε όλες τις γυναίκες, παιδιά 
και ηλικιωμένους·

12. δίδει προτεραιότητα στην 
καταπολέμηση της έσχατης φτώχειας, 
μέσω της αναθεώρησης των 
μακροοικονομικών, νομισματικών, 
κοινωνικών και εργατικών πολιτικών που 
βρίσκονται στις ρίζες της, αποσκοπώντας 
να εξασφαλίσει οικονομική και κοινωνική 
δικαιοσύνη για τις γυναίκες, μέσω της 
ανάπτυξης στρατηγικών που θα προωθούν 
τη δίκαια κατανομή του εισοδήματος, θα 
εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς κατώτατους 
μισθούς και συντάξεις, θα δημιουργήσουν 
περισσότερες θέσεις ποιοτικής 
απασχόλησης με δικαιώματα για τις 
γυναίκες, θα εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες για όλες τις 
γυναίκες και τα κορίτσια, θα βελτιώνουν 
την κοινωνική προστασία και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο 
τοπικής κοινωνίας, συγκεκριμένα 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς 
σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα φύλαξης 
παιδιών, κοινοτικά κέντρα ελεύθερου 
χρόνου και παροχής στήριξης σε 
οικογένειες, "διαγενεακά κέντρα", 
καθιστώντας τις υπηρεσίες αυτές προσιτές 
σε όλες τις γυναίκες, τους άνδρες, τα 
παιδιά και τους ηλικιωμένους·

Or. fr

Τροπολογία 99
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. δίδει προτεραιότητα στην 12. δίδει προτεραιότητα στην 
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καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω της 
αναθεώρησης των μακροοικονομικών, 
νομισματικών, κοινωνικών και εργατικών 
πολιτικών που βρίσκονται στις ρίζες της, 
αποσκοπώντας να εξασφαλίσει οικονομική 
και κοινωνική δικαιοσύνη για τις γυναίκες, 
μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών που θα 
προωθούν τη δίκαια κατανομή του 
εισοδήματος, θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς 
κατώτατους μισθούς και συντάξεις, θα 
δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις 
απασχόλησης με δικαιώματα για τις 
γυναίκες, θα εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες για όλες τις 
γυναίκες και τα κορίτσια, θα βελτιώνουν 
την κοινωνική προστασία και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο 
τοπικής κοινωνίας, συγκεκριμένα 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς 
σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα φύλαξης 
παιδιών, κοινοτικά κέντρα ελεύθερου 
χρόνου και παροχής στήριξης σε 
οικογένειες, καθιστώντας τις υπηρεσίες 
αυτές προσιτές σε όλες τις γυναίκες, παιδιά 
και ηλικιωμένους· 

καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω της 
αναθεώρησης των μακροοικονομικών, 
νομισματικών, κοινωνικών και εργατικών 
πολιτικών που βρίσκονται στις ρίζες της, 
αποσκοπώντας να εξασφαλίσει οικονομική 
και κοινωνική δικαιοσύνη για τις γυναίκες, 
να επανεξετασθούν οι μέθοδοι 
προσδιορισμού του ποσοστού της 
φτώχειας που βασίζονται συνήθως στα 
ατομικά έσοδα αντί των συνολικών 
εσόδων όλων των μελών της οικογένειας,
μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών που θα 
προωθούν τη δίκαια κατανομή του 
εισοδήματος, θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς 
κατώτατους μισθούς και συντάξεις, θα 
δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις 
απασχόλησης με δικαιώματα για τις 
γυναίκες, θα εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες για όλες τις 
γυναίκες και τα κορίτσια, θα βελτιώνουν 
την κοινωνική προστασία και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο 
τοπικής κοινωνίας, συγκεκριμένα 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς 
σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα φύλαξης 
παιδιών, κοινοτικά κέντρα ελεύθερου 
χρόνου και παροχής στήριξης σε 
οικογένειες, καθιστώντας τις υπηρεσίες 
αυτές προσιτές σε όλες τις γυναίκες, παιδιά 
και ηλικιωμένους· 

Or. es

Amendement 100
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. δίδει προτεραιότητα στην 
καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω της 
αναθεώρησης των μακροοικονομικών, 
νομισματικών, κοινωνικών και εργατικών
πολιτικών που βρίσκονται στις ρίζες της, 
αποσκοπώντας να εξασφαλίσει οικονομική 
και κοινωνική δικαιοσύνη για τις γυναίκες, 

12. δίδει προτεραιότητα στην 
καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω της 
αναθεώρησης των μακροοικονομικών, 
νομισματικών, κοινωνικών και εργατικών 
πολιτικών που βρίσκονται στις ρίζες της, 
αποσκοπώντας να εξασφαλίσει οικονομική 
και κοινωνική δικαιοσύνη για τις γυναίκες, 
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μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών που θα 
προωθούν τη δίκαια κατανομή του 
εισοδήματος, θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς 
κατώτατους μισθούς και συντάξεις, θα 
δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις 
απασχόλησης με δικαιώματα για τις 
γυναίκες, θα εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες για όλες τις 
γυναίκες και τα κορίτσια, θα βελτιώνουν 
την κοινωνική προστασία και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο 
τοπικής κοινωνίας, συγκεκριμένα 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς 
σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα φύλαξης 
παιδιών, κοινοτικά κέντρα ελεύθερου 
χρόνου και παροχής στήριξης σε 
οικογένειες, καθιστώντας τις υπηρεσίες 
αυτές προσιτές σε όλες τις γυναίκες, παιδιά 
και ηλικιωμένους· 

μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών που θα 
προωθούν τη δίκαια κατανομή του 
εισοδήματος, θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς 
κατώτατους μισθούς και συντάξεις, θα 
δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις 
απασχόλησης με δικαιώματα για τις 
γυναίκες, θα εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 
ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες για όλες τις 
γυναίκες και τα κορίτσια, θα βελτιώνουν 
την κοινωνική προστασία και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο 
τοπικής κοινωνίας, συγκεκριμένα 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς 
σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα φύλαξης 
παιδιών, κοινοτικά κέντρα ελεύθερου 
χρόνου και παροχής στήριξης σε 
οικογένειες, καθιστώντας τις υπηρεσίες 
αυτές προσιτές σε όλες τις γυναίκες, παιδιά 
και ηλικιωμένους, και ιδίως προς όφελος 
μοναχικών ηλικιωμένων γυναικών·

Or. it

Τροπολογία 101
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 20 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει το θετικό αντίκτυπο της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στην οικονομική ανάπτυξη· επισημαίνει 
στο πλαίσιο αυτό ότι ορισμένες μελέτες 
υπολογίζουν ότι εάν τα ποσοστά 
απασχόλησης, μερικής απασχόλησης και 
παραγωγικότητας των γυναικών ήταν 
παρεμφερή με τα αντίστοιχα ποσοστά 
των ανδρών, το ΑΕγΧ θα αυξανόταν 
κατά 30%·

Or. es
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Τροπολογία 102
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 12 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει ότι οι πτωχότερες γυναίκες 
πρέπει να είναι οι κύριοι εταίροι για τη 
χάραξη, τη θέση σε ισχύ και την 
αξιολόγηση των πολιτικών ίσων 
ευκαιριών διότι οι γυναίκες που διαβιούν 
σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας πρέπει να 
αναλαμβάνουν το ρόλο τους και τις 
ευθύνες τους, συμπεριλαμβανομένης της 
μητρότητας, όπως κάθε άλλη γυναίκα, 
και ότι γεύονται τις ίδιες χαρές, έχουν τις 
ίδιες φιλοδοξίες, αισθάνονται τους ίδιους 
φόβους και τις ίδιες αμφιβολίες, αλλά όλα 
αυτά τα πράττουν κάτω από πολύ 
δυσκολότερες υλικές συνθήκες σε σχέση 
με την πλειονότητα των γυναικών· καλεί, 
κατά συνέπεια, την Ένωση να προσδώσει 
ιδιαίτερη σπουδαιότητα στο σχεδιασμό 
και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Έτους κατά της Φτώχειας, του 
Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού και, 
γενικότερα, υπό το πρίσμα αυτό, της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020·

Or. fr

Τροπολογία 103
Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 12 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη να αναλύσουν 
τις επιπτώσεις των μέτρων για την 
καταπολέμηση της κρίσης και των 
μελλοντικών στρατηγικών εξόδου από 
την κρίση από τη σκοπιά της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Or. fr
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Τροπολογία 104
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 12 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να εξαλείψει τα 
κενά στους τομείς που καλύπτει ώστε να 
διασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο νομικής 
προστασίας για διακρίσεις λόγω φύλου 
που ισχύει για διακρίσεις λόγω φυλετικής 
προέλευσης, και να βελτιωθεί η νομική 
προστασία και πρόσβαση σε ένδικα μέσα 
για θύματα πολλαπλών διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 105
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
επειγόντων μέτρων για την καταπολέμηση 
των μισθολογικών διακρίσεων, μέσω της 
αναθεώρησης της ισχύουσας οδηγίας, 
μέσω της εκπόνησης τομεακών 
προγραμμάτων σε φάσεις, με 
συγκεκριμένα ορόσημα, αποσκοπώντας να 
θέσει τέρμα στις άμεσες και έμμεσες 
διακρίσεις, επίσης ενθαρρύνοντας τις 
συλλογικές συμβάσεις, την κατάρτιση 
συμβούλων για την ισότητα καθώς επίσης 
την εκπόνηση προγραμμάτων ισότητας 
στις επιχειρήσεις και άλλους εργασιακούς 
χώρους·

13. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
επειγόντων μέτρων για την καταπολέμηση 
των μισθολογικών διακρίσεων, μέσω της 
αναθεώρησης της ισχύουσας οδηγίας, 
μέσω της εκπόνησης τομεακών 
προγραμμάτων σε φάσεις, με 
συγκεκριμένα ορόσημα ως προς τον 
τρόπο καθορισμού του στόχου για τη 
μείωση της μισθολογικής ανισότητας 
κατά 10% το 2020, αποσκοπώντας να 
θέσει τέρμα στις άμεσες και έμμεσες 
διακρίσεις, επίσης ενθαρρύνοντας τις 
συλλογικές συμβάσεις, την κατάρτιση 
συμβούλων για την ισότητα καθώς επίσης 
την εκπόνηση προγραμμάτων ισότητας 
στις επιχειρήσεις και άλλους εργασιακούς 
χώρους·
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Τροπολογία 106
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
επειγόντων μέτρων για την καταπολέμηση
των μισθολογικών διακρίσεων, μέσω της 
αναθεώρησης της ισχύουσας οδηγίας, 
μέσω της εκπόνησης τομεακών 
προγραμμάτων σε φάσεις, με 
συγκεκριμένα ορόσημα, αποσκοπώντας να 
θέσει τέρμα στις άμεσες και έμμεσες 
διακρίσεις, επίσης ενθαρρύνοντας τις 
συλλογικές συμβάσεις, την κατάρτιση 
συμβούλων για την ισότητα καθώς επίσης 
την εκπόνηση προγραμμάτων ισότητας 
στις επιχειρήσεις και άλλους εργασιακούς 
χώρους·

13. επιμένει στην ανάγκη λήψης 
επειγόντων μέτρων για την καταπολέμηση 
των μισθολογικών διακρίσεων, μέσω της 
αναθεώρησης της ισχύουσας οδηγίας, 
μέσω της εκπόνησης τομεακών 
προγραμμάτων σε φάσεις, με 
συγκεκριμένα ορόσημα, αποσκοπώντας να 
θέσει τέρμα στις άμεσες και έμμεσες 
διακρίσεις, επίσης ενθαρρύνοντας τις 
συλλογικές συμβάσεις, την κατάρτιση 
συμβούλων για την ισότητα, 
αντιμετωπίζοντας την άνιση αναλογία μη 
αμειβόμενης εργασίας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών καθώς επίσης την εκπόνηση 
προγραμμάτων ισότητας στις επιχειρήσεις 
και άλλους εργασιακούς χώρους· η 
διαφάνεια κατά τη διαμόρφωση των 
μισθών πρέπει να αποτελεί συνήθη 
πρακτική για την ενίσχυση της 
διαπραγματευτικής θέσης των 
εργαζομένων γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 107
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 13 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
απασχόληση των γυναικών στην ΕΕ 
προσεγγίζει το στόχο του 60% έως το 
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2010, αλλά υποστηρίζει επίμονα ότι είναι 
ανάγκη να καθορισθεί ένας πιο φιλόδοξος 
στόχος να φθάσει η αναλογία αυτή στο 
70% το 2020·

Or. es

Τροπολογία 108
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 13 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. ζητεί από το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
λάβουν ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της 
θέσης των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων, 
όπως τη θέσπιση ανεξάρτητου 
καθεστώτος για μετανάστριες που 
υφίστανται ενδοοικογενειακή βία, 
εξατομικευμένου δικαιώματος σε 
συντάξεις και άλλα επιδόματα για 
γυναίκες που δεν μετέχουν – ή μετέχουν 
ελάχιστα – στην αγορά εργασίας και 
εκστρατείας για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με διακρίσεις 
σε βάρος διαφυλικών ατόμων και για τη 
βελτίωση της πρόσβασής τους σε ένδικα 
μέσα·

Or. en

Τροπολογία 109
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 13α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. θεωρεί απαραίτητη την αναθεώρηση 
των ρυθμίσεων απόσβεσης των 
κοινωνικών κραδασμών και των 
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συστημάτων πρόνοιας· τα συστήματα 
αυτά βασίζονται γενικότερα στο πρότυπο 
του άνδρα εργαζόμενου με κανονικές, 
σταθερές και πλήρεις εργασιακές σχέσεις 
σε μια μεγάλη βιομηχανική επιχείρηση 
και δεν προσαρμόζονται κατά κανέναν 
τρόπο στην περίπτωση της άτυπης, 
επισφαλούς, μερικής και ορισμένου 
χρόνου απασχόλησης που προορίζεται 
συνήθως κατά παράδοση για τις 
γυναίκες, καθώς και να εξασφαλίσει στις 
γυναίκες, κατά την περίοδο διακοπής της 
απασχόλησης, την προστασία του 
εισοδήματός τους και, τέλος, επαρκούς 
συνταξιοδοτικού επιπέδου·

Or. it

Τροπολογία 110
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 13 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει τη σπουδαιότητα των 
διαπραγματεύσεων και των συλλογικών 
συμβάσεων για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων κατά των γυναικών και ιδίως 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
απασχόληση, σε αποδοχές, σε συνθήκες 
εργασίας, στην εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας και στην επαγγελματική 
κατάρτιση·

Or. pt

Τροπολογία 111
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 13 α (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς να ενσωματώσουν στους 
εσωτερικούς κανόνες τους αυτά τα 
σχέδια ισότητας, να τα συνοδεύσουν με 
συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους, 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
στόχους και να πραγματοποιούν ετήσιο 
απολογισμό της πραγματικής υλοποίησης 
των στόχων τους·

Or. fr

Τροπολογία 112
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 13 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. αποδοκιμάζει την υποεκπροσώπηση 
των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων, 
τόσο στον κόσμο των επιχειρήσεων όσο 
και σε δημοκρατικές διαδικασίες και 
υποστηρίζει επίμονα ότι απαιτούνται πιο 
φιλόδοξα μέτρα για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά 
συμβούλια των επιχειρήσεων και στα 
δημόσια, τοπικά, περιφερειακά, εθνικά 
και ευρωπαϊκά θεσμικά ιδρύματα·

Or. es

Τροπολογία 113
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 13 γ (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να 
επιτευχθεί ένα ποσοστό συμμετοχής 25% 
των γυναικών σε θέσεις διοικητικών 
συμβουλίων επιχειρήσεων εισηγμένων 
στα χρηματιστήρια των κρατών μελών 
και ένα ποσοστό 20% σε καθήκοντα 
εκτελεστικής εξουσίας στα κράτη μέλη·

Or. es

Τροπολογία 114
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί περισσότερη δράση, 
ευαισθητοποίηση και έλεγχο των 
εργασιακών χώρων, αποσκοπώντας στην 
εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών 
εργασίας των γυναικών, επιβλέποντας τα 
ωράρια, τον σεβασμό των αδειών 
μητρότητας και πατρότητας, τον 
συνδυασμό της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή και προσωπική ζωή, 
ζητώντας την επέκταση και την καταβολή 
πλήρων αποδοχών κατά τις άδειες 
μητρότητας και πατρότητας και 
καθιέρωση της άδειας πατρότητας μετ’ 
αποδοχών καθώς και την καταπολέμηση 
πρακτικών που αμφισβητούν τα 
δικαιώματα αυτά·

14. ζητεί περισσότερη δράση, 
ευαισθητοποίηση και έλεγχο των 
εργασιακών χώρων, αποσκοπώντας στην
εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών 
εργασίας των γυναικών, επιβλέποντας τα 
ωράρια, τον σεβασμό των αδειών 
μητρότητας και πατρότητας, τον 
συνδυασμό της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή, ζητώντας την επέκταση 
και την καταβολή πλήρων αποδοχών κατά 
τις άδειες μητρότητας, τη δημιουργία, 
αφενός, άδειας πατρότητας και, αφετέρου, 
άδειας πατρότητας μετ’ αποδοχών, την 
καθιέρωση άδειας για οικογενειακούς 
λόγους μετ' αποδοχών που προορίζεται 
κυρίως για τη μέριμνα εξαρτώμενων 
ατόμων, καθώς και την καταπολέμηση 
πρακτικών που αμφισβητούν τα 
δικαιώματα αυτά·

Or. fr
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Τροπολογία 115
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί περισσότερη δράση, 
ευαισθητοποίηση και έλεγχο των 
εργασιακών χώρων, αποσκοπώντας στην 
εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών 
εργασίας των γυναικών, επιβλέποντας τα 
ωράρια, τον σεβασμό των αδειών 
μητρότητας και πατρότητας, τον 
συνδυασμό της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή και προσωπική ζωή, 
ζητώντας την επέκταση και την καταβολή 
πλήρων αποδοχών κατά τις άδειες 
μητρότητας και πατρότητας και καθιέρωση 
της άδειας πατρότητας μετ’ αποδοχών 
καθώς και την καταπολέμηση πρακτικών 
που αμφισβητούν τα δικαιώματα αυτά·

14. ζητεί περισσότερη δράση, 
ευαισθητοποίηση και έλεγχο των 
εργασιακών χώρων, αποσκοπώντας στην 
εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών 
εργασίας των γυναικών, επιβλέποντας τα 
ωράρια, τον σεβασμό των αδειών 
μητρότητας και πατρότητας, τον 
συνδυασμό της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή και προσωπική ζωή, 
ζητώντας την επέκταση και την καταβολή 
πλήρων αποδοχών κατά τις άδειες 
μητρότητας και πατρότητας και καθιέρωση 
της άδειας πατρότητας μετ’ αποδοχών, 
μέτρα για την καταπολέμηση σεξιστικών 
στερεοτύπων στον καταμερισμό της 
εργασίας και της μέριμνας, καθώς και την 
καταπολέμηση πρακτικών που 
αμφισβητούν τα δικαιώματα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 116
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 14 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν 
πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή σε επίπεδο 
επιχειρήσεων προγραμμάτων θετικής 
δράσης και πολιτικών για τους 
ανθρώπινους πόρους που θα αποβλέπουν 
στην προώθηση της ισότητας των φύλων, 
δίδοντας έμφαση σε πρακτικές 
ευαισθητοποίησης και κατάρτισης που 
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θα επιτρέπουν την προώθηση, τη 
μεταφορά και την ενσωμάτωση επιτυχών 
πρακτικών σε οργανώσεις και 
επιχειρήσεις·

Or. pt

Τροπολογία 117
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 14 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υποστηρίζει επίμονα ότι είναι 
ανάγκη να συνδυασθεί η ιδιωτική, 
οικογενειακή και επαγγελματική ζωή με 
την έμπρακτη εφαρμογή μέτρων που 
απευθύνονται εξίσου σε άνδρες και 
γυναίκες, τα οποία προωθούν τον 
επιμερισμό καθηκόντων σε ισότιμη βάση 
και λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι έως 
τώρα οι άνδρες διατίθενται λιγότερο να 
αξιοποιούν την άδεια πατρότητας ή 
σχετικά κίνητρα·

Or. es

Τροπολογία 118
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 14 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
πόσο σημαντικό είναι να εκτιμάται, να 
πιστοποιείται και να αντισταθμίζεται η 
κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο της οποίας τα καθορισμένα 
κριτήρια πρέπει να συμπεριλαμβάνουν 
οπωσδήποτε την ισότητα των φύλων που 
θα πρέπει να επιτευχθεί με τη θέσπιση 
ευέλικτων μοντέλων οργάνωσης που θα 
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βασίζονται σε στοχοθετημένη 
απασχόληση και δεν θα συνδέεται με τη 
φυσική παρουσία και όπου όλοι οι 
εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως φύλου, θα 
μπορούν να εξελίσσονται επαγγελματικά 
και να ανελίσσονται από πλευράς 
σταδιοδρομίας και αμοιβών, σύμφωνα με 
τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και 
λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές 
απαιτήσεις που απορρέουν από την 
ανάγκη για τη μέριμνα των παιδιών και 
των συγγενών, στο πλαίσιο ευνοϊκών για 
την οικογένεια υπηρεσιών και μεθόδων 
οργάνωσης της εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 119
Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 14 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. θεωρεί σημαντικό να εξετασθεί 
διεξοδικότερα το ζήτημα δημιουργίας 
μιας μεθοδολογίας για την ανάλυση 
λειτουργιών που μπορούν να 
διασφαλίσουν το δικαίωμα των γυναικών 
σε ίσες αμοιβές, να αναπτύξουν το πλήρες 
δυναμικό ατόμων και επαγγελμάτων και, 
ταυτόχρονα, να ενισχύσουν την 
αξιοπρέπεια της εργασίας ως 
διαρθρωτικό στοιχείο για την αύξηση της 
παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και την αναβάθμιση 
της ποιότητας των επιχειρήσεων και για 
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των εργαζομένων ανδρών και γυναικών·

Or. pt
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Τροπολογία 120
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 14 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
διαθεσιμότητα, η ποιότητα και η 
προσβασιμότητα σε υπηρεσίες μέριμνας 
των παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων, 
διασφαλίζοντας ότι η διαθεσιμότητα των 
εν λόγω υπηρεσιών είναι συμβατή με τα 
ωράρια πλήρους απασχόλησης των 
γυναικών και των ανδρών·

Or. es

Τροπολογία 121
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 14 γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. τονίζει ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
μέριμνας και φροντίδας των παιδιών και 
εξαρτώμενων ατόμων συνιστούν 
σημαντική πηγή απασχόλησης που θα 
μπορούσε να καλύπτεται από ηλικιωμένες 
γυναίκες οι οποίες επί του παρόντος 
εντάσσονται στο χαμηλότερο ποσοστό 
απασχόλησης·

Or. es

Amendement 122
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 14 δ (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να 
εξασφαλισθούν προσιτές υπηρεσίες 
μέριμνας για τουλάχιστον το 40% των 
νηπίων ηλικίας έως και τριών ετών και 
ότι πρέπει να καθιερωθεί η σχολική 
αγωγή των παιδιών από τριών χρόνων 
μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής 
σχολικής εκπαίδευσης·

Or. es

Τροπολογία 123
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αγωνίζεται για πολιτικές και δράσεις 
για την εκρίζωση της βίας κατά των 
γυναικών σε όλους τους τομείς, 
προάγοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
γυναικών, καταπολεμώντας στερεότυπα 
του φύλου και όλες τις διακρίσεις όχι μόνο 
στην κοινωνία και την οικογένεια αλλά και 
στην εκπαίδευση, στα μέσα ενημέρωσης 
και στην πολιτική ζωή· επιμένει για 
πολιτικές εκπαίδευσης και προώθησης 
της ισότητας·

15. αγωνίζεται για πολιτικές και δράσεις 
για την εκρίζωση της βίας κατά των 
γυναικών σε όλους τους τομείς, 
προάγοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
γυναικών, καταπολεμώντας στερεότυπα 
του φύλου και όλες τις διακρίσεις όχι μόνο 
στην κοινωνία και την οικογένεια αλλά και 
στην εκπαίδευση, στα μέσα ενημέρωσης 
και στην πολιτική ζωή· επιμένει να 
χαραχτούν ειδικές πολιτικές για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων, την 
χειραφέτηση των γυναικών και την 
καλύτερη εκπαίδευση των ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 124
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αγωνίζεται για πολιτικές και δράσεις 
για την εκρίζωση της βίας κατά των 
γυναικών σε όλους τους τομείς, 
προάγοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
γυναικών, καταπολεμώντας στερεότυπα 
του φύλου και όλες τις διακρίσεις όχι μόνο 
στην κοινωνία και την οικογένεια αλλά και 
στην εκπαίδευση, στα μέσα ενημέρωσης 
και στην πολιτική ζωή· επιμένει για 
πολιτικές εκπαίδευσης και προώθησης της 
ισότητας·

15. αγωνίζεται για πολιτικές και δράσεις 
για την εκρίζωση της βίας κατά των 
γυναικών σε όλους τους τομείς, 
προάγοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
γυναικών, καταπολεμώντας στερεότυπα 
του φύλου και όλες τις διακρίσεις όχι μόνο 
στην κοινωνία και την οικογένεια αλλά και 
στην εκπαίδευση, στα μέσα ενημέρωσης 
και στην πολιτική ζωή· επιμένει για 
πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
για  στρατηγικές δια βίου μάθησης και 
για ενσωμάτωση δράσεων υπέρ των 
γυναικών και προώθησης της ισότητας 

Or. el

Τροπολογία 125
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αγωνίζεται για πολιτικές και δράσεις 
για την εκρίζωση της βίας κατά των 
γυναικών σε όλους τους τομείς, 
προάγοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
γυναικών, καταπολεμώντας στερεότυπα 
του φύλου και όλες τις διακρίσεις όχι μόνο 
στην κοινωνία και την οικογένεια αλλά και 
στην εκπαίδευση, στα μέσα ενημέρωσης 
και στην πολιτική ζωή· επιμένει για 
πολιτικές εκπαίδευσης και προώθησης της 
ισότητας·

15. αγωνίζεται για πολιτικές και δράσεις 
για την εκρίζωση της βίας κατά των 
γυναικών σε όλους τους τομείς, 
προάγοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
γυναικών, καταπολεμώντας στερεότυπα 
του φύλου και όλες τις διακρίσεις όχι μόνο 
στην κοινωνία και την οικογένεια αλλά και 
στην εκπαίδευση, στα μέσα ενημέρωσης 
και στην πολιτική ζωή· επιμένει για 
πολιτικές εκπαίδευσης και προώθησης της 
ισότητας, ιδίως μέσω εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης·

Or. fr
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Τροπολογία 126
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 15 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με 
οδηγία για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών που θα καθορίζει, 
μεταξύ άλλων, τις προσπάθειες που 
υποχρεούνται να καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 127
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 15 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υποστηρίζει τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων για την εξάλειψη 
της βίας κατά των γυναικών και τονίζει 
τη σπουδαιότητα της συνεχούς 
δέσμευσης της Επιτροπής να θέσει σε 
εφαρμογή μια ενεργότερη πολιτική για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπορίας γυναικών και κοριτσιών και του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, ιδίως όσον αφορά 
την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και 
την οικονομική στήριξη δραστηριοτήτων, 
σχεδίων και ερευνών σε τοπικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς 
και από κοινού με τρίτες χώρες·

Or. es
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Τροπολογία 128
Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 15 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και τα κράτη μέλη να προσδώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που είναι 
θύματα διπλών και πολλαπλών 
διακρίσεων· 

Or. fr

Τροπολογία 129
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 15 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. τονίζει την ανάγκη να διεξαχθεί 
ευρεία επισκόπηση που θα περιλαμβάνει 
όλες τις χώρες της ΕΕ και θα 
χρησιμοποιεί κοινή μεθοδολογία για να 
γνωστοποιηθεί η πραγματική έκταση του 
προβλήματος· τονίζει το σημαντικό έργο 
που θα επιτελέσει στον τομέα αυτό το 
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη Βία 
Λόγω Φύλου που θα παρέχει στατιστικά 
δεδομένα υψηλής ποιότητας για τη 
στήριξη των πολιτικών μέτρων με στόχο 
την καταπολέμηση αυτού του κοινωνικού 
πλήγματος·

Or. es

Τροπολογία 130
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επιμένει στην ανάγκη να δοθεί κάθε 
προσοχή στην κατάσταση των γυναικών 
που εργάζονται με τους συζύγους τους 
στους τομείς της γεωργίας, βιοτεχνίας, 
εμπορίου και αλιείας και μικρών 
οικογενειακών επιχειρήσεων, όπου η 
κατάσταση των γυναικών είναι πλέον 
ευάλωτη από ό,τι αυτή των ανδρών, 
αποσκοπώντας στη λήψη νέων μέτρων που 
θα προστατεύουν τη μητρότητα, θα 
εξαλείφουν τις έμμεσες διακρίσεις, θα 
εξασφαλίζουν την κοινωνική προστασία 
και ασφάλεια, καθώς και άλλα δικαιώματα 
των γυναικών, καλύπτοντας επίσης τις 
γυναίκες με καθεστώς ανεξάρτητου 
επαγγελματία·

16. επιμένει στην ανάγκη να δοθεί κάθε 
προσοχή στην κατάσταση των γυναικών 
που εργάζονται με τους συζύγους τους 
στους τομείς της γεωργίας, βιοτεχνίας, 
εμπορίου και αλιείας και μικρών 
οικογενειακών επιχειρήσεων, όπου η 
κατάσταση των γυναικών είναι πλέον 
ευάλωτη από ό,τι αυτή των ανδρών, 
αποσκοπώντας στη λήψη νέων μέτρων που 
θα προστατεύουν τη μητρότητα, θα 
εξαλείφουν τις έμμεσες διακρίσεις, θα 
εξασφαλίζουν την κοινωνική προστασία 
και ασφάλεια, καθώς και άλλα δικαιώματα 
των γυναικών, καλύπτοντας επίσης τις 
γυναίκες με καθεστώς ανεξάρτητου 
επαγγελματία· τονίζει στο πλαίσιο αυτό 
πόσο σημαντικό είναι να αναπτυχθεί η 
νομική έννοια της συνιδιοκτησίας 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης 
αναγνώριση των δικαιωμάτων της 
γυναίκας στο γεωργικό τομέα, η επαρκής 
προστασία στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης και η αναγνώριση της 
εργασίας τους·

Or. es

Τροπολογία 131
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 16 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει τη σπουδαιότητα της 
καταπολέμησης των στερεοτύπων σε 
όλους τους τομείς και σε όλα τα στάδια 
της ζωής, δεδομένου ότι αποτελούν μία 
από τις πλέον επίμονες αιτίες ανισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών 
επηρεάζοντας τις επιλογές τους στον 
τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 
και της απασχόλησης, τον επιμερισμό 
των οικιακών και οικογενειακών 
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ευθυνών, τη συμμετοχή στο δημόσιο βίο, 
και τη συμμετοχή και εκπροσώπηση σε 
θέσεις λήψεως αποφάσεων και τις 
επιλογές τους στην αγορά εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 132
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 16 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. θεωρεί απαραίτητο να 
αναθεωρηθούν τα συστήματα φορολογίας 
και κοινωνικής προστασίας με στόχο την 
εξατομίκευση των δικαιωμάτων, την 
εξασφάλιση ίσων συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων και την εξάλειψη των 
κινήτρων που επιδρούν δυσμενώς στη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και επικοινωνία, όπως είναι η 
κοινή φορολογία ή οι επιδοτήσεις για τη 
φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων που 
συνδέονται με καταστάσεις εργασιακής 
αδράνειας των γυναικών·

Or. es

Τροπολογία 133
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 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 

διαγράφεται



PE440.168v01-00 66/73 AM\812286EL.doc

EL

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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τομέας της υγείας δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών δεν είναι να ρυθμίζει ένα ζήτημα που εντάσσεται στον 
τομέα της δεοντολογίας. 

Τροπολογία 134
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 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·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 135
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 17
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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. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
εξασφαλιστεί για όλες τις γυναίκες η 
πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη και σε 
ενημέρωση σχετικά με την υγεία τους, 
ενδεχομένως μέσω διαπολιτισμικών 
μεσολαβητών·

Or. it

Τροπολογία 136
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 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. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
εξασφαλιστεί για όλες τις γυναίκες ο 
έλεγχος της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας τους, 
συγκεκριμένα μέσω της πρόσβασης στην 
αντισύλληψη· υπογραμμίζει τη σημασία 
ενεργειών για την ευαισθητοποίηση των 
ανδρών σε θέματα σεξ και αναπαραγωγής·

Or. en
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Τροπολογία 137
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 17 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει τη σπουδαιότητα 
προληπτικών μέτρων για την εξασφάλιση 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας των γυναικών και για το λόγο αυτό 
καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθούν δωρεάν ετήσιες γυναικολογικές 
και κυτταρολογικές εξετάσεις καθώς και 
μαστογραφίες για όλες τις γυναίκες από 
την ηλικία της εφηβείας·

Or. es

Τροπολογία 138
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 17 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
παράγραφο 8.25 του προγράμματος 
δράσης κατά τη διεθνή διάσκεψη για τον 
πληθυσμό του Καΐρου και τα διεθνή 
ισχύοντα όργανα, σε καμία περίπτωση 
δεν θα πρέπει να προωθείται η άμβλωση 
ως μέθοδος οικογενειακού 
προγραμματισμού και ότι κάθε μέτρο ή 
κάθε τροποποίηση σχετικά με την 
άμβλωση στο πλαίσιο του υγειονομικού 
συστήματος μπορεί να αποφασίζεται 
μόνο σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο 
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές 
διαδικασίες1·
1 ICPD Πρόγραμμα δράσης, παράγραφος 
8.25
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Or. fr

Τροπολογία 139
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 17 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει την ανάγκη να προσδίδεται 
ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην κατάσταση 
των γυναικών εθνοτικών μειονοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταναστριών, και να καθορίζονται
κατάλληλα μέτρα για τη στήριξή τους στο 
πλαίσιο της ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 140
Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 17 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να ζητεί τη 
γνώμη του Κοινοβουλίου και 
συγκεκριμένα της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων σχετικά με την 
κατάρτιση του μελλοντικού Ευρωπαϊκού 
Χάρτη Δικαιωμάτων των Γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία 141
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην ανάπτυξη, στην ειρήνη και 
στην αλληλεγγύη με τις γυναίκες όλου του 
κόσμου, κυρίως δε με τα θύματα αδικιών, 
διακρίσεων, πείνας, αθλιότητας, 
σωματεμπορίας και βίας πάσης μορφής·

18. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην ανάπτυξη, στην ειρήνη και 
στην αλληλεγγύη με τις γυναίκες όλου του 
κόσμου, κυρίως δε με τα θύματα αδικιών, 
διακρίσεων, πείνας, αθλιότητας, 
σωματεμπορίας και βίας πάσης μορφής. Η 
συνεχής διαβούλευση με τις γυναικείες 
οργανώσεις και ευρύτερα με την κοινωνία 
των πολιτών, η συνεργασία με τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις σε θέματα που 
σχετίζονται με τις πολιτικές που επιδρούν 
άμεσα ή έμμεσα στην ισότητα των φύλων  
εγγυώνται την ευρύτερη κοινωνική 
συναίνεση 

Or. el

Τροπολογία 142
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 18 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να δημιουργήσουν θέση για το 
διορισμό ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ 
για τις γυναίκες όπως είχε ήδη ζητήσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο 2008 
προκειμένου να δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στη θέση των γυναικών στις 
εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, και για τη 
διαρθρωτική ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στην ΕΥΕΔ· καλεί 
την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά και να 
στηρίξουν την ενισχυμένη συμμετοχή των 
γυναικών στις διμερείς και πολυμερείς 
σχέσεις τους με κράτη και οργανισμούς 
εκτός της Ένωσης·

Or. en



AM\812286EL.doc 71/73 PE440.168v01-00

EL

Τροπολογία 143
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 18 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί επίμονα να ενσωματωθεί στην 
εξωτερική πολιτική και στην πολιτική 
αναπτυξιακής συνεργασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η διάσταση του 
φύλου και η καταπολέμηση της βίας με 
κριτήριο το φύλο·

Or. es

Τροπολογία 144
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 18 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει ότι η νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ισότητα των φύλλων και η 
παρακολούθηση των θεσμικών 
μηχανισμών πρέπει να συνδέεται στενά 
με την παγκόσμια ατζέντα για τα 
δικαιώματα των γυναικών· τούτο 
περιλαμβάνει τη δικτύωση με το νέο 
φορέα ισότητας των φύλων των 
Ηνωμένων Εθνών και την υποστήριξή 
του, που θα πρέπει να συνδυάζει 
πολιτικές και επιχειρησιακές 
δραστηριότητες, και καλεί την ΕΕ να 
διασφαλίσει ότι ο νέος φορέας θα 
εξασφαλίζει σημαντικούς οικονομικούς 
και ανθρώπινους πόρους σε τοπικό 
επίπεδο και ότι επικεφαλής του θα είναι 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των 
Ηνωμένων Εθνών αρμόδιος για την 
ισότητα των φύλων·



PE440.168v01-00 72/73 AM\812286EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 145
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 18 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να καταρτίσουν ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα χρηματοδότησης για την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης 
προκειμένου να βελτιωθεί η ισότητα των 
φύλων στις πολιτικές ομάδες, τις 
συνδικαλιστικές ενώσεις και στις 
οργανώσεις εργαζομένων τόσο σε εθνικό 
όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 146
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 18 γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
αποτελεσματικά μέτρα, ιδίως μέσω της 
νομοθεσίας, για την ενθάρρυνση της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε 
υπεύθυνες θέσεις επιχειρήσεων, 
πολιτικών οργάνων και ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων και καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει τις δυνατότητες για τη λήψη 
μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς το 
σκοπό αυτό·

Or. en
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Τροπολογία 147
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 18 δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18δ. καλεί το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και την Επιτροπή να 
εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες για 
την αύξηση του αριθμού των γυναικών σε 
υψηλότερες θέσεις του προσωπικού τους· 
καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
μηχανισμό που θα εξασφαλίζει ότι θα 
υπάρχει ίση εκπροσώπηση των δύο 
φύλων στην Επιτροπή στην προσεχή της 
θητεία·

Or. en


