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Τροπολογία 1 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (υπεύθυνη EPP), Edite Estrela (υπεύθυνη S-D), Ilda 
Figueiredo (υπεύθυνη GUE/NGL), Mariya Nedelcheva
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 5 και 6

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β: λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερη 
προσοχή δόθηκε στους 
ανδροκρατούμενους τομείς των 
κατασκευών και της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, σε αντίθεση με 
τους τομείς του λιανικού εμπορίου, των 
υπηρεσιών και του τουρισμού που 
πλήττονται εξίσου· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι είναι επείγον να αντιμετωπισθεί από τη 
σκοπιά του φύλου, στα εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα ανάκαμψης της 
οικονομίας, το ζήτημα των επιπτώσεων και 
της επίλυσης της οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρώτο κύμα 
της κρίσης έπληξε πρωτίστως τον 
ανδροκρατούμενο χρηματοπιστωτικό 
τομέα, καθώς επίσης τις κατασκευές και 
την αυτοκινητοβιομηχανία, 
προσελκύοντας με αυτόν τον τρόπο 
περισσότερη προσοχή, ωστόσο το 
δεύτερο κύμα της κρίσης έπληξε εξίσου 
τους πρωτίστως γυναικοκρατούμενους
τομείς του λιανικού εμπορίου, των γενικών
υπηρεσιών και του τουρισμού·
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι συνεπώς 
αναγκαίο να αντιμετωπισθεί από τη 
σκοπιά του φύλου, στα εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα ανάκαμψης της 
οικονομίας, το ζήτημα των επιπτώσεων και 
της επίλυσης της οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης,

Or. en

Τροπολογία 2 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (υπεύθυνη S-D), Sophia in 't Veld (υπεύθυνη 
ALDE), Ilda Figueiredo (υπεύθυνη GUE/NGL), Norica Nicolai, Elisabeth Morin-
Chartier, Χρυσούλα Παλιαδέλη
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 14, 15 και 16

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ: λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «κλασσικοί» 
οικονομολόγοι επεσήμαναν ότι η μείωση 
της προσφοράς πιστώσεων, με την οποία 

Γ: λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «κλασσικοί» 
οικονομολόγοι επεσήμαναν ότι η μείωση 
της προσφοράς πιστώσεων, με την οποία 
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ξεκίνησε η ύφεση, ήταν κυριολεκτικά μια 
καταστροφή που προκάλεσαν άνδρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι τρόποι 
αντίδρασης σε κρατικό και διεθνές επίπεδο 
–όπου πουθενά δεν λαμβάνεται υπόψη η 
ισότητα των φύλων– αποφασίστηκαν 
κυρίως από άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται 
ισότιμα οι γυναίκες στη λήψη αποφάσεων 
στις σφαίρες της πολιτικής, της οικονομίας 
και των χρηματοοικονομικών,

ξεκίνησε η ύφεση, ήταν κυριολεκτικά μια 
καταστροφή που προκάλεσαν άνδρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι τρόποι 
αντίδρασης σε κρατικό και διεθνές επίπεδο 
–οι οποίοι δεν ενσωμάτωναν επαρκώς τη 
διάσταση της ισότητας των φύλων–
αποφασίστηκαν κυρίως από άνδρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό 
να περιλαμβάνονται ισότιμα οι γυναίκες, οι 
οποίες είναι εν γένει καταλληλότερες προς 
τούτο από τους άνδρες, στη λήψη 
αποφάσεων στις σφαίρες της πολιτικής, 
της οικονομίας και των 
χρηματοοικονομικών, καθώς και στις 
συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων,

Or. en

Τροπολογία 3 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (υπεύθυνη S-D), Ilda Figueiredo (υπεύθυνη 
GUE/NGL), Iratxe García Pérez
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 30 και 31

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση 
των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, 
οι γυναίκες ξοδεύουν τριπλάσιο χρόνο 
από τους άνδρες για τη φροντίδα των 
παιδιών, την ενασχόληση με τις δουλειές 
του σπιτιού ή για να προσέχουν τα 
εξαρτώμενα μέλη της ευρύτερης 
οικογένειας· ότι ο επιμερισμός των 
οικογενειακών και οικιακών ευθυνών 
ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, 
μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση της 
γονικής και της πατρικής άδειας, 
αποτελεί απαραίτητο όρο για την 
προώθηση και την επίτευξη της ισότητας 
των φύλων· και ότι ο μη υπολογισμός των 
περιόδων μητρότητας και γονικής άδειας 
στον συνολικό χρόνο απασχόλησης 
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εισάγει διακρίσεις και συνιστά δυσμενή 
μεταχείριση των γυναικών στην αγορά 
εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 4 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (υπεύθυνη S-D), Sophia in 't Veld (υπεύθυνη 
ALDE), Ilda Figueiredo (υπεύθυνη GUE/NGL), Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 35 και 36

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ: λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδιαίτερα σε 
εποχές οικονομικής ύφεσης, οι άνθρωποι 
που ήδη κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη 
φτώχεια γίνονται ακόμη πιο ευάλωτοι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι προσπάθειες και 
ολοκληρωμένες λύσεις για την εξάλειψη 
της φτώχειας που συμφωνήθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας ήδη 
το 2000 αποτελούν πλέον ζήτημα 
επείγουσας ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
προστασία εκείνων των ομάδων που 
αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα 
και στη διασφάλιση της ένταξής τους στην 
κοινωνία,

I. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδιαίτερα σε 
εποχές οικονομικής ύφεσης, οι άνθρωποι 
που ήδη κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη 
φτώχεια, οι περισσότεροι από τους 
οποίους είναι γυναίκες, γίνονται ακόμη πιο 
ευάλωτοι, ειδικά οι μετανάστριες 
εργάτριες και οι γυναίκες που ανήκουν σε 
μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
προσπάθειες και ολοκληρωμένες λύσεις 
για την εξάλειψη της φτώχειας που 
συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Λισαβόνας ήδη το 2000 
αποτελούν πλέον ζήτημα επείγουσας 
ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία 
εκείνων των ομάδων που αντιμετωπίζουν 
πολλαπλά μειονεκτήματα, όπως ιδίως οι 
Ρομά, και στη διασφάλιση της ένταξής 
τους στην κοινωνία,

Or. en
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Τροπολογία 5 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (υπεύθυνη EPP), Edite Estrela (υπεύθυνη S-D), Ilda 
Figueiredo (υπεύθυνη GUE/NGL), Iratxe García Pérez, Barbara Matera
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 38, 40, 41 και 42

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι: λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 
απασχόληση υψηλής ποιότητας με θέσεις 
εργασίας υψηλής ποιότητας είναι η 
καλύτερη διασφάλιση έναντι της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ 
σημαντικό να σχεδιαστούν και να 
εφαρμοστούν πολιτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες 
υπηρεσίες φροντίδας, οι οποίες θα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
γυναικών και των ανδρών αντίστοιχα,

J. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 
απασχόληση υψηλής ποιότητας και με 
κοινωνικά δικαιώματα είναι μια
διασφάλιση έναντι της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και 
εφαλτήριο για την οικονομική και 
ψυχολογική ανεξαρτησία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, κατά την εξασφάλιση της 
καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές 
δημόσιες υπηρεσίες, είναι πολύ σημαντικό 
να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν 
πολιτικές οι οποίες θα ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των γυναικών και των 
ανδρών αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 
ποιοτικές και προσβάσιμες υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας και φροντίδας των 
ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων 
ατόμων,

Or. en

Τροπολογία 6 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (υπεύθυνη S-D), Ilda Figueiredo (υπεύθυνη 
GUE/NGL), Χρυσούλα Παλιαδέλη
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 47 και 48

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες έχουν 
δείξει ότι η βία κατά των γυναικών 
εντείνεται όταν οι άνδρες υφίστανται 
μετακινήσεις και στερήσεις αγαθών ως 

K. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδο-
οικογενειακή βία, θύματα της οποίας 
είναι κυρίως οι γυναίκες, αποτελεί 
φαινόμενο διαδεδομένο σε όλες τις χώρες 
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αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό 
άγχος οδηγεί πολλές φορές σε συχνότερες, 
βιαιότερες και πιο επικίνδυνες 
κακοποιήσεις,

και τις κοινωνικές τάξεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μελέτες έχουν δείξει ότι η βία 
κατά των γυναικών εντείνεται όταν οι 
άνδρες υφίστανται μετακινήσεις και 
στερήσεις αγαθών ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το οικονομικό άγχος οδηγεί πολλές 
φορές σε συχνότερες, βιαιότερες και πιο 
επικίνδυνες κακοποιήσεις· λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη το γεγονός ότι η 
οικογενειακή βία στοιχίζει στην ΕΕ 
περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ ετησίως,

Or. en

Τροπολογία 7 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (υπεύθυνη S-D), Ilda Figueiredo (υπεύθυνη 
GUE/NGL), Mariya Nedelcheva, Barbara Matera
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 85 και 86

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει τη λύπη του διότι οι πολιτικές 
απαντήσεις στην κρίση, 
περιλαμβανομένων των δεσμών μέτρων 
για την ανάκαμψη της οικονομίας, δεν 
αναγνώρισαν, δεν ανέλυσαν και δεν 
εξάλειψαν τις επιπτώσεις της κρίσης στα 
δύο φύλα· επικρίνει το γεγονός ότι η 
διάσταση του φύλου στη στρατηγική μετά 
τη Λισαβόνα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη· 
καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν ένα 
κεφάλαιο για τη διάσταση του φύλου στις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση και τη μακροοικονομική 
ανάπτυξη και στη στρατηγική της ΕΕ για 
το 2020 και να εισαγάγουν την κατάρτιση 
των κρατικών προϋπολογισμών με 
γνώμονα το φύλο σε όλες τις πολιτικές·

9. επισημαίνει ότι δυστυχώς οι πολιτικές 
απαντήσεις στην κρίση, 
περιλαμβανομένων των δεσμών μέτρων 
για την ανάκαμψη της οικονομίας, δεν 
αναγνώρισαν, δεν ανέλυσαν και δεν
εξάλειψαν τις επιπτώσεις της κρίσης στα 
δύο φύλα· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η διάσταση του φύλου στη 
στρατηγική μετά τη Λισαβόνα είναι 
ουσιαστικά ανύπαρκτη· καλεί το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν ένα κεφάλαιο για 
την ισότητα των φύλων, με 
καθορισμένους στόχους, στις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση και τη μακροοικονομική 
ανάπτυξη και στη στρατηγική της ΕΕ για 
το 2020 και να εισαγάγουν την κατάρτιση 
των κρατικών προϋπολογισμών με 
γνώμονα το φύλο σε όλες τις πολιτικές· 
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Τροπολογία 8 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (υπεύθυνη S-D), Sophia in 't Veld (υπεύθυνη 
ALDE), Ilda Figueiredo (υπεύθυνη GUE/NGL), Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 100 και 101

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν οικονομικά προσιτές, 
προσβάσιμες και ποιοτικές υπηρεσίες 
φροντίδας, για παιδιά και άλλα 
εξαρτώμενα άτομα, στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών στόχων· υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως οι δυνατότητες των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη
χρηματοδότηση ποιοτικών υπηρεσιών· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
οδηγία για την πατρική και υιική άδεια, 
καθώς και για την άδεια υιοθεσίας· 

14. καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν οικονομικά προσιτές, 
προσβάσιμες και ποιοτικές υπηρεσίες 
φροντίδας, για παιδιά και άλλα 
εξαρτώμενα άτομα, στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών στόχων και διασφαλίζοντας 
ότι η διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών θα 
συμβιβάζεται με τα ωράρια εργασίας 
πλήρους απασχόλησης για γυναίκες και 
άνδρες· παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων 
και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε
χρηματοδότηση ποιοτικών υπηρεσιών·
καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
οδηγία για την πατρική και υιική άδεια, 
καθώς και για την άδεια υιοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 9 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (υπεύθυνη S-D), Ilda Figueiredo (υπεύθυνη 
GUE/NGL), Iratxe García Pérez, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 113, 114 και 115

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά 16. ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
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όργανα και τα κράτη μέλη να λάβουν 
ουσιαστικά μέτρα, κυρίως νομοθετικά, για 
να ενθαρρύνουν την ισορροπία ανάμεσα 
στα δύο φύλα σε εταιρικές και πολιτικές 
θέσεις ευθύνης· ζητεί, συνεπώς, να τεθούν 
δεσμευτικοί στόχοι που να διασφαλίζουν 
την ίση εκπροσώπηση γυναικών και 
ανδρών·

όργανα, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να λάβουν 
ουσιαστικά μέτρα, κυρίως νομοθετικά, για 
να ενθαρρύνουν την ισορροπία ανάμεσα 
στα δύο φύλα σε εταιρικές και πολιτικές 
θέσεις ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων 
των θέσεων στα διοικητικά συμβούλια 
των επιχειρήσεων και στα τοπικά, 
περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά 
δημόσια όργανα, υπηρεσίες και 
οργανισμούς, που πρέπει να δίνουν το 
παράδειγμα· ζητεί, συνεπώς, να τεθούν 
δεσμευτικοί στόχοι που να διασφαλίζουν 
την ίση εκπροσώπηση γυναικών και 
ανδρών·

Or. en

Τροπολογία 10 
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
«πράσινες θέσεις εργασίας» μπορούν να 
λειτουργήσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη 
των μελλοντικών αγορών εργασίας της ΕΕ, 
ότι σήμερα περισσότερες από 20 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να 
χαρακτηριστούν «πράσινες» και ότι από 
πρόσφατα στοιχεία προκύπτει ότι οι θέσεις 
εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να 
διπλασιαστούν φθάνοντας τα 2,8 
εκατομμύρια έως το 2020·

20. επισημαίνει ότι, υπό το φως της 
στρατηγικής 2020 της ΕΕ, η ‘πράσινη 
οικονομία’ αποκτά κρίσιμη 
σπουδαιότητα· υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι οι «πράσινες θέσεις εργασίας» μπορούν 
να λειτουργήσουν καταλυτικά στην 
ανάπτυξη των μελλοντικών αγορών 
εργασίας της ΕΕ, ότι σήμερα περισσότερες 
από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να 
χαρακτηριστούν «πράσινες» και ότι από 
πρόσφατα στοιχεία προκύπτει ότι οι θέσεις 
εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να 
διπλασιαστούν φθάνοντας τα 2,8 
εκατομμύρια έως το 2020·

Or. en
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24. ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
για την Ισότητα των Φύλων να αναλάβει 
την εκπόνηση ανάλυσης σχετικά με τις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα 
δύο φύλα και καλεί τους άλλους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των 
Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, να 
ασχοληθούν με θέματα ισότητας των δύο 
φύλων στις διεξαγόμενες εργασίες τους·

24. ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
για την Ισότητα των Φύλων να αναλάβει 
την εκπόνηση ανάλυσης σχετικά με τις 
επιπτώσεις της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης στα δύο φύλα·
θεωρεί ότι αυτή η εκτίμηση αντικτύπου 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη 
βοήθεια συγκεκριμένων δεικτών που 
λαμβάνουν υπόψη το ειδικό πλαίσιο της 
κρίσης· καλεί τους άλλους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης 
και Εργασίας, να προτείνουν λύσεις στα
θέματα ισότητας των δύο φύλων στις 
διεξαγόμενες εργασίες τους·
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