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Τροπολογία 1
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη 
διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της 
οικονομικής ύφεσης και της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης1,

Or. en

Τροπολογία 2
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατομίκευση 
της αγοράς εργασίας, η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα τον περιορισμό των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, θέτει τους 
εργαζόμενους σε πλέον ευάλωτη θέση και 
έχει ως συνέπεια το επισφαλές της 
εργασίας διότι επιτρέπει στους εργοδότες 
να μειώνουν το επίπεδο των συνθηκών 
εργασίας,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατομίκευση 
της αγοράς εργασίας, οι μεταβαλλόμενες 
συνθήκες της αγοράς και η ανάγκη 
ευελιξίας της απασχόλησης θέτουν τους 
εργαζόμενους σε πλέον ευάλωτη θέση και 
έχουν ως συνέπεια το επισφαλές της 
εργασίας,

Or. en

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, Ρ7_ΤΑ(2010)0231
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Τροπολογία 3
Gesine Meißner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατομίκευση 
της αγοράς εργασίας, η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα τον περιορισμό των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, θέτει τους 
εργαζόμενους σε πλέον ευάλωτη θέση και 
έχει ως συνέπεια το επισφαλές της 
εργασίας διότι επιτρέπει στους εργοδότες 
να μειώνουν το επίπεδο των συνθηκών 
εργασίας,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατομίκευση 
και η αυξανόμενη ευελιξία της αγοράς 
εργασίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα 
τον περιορισμό των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, θέτουν τους 
εργαζόμενους σε πλέον ευάλωτη θέση και 
θα μπορούσαν να έχουν ως συνέπεια το 
επισφαλές της εργασίας διότι επιτρέπει 
στους εργοδότες να μειώνουν το επίπεδο 
των συνθηκών εργασίας,

Or. de

Τροπολογία 4
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατομίκευση 
της αγοράς εργασίας, η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα τον περιορισμό των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, θέτει τους 
εργαζόμενους σε πλέον ευάλωτη θέση και 
έχει ως συνέπεια το επισφαλές της 
εργασίας διότι επιτρέπει στους εργοδότες 
να μειώνουν το επίπεδο των συνθηκών 
εργασίας,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατομίκευση 
της αγοράς εργασίας, η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα τον περιορισμό των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, θέτει τους 
εργαζόμενους, ιδίως δε τις γυναίκες 
εργαζόμενες οι οποίες πρέπει να 
ανταπεξέρχονται και στις οικογενειακές 
τους υποχρεώσεις, σε πλέον ευάλωτη 
θέση και έχει ως συνέπεια το επισφαλές 
της εργασίας διότι επιτρέπει στους 
εργοδότες να μειώνουν το επίπεδο των 
συνθηκών εργασίας,

Or. lt
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Τροπολογία 5
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
των γυναικών στην αγορά της επισφαλούς
εργασίας είναι δυσανάλογα υψηλό· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ορισμένες 
κατηγορίες επισφαλούς εργασίας που 
επιτελούν οι γυναίκες, όπως η αμειβόμενη 
οικιακή εργασία και η φροντίδα ατόμων 
δεν είναι ορατές στην αγορά εργασίας,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνέπεια της 
οικονομικής κρίσης είναι να βρίσκονται 
σε επισφαλή θέση εργασίας τόσο οι 
άνδρες όσο και οι γυναίκες· λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη ότι ορισμένες κατηγορίες 
επισφαλούς εργασίας που επιτελούν οι 
γυναίκες, όπως η αμειβόμενη οικιακή 
εργασία και η φροντίδα ατόμων δεν είναι 
ορατές στην αγορά εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 6
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δυσανάλογα υψηλό ποσοστό των 
γυναικών στην αγορά της επισφαλούς 
εργασίας αποτελεί κομβικό παράγοντα 
που συντελεί στο υφιστάμενο χάσμα 
αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών το 
οποίο εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο·
λαμβάνοντας κατά συνέπεια υπόψη ότι η 
βελτίωση της ποιότητας της γυναικείας 
απασχόλησης θα μειώσει το χάσμα 
αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών,

Or. en
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Τροπολογία 7
Gesine Meißner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερική 
απασχόληση είναι πολύ διαδεδομένη στον 
τομέα παροχής υπηρεσιών, ιδίως στους 
τομείς ξενοδοχείων και εστιατορίων, 
εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής εργασίας 
και άλλες υπηρεσίες κοινοτικής, 
κοινωνικής και προσωπικής φύσης, τομείς 
στους οποίους η πλειοψηφία των 
εργαζομένων είναι γυναίκες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αθέλητη 
μερική απασχόληση είναι πολύ 
διαδεδομένη στον τομέα παροχής 
υπηρεσιών, ιδίως στους τομείς 
ξενοδοχείων και εστιατορίων, 
εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής εργασίας 
και άλλες υπηρεσίες κοινοτικής, 
κοινωνικής και προσωπικής φύσης, τομείς 
στους οποίους η πλειοψηφία των 
εργαζομένων είναι γυναίκες,

Or. de

Τροπολογία 8
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή 
των γυναικών στην αγορά εργασίας 
αντικατοπτρίζει τον ρόλο τους στην 
ενδοοικογενειακή ζωή· οι γυναίκες έχουν 
την τάση να αναλαμβάνουν εργασιακά 
καθήκοντα που τους επιτρέπουν να 
συνδυάζουν την αμειβόμενη και την 
άμισθη εργασία,

Or. en
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Τροπολογία 9
Gesine Meißner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος
της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης επί της επισφαλούς εργασίας έχει 
υπάρξει διττός, δεδομένου ότι αφενός μεν 
η πρώτη αντίδραση των επιχειρήσεων 
ήταν να περικόψουν τις θέσεις προσωρινής 
απασχόλησης και αφετέρου δε ότι 
εκφράζονται φόβοι ότι πολλές από τις 
μόνιμες θέσεις εργασίας που απωλέσθηκαν 
λόγω κρίσης δεν πρόκειται να 
επανακάμψουν αλλά αντιθέτως θα 
αντικατασταθούν από άτυπες – αν όχι 
επισφαλείς – μορφές απασχόλησης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος 
της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης επί της επισφαλούς εργασίας έχει 
υπάρξει διττός, δεδομένου ότι αφενός μεν 
η πρώτη αντίδραση πολλών επιχειρήσεων 
ήταν να περικόψουν τις θέσεις προσωρινής 
απασχόλησης και αφετέρου δε ότι 
εκφράζονται φόβοι ότι πολλές από τις 
μόνιμες θέσεις εργασίας που απωλέσθηκαν 
λόγω κρίσης δεν πρόκειται να 
επανακάμψουν αλλά αντιθέτως θα 
αντικατασταθούν από άτυπες – αν όχι 
επισφαλείς – μορφές απασχόλησης,

Or. de

Τροπολογία 10
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος 
της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης επί της επισφαλούς εργασίας έχει 
υπάρξει διττός, δεδομένου ότι αφενός μεν 
η πρώτη αντίδραση των επιχειρήσεων ήταν 
να περικόψουν τις θέσεις προσωρινής 
απασχόλησης και αφετέρου δε ότι 
εκφράζονται φόβοι ότι πολλές από τις 
μόνιμες θέσεις εργασίας που απωλέσθηκαν 
λόγω κρίσης δεν πρόκειται να 
επανακάμψουν αλλά αντιθέτως θα 
αντικατασταθούν από άτυπες – αν όχι 
επισφαλείς – μορφές απασχόλησης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος 
της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης επί της επισφαλούς εργασίας έχει 
υπάρξει διττός, δεδομένου ότι αφενός μεν 
η πρώτη αντίδραση των επιχειρήσεων ήταν 
να περικόψουν τις θέσεις προσωρινής 
απασχόλησης και αφετέρου δε ότι 
εκφράζονται φόβοι ότι πολλές από τις 
μόνιμες θέσεις εργασίας που απωλέσθηκαν 
λόγω κρίσης δεν πρόκειται να 
επανακάμψουν αλλά αντιθέτως θα 
αντικατασταθούν από άτυπες – αν όχι 
επισφαλείς – μορφές απασχόλησης· να 
σημειωθεί ότι οι επισφαλείς μορφές 
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απασχόλησης προσφέρουν ωστόσο 
ευελιξία,

Or. en

Τροπολογία 11
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας όπως είναι τα 
προφορικά συμβόλαια, το καταναγκαστικό 
μερικό ωράριο και το μόνιμο μισθολογικό 
χάσμα έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
στην κοινωνική προστασία και στις 
συντάξεις και αυξάνουν τον κίνδυνο της 
φτώχειας για τους εργαζόμενους,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας όπως είναι τα 
παράνομα προφορικά συμβόλαια, το 
καταναγκαστικό μερικό ωράριο και το 
μόνιμο μισθολογικό χάσμα έχουν 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην 
κοινωνική προστασία και στις συντάξεις 
και αυξάνουν τον κίνδυνο της φτώχειας για 
τους εργαζόμενους,

Or. en

Τροπολογία 12
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίληψη 
που ταυτίζει την γυναίκα ως 
συμπληρωματική πηγή οικογενειακού 
εισοδήματος παραγνωρίζει αυθαίρετα ένα 
μεγάλο μέρος εργαζόμενων γυναικών οι 
οποίες αποτελούν τη μοναδική πηγή 
εισοδήματος στον οικογενειακό πυρήνα,

Or. en
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Τροπολογία 13
Gesine Meißner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι 
απασχολούμενοι σε καθήκοντα οικιακής 
φροντίδας, καθαριότητας και τροφοδοσίας 
είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικιακή εργασία στις βιομηχανικές χώρες 
αντιπροσωπεύει ποσοστό που κυμαίνεται 
μεταξύ 5% και 9% του συνόλου των 
θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτού του είδους η εργασία είναι ως επί το 
πλείστον επισφαλής, υποβαθμισμένη και 
άτυπη και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι 
οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες 
πέφτουν ευκολότερα θύματα άδικης, 
αθέμιτης και καταχρηστικής συμπεριφοράς 
λόγω του ευάλωτου της επαγγελματικής 
τους κατάστασης,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι 
απασχολούμενοι σε καθήκοντα οικιακής 
φροντίδας, καθαριότητας και τροφοδοσίας 
είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικιακή εργασία στις βιομηχανικές χώρες 
αντιπροσωπεύει ποσοστό που κυμαίνεται 
μεταξύ 5% και 9% του συνόλου των 
θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτού του είδους η εργασία είναι συχνά
επισφαλής, υποβαθμισμένη και άτυπη και 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι 
απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες 
πέφτουν ευκολότερα θύματα άδικης, 
αθέμιτης και καταχρηστικής συμπεριφοράς 
λόγω του ευάλωτου της επαγγελματικής 
τους κατάστασης,

Or. de

Τροπολογία 14
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι 
απασχολούμενοι σε καθήκοντα οικιακής 
φροντίδας, καθαριότητας και τροφοδοσίας 
είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικιακή εργασία στις βιομηχανικές χώρες 
αντιπροσωπεύει ποσοστό που κυμαίνεται 
μεταξύ 5% και 9% του συνόλου των 
θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτού του είδους η εργασία είναι ως επί το 
πλείστον επισφαλής, υποβαθμισμένη και 
άτυπη και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι 
απασχολούμενοι σε καθήκοντα οικιακής 
φροντίδας, καθαριότητας και τροφοδοσίας 
είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικιακή εργασία στις βιομηχανικές χώρες 
αντιπροσωπεύει ποσοστό που κυμαίνεται 
μεταξύ 5% και 9% του συνόλου των 
θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτού του είδους η εργασία είναι ως επί το 
πλείστον επισφαλής, υποβαθμισμένη και 
άτυπη και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι 
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οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες 
πέφτουν ευκολότερα θύματα άδικης, 
αθέμιτης και καταχρηστικής συμπεριφοράς 
λόγω του ευάλωτου της επαγγελματικής 
τους κατάστασης,

οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες 
υφίστανται συχνά μεροληπτική 
μεταχείριση και πέφτουν ευκολότερα 
θύματα άδικης, αθέμιτης και 
καταχρηστικής συμπεριφοράς λόγω του 
ευάλωτου της επαγγελματικής τους 
κατάστασης,

Or. lt

Τροπολογία 15
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια 
δεξιοτήτων που πλήττει τους εργαζόμενους 
υψηλής κατάρτισης αποτελεί διαδεδομένο 
πρόβλημα στο χώρο της επισφαλούς 
εργασίας, ιδίως με θύματα τους 
εργαζόμενους που απολύονται ή τους 
μετακινούμενους σε αναζήτηση εργασίας 
που αναλαμβάνουν ανειδίκευτες εργασίες 
προκειμένου να παραμείνουν στην αγορά 
εργασίας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια 
δεξιοτήτων που πλήττει τους εργαζόμενους 
υψηλής κατάρτισης αποτελεί διαδεδομένο 
πρόβλημα στο χώρο της επισφαλούς 
εργασίας, ιδίως με θύματα τους 
εργαζόμενους που απολύονται ή τους 
μετακινούμενους σε αναζήτηση εργασίας 
που αναλαμβάνουν ανειδίκευτες εργασίες 
προκειμένου να παραμείνουν στην αγορά 
εργασίας και δεδομένου ότι αυτή η 
κατάσταση, η οποία πλήττει ιδιαίτερα τις 
γυναίκες, υπονομεύει τις προοπτικές 
σταδιοδρομίας και την επίτευξη των 
μισθολογικών επιπέδων που αντιστοιχούν 
στα εκάστοτε προσόντα,

Or. it

Τροπολογία 16
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά Ι
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετακινούμενες σε αναζήτηση εργασίας 
γυναίκες που δέχονται να αναλάβουν 
προσωρινές ανειδίκευτες εργασίες στις 
παρυφές της αγοράς εργασίας είναι εν 
δυνάμει έκθετες σε δύο ειδών διακρίσεις 
δεδομένου ότι αφενός εργάζονται υπό 
αντικανονικές, αν όχι παράνομες, 
συνθήκες και αφετέρου αντιμετωπίζουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό το ενδεχόμενο 
κακομεταχείρισης, βίας ή σεξουαλικής 
παρενόχλησης· λαμβάνοντας υπόψη επίσης 
ότι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, 
διαθέτουν περιορισμένη πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες, ελλιπή γνώση της 
τοπικής γλώσσας και αδυναμία 
δημιουργίας κοινωνικών δικτύων· 
λαμβάνοντας τέλος υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι σε παράνομες εργασίες δεν 
τολμούν να έρθουν σε επαφή με τις αρχές 
διότι φοβούνται την απέλαση στη χώρα 
προέλευσής τους,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετακινούμενες σε αναζήτηση εργασίας 
γυναίκες που δέχονται να αναλάβουν 
προσωρινές ανειδίκευτες εργασίες στις 
παρυφές της αγοράς εργασίας είναι εν 
δυνάμει έκθετες σε δύο ειδών διακρίσεις 
δεδομένου ότι αφενός εργάζονται υπό 
πενιχρές, αντικανονικές, αν όχι παράνομες, 
συνθήκες και αφετέρου αντιμετωπίζουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό το ενδεχόμενο 
κακομεταχείρισης, βίας ή σεξουαλικής 
παρενόχλησης· λαμβάνοντας υπόψη επίσης 
ότι συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά 
τους, διαθέτουν περιορισμένη πρόσβαση 
σε δημόσιες υπηρεσίες, ελλιπή γνώση της 
τοπικής γλώσσας και αδυναμία 
δημιουργίας κοινωνικών δικτύων· 
λαμβάνοντας τέλος υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι σε παράνομες εργασίες δεν 
τολμούν να έρθουν σε επαφή με τις αρχές 
διότι φοβούνται την απέλαση στη χώρα 
προέλευσής τους,

Or. en

Τροπολογία 17
Gesine Meißner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 24ης 
Νοεμβρίου 1969 για την απασχόληση των 
εσωτερικών άμισθων βοηθών (au 
pair)·είναι απηρχαιωμένη και συνεπώς δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα 
που ανακύπτουν από την απασχόληση au 
pair σε πολλά κράτη μέλη σήμερα,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 24ης 
Νοεμβρίου 1969 για την απασχόληση των 
εσωτερικών άμισθων βοηθών (au 
pair)·είναι απηρχαιωμένη και συνεπώς δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα 
που θα μπορούσαν να ανακύψουν από την 
απασχόληση au pair σε πολλά κράτη μέλη 
σήμερα,
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Or. de

Τροπολογία 18
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει τον στενά συνδεδεμένο με 
το φύλο χαρακτήρα της επισφαλούς 
εργασίας και υπενθυμίζει την μεταβολή 
που επιτελείται στην αγορά εργασίας από 
αναγνωρισμένες σε άτυπες και συχνά 
επισφαλείς μορφές εργασίας·

1. επισημαίνει τον στενά συνδεδεμένο με 
το φύλο χαρακτήρα της επισφαλούς 
εργασίας και υπενθυμίζει την μεταβολή 
που επιτελείται στην αγορά εργασίας από 
αναγνωρισμένες σε άτυπες μορφές 
εργασίας, γεγονός που επιβάλει να 
ληφθούν μέτρα ώστε οι άτυπες μορφές 
εργασίας να μην λάβουν χαρακτήρα 
επισφαλούς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 19
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει τον στενά συνδεδεμένο με 
το φύλο χαρακτήρα της επισφαλούς 
εργασίας και υπενθυμίζει την μεταβολή 
που επιτελείται στην αγορά εργασίας από 
αναγνωρισμένες σε άτυπες και συχνά 
επισφαλείς μορφές εργασίας·

1. επισημαίνει τον στενά συνδεδεμένο με 
το φύλο χαρακτήρα της επισφαλούς 
εργασίας και υπενθυμίζει την μεταβολή 
που επιτελείται στην αγορά εργασίας από 
αναγνωρισμένες σε άτυπες και συχνά 
επισφαλείς μορφές εργασίας· για την 
καταπολέμηση αυτών των προβλημάτων 
πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη και 
τους κοινωνικούς εταίρους να προβούν σε 
ουσιαστική ευθυγράμμιση των 
νομοθετικών και συμβατικών τους 
ρυθμίσεων σε ό,τι αφορά τις 
αναγνωρισμένες αλλά και τις άτυπες 
μορφές εργασίας για να προληφθεί το 
φαινόμενο οι πιο συμφέρουσες και 
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λιγότερο δαπανηρές μορφές εργασίας να 
λάβουν το προβάδισμα, συνυπολογίζοντας 
ωστόσο και τον κίνδυνο μίας ενδεχόμενης 
αύξησης της αδήλωτης εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 20
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν νομοθετικά μέτρα προκειμένου 
να δοθεί ένα τέρμα στην πρακτική των 
συμβάσεων ακαθόριστου ωραρίου που 
είναι πολύ διαδεδομένες στις εργασίες που 
αναλαμβάνουν συνήθως οι γυναίκες σε 
τομείς όπως αυτοί της οικιακής βοήθειας, 
της φροντίδας και της τροφοδοσίας· 

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
νομοθετικά μέτρα προκειμένου να δοθεί 
ένα τέρμα στην πρακτική των συμβάσεων 
ακαθόριστου ωραρίου που είναι πολύ 
διαδεδομένες στις εργασίες που 
αναλαμβάνουν συνήθως οι γυναίκες σε 
τομείς όπως αυτοί της οικιακής βοήθειας, 
της φροντίδας και της τροφοδοσίας·

Or. en

Τροπολογία 21
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν νομοθετικά μέτρα προκειμένου 
να δοθεί ένα τέρμα στην πρακτική των 
συμβάσεων ακαθόριστου ωραρίου που 
είναι πολύ διαδεδομένες στις εργασίες που 
αναλαμβάνουν συνήθως οι γυναίκες σε 
τομείς όπως αυτοί της οικιακής βοήθειας, 
της φροντίδας και της τροφοδοσίας·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν νομοθετικά μέτρα προκειμένου 
να δοθεί ένα τέρμα στην πρακτική των 
συμβάσεων ακαθόριστου ωραρίου που 
είναι πολύ διαδεδομένες στις εργασίες που 
αναλαμβάνουν συνήθως οι γυναίκες σε 
τομείς όπως αυτοί της οικιακής βοήθειας, 
της φροντίδας και της τροφοδοσίας και να 
θεσπιστούν μέσα για την υλοποίηση 
ευρείας κλίμακας ελέγχων με σκοπό να 
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υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων η κάθε 
μορφής παρουσία ατόμων στο εσωτερικό 
επιχειρήσεων και λοιπών εργασιακών 
χώρων στους οποίους η παρουσία αυτή 
έχει μεν συμφωνηθεί επισήμως στο 
πλαίσιο του επαγγελματικού 
προσανατολισμού και της κατάρτισης, 
αρχίζει όμως να συνιστά στην πράξη μία 
νέα πηγή καταχρήσεων με την απόκρυψη 
παρεχόμενων υπηρεσιών για τις οποίες 
δεν προβλέπεται αμοιβή από τον 
εργοδότη ούτε και προστασία για τους 
παρέχοντες τις υπηρεσίες αυτές·

Or. it

Τροπολογία 22
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν νομοθετικά μέτρα προκειμένου 
να δοθεί ένα τέρμα στην πρακτική των 
συμβάσεων ακαθόριστου ωραρίου που 
είναι πολύ διαδεδομένες στις εργασίες που 
αναλαμβάνουν συνήθως οι γυναίκες σε 
τομείς όπως αυτοί της οικιακής βοήθειας, 
της φροντίδας και της τροφοδοσίας·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν νομοθετικά μέτρα προκειμένου 
να δοθεί ένα τέρμα στην πρακτική των 
συμβάσεων ακαθόριστου ωραρίου που 
είναι πολύ διαδεδομένες στις εργασίες που 
αναλαμβάνουν συνήθως οι γυναίκες σε 
τομείς όπως αυτοί της οικιακής βοήθειας, 
της φροντίδας, της τροφοδοσίας και των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων·

Or. pl

Τροπολογία 23
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η 
νομοθετική δέσμη της ΕΕ και οι 
προαναφερθείσες οδηγίες περί εργασίας 
ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου 
και προσωρινής εργασίας μέσω
πρακτορείων δεν αντιμετωπίζουν 
επαρκώς το πρόβλημα του επισφαλούς 
χαρακτήρα της εργασίας· καλεί ως εκ 
τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προχωρήσουν σε λήψη περαιτέρω 
ειδικών νομοθετικών μέτρων, όπως, 
λόγου χάρη, την θέσπιση ελάχιστων 
δεσμευτικών κοινωνικών προτύπων υπέρ 
των εργαζομένων, την χορήγηση ίσης 
πρόσβασης σε όλους τους εργαζόμενους 
σε υπηρεσίες και προνόμια κοινωνικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της 
άδειας μητρότητας, της υγειονομικής 
περίθαλψης και των συντάξεων και 
ανεξαρτήτως εργασιακών συνθηκών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 24
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η 
νομοθετική δέσμη της ΕΕ και οι 
προαναφερθείσες οδηγίες περί εργασίας 
ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου και 
προσωρινής εργασίας μέσω πρακτορείων 
δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το πρόβλημα 
του επισφαλούς χαρακτήρα της εργασίας· 
καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προχωρήσουν σε λήψη 
περαιτέρω ειδικών νομοθετικών μέτρων, 
όπως, λόγου χάρη, την θέσπιση ελάχιστων 
δεσμευτικών κοινωνικών προτύπων υπέρ 

4. εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η 
νομοθετική δέσμη της ΕΕ και οι 
προαναφερθείσες οδηγίες περί εργασίας 
ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου και 
προσωρινής εργασίας μέσω πρακτορείων 
δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το πρόβλημα 
του επισφαλούς χαρακτήρα της εργασίας· 
καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προχωρήσουν σε λήψη 
περαιτέρω ειδικών νομοθετικών μέτρων, 
όπως, λόγου χάρη, την θέσπιση ελάχιστων 
δεσμευτικών κοινωνικών προτύπων υπέρ 
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των εργαζομένων, την χορήγηση ίσης 
πρόσβασης σε όλους τους εργαζόμενους σε 
υπηρεσίες και προνόμια κοινωνικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της 
άδειας μητρότητας, της υγειονομικής 
περίθαλψης και των συντάξεων και 
ανεξαρτήτως εργασιακών συνθηκών·

των εργαζομένων, την χορήγηση ίσης 
πρόσβασης σε όλους τους εργαζόμενους σε 
υπηρεσίες και προνόμια κοινωνικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της 
άδειας μητρότητας, της υγειονομικής 
περίθαλψης και των συντάξεων και 
σύμφωνα με τις εργασιακές συνθήκες·

Or. pl

Τροπολογία 25
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η 
νομοθετική δέσμη της ΕΕ και οι 
προαναφερθείσες οδηγίες περί εργασίας 
ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου και 
προσωρινής εργασίας μέσω πρακτορείων 
δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το πρόβλημα 
του επισφαλούς χαρακτήρα της εργασίας· 
καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προχωρήσουν σε λήψη 
περαιτέρω ειδικών νομοθετικών μέτρων, 
όπως, λόγου χάρη, την θέσπιση ελάχιστων 
δεσμευτικών κοινωνικών προτύπων υπέρ 
των εργαζομένων, την χορήγηση ίσης 
πρόσβασης σε όλους τους εργαζόμενους σε 
υπηρεσίες και προνόμια κοινωνικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της 
άδειας μητρότητας, της υγειονομικής 
περίθαλψης και των συντάξεων και 
ανεξαρτήτως εργασιακών συνθηκών·

4. εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η 
νομοθετική δέσμη της ΕΕ και οι 
προαναφερθείσες οδηγίες περί εργασίας 
ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου και 
προσωρινής εργασίας μέσω πρακτορείων 
δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το πρόβλημα 
του επισφαλούς χαρακτήρα της εργασίας· 
καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προχωρήσουν σε λήψη 
περαιτέρω ειδικών νομοθετικών μέτρων, 
όπως, λόγου χάρη, την θέσπιση ελάχιστων 
δεσμευτικών κοινωνικών προτύπων υπέρ 
των εργαζομένων, την χορήγηση ίσης 
πρόσβασης σε όλους τους εργαζόμενους σε 
υπηρεσίες και προνόμια κοινωνικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της 
άδειας μητρότητας, της υγειονομικής 
περίθαλψης και των συντάξεων και 
ανεξαρτήτως εργασιακών συνθηκών· καλεί 
επιπλέον τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή νομοθετικές πράξεις που 
εξασφαλίζουν εύλογη οριοθέτηση του 
ωραρίου εργασίας, ανάπαυση και 
ελεύθερο χρόνο για τους εργαζομένους·

Or. en
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Τροπολογία 26
Gesine Meißner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η 
νομοθετική δέσμη της ΕΕ και οι 
προαναφερθείσες οδηγίες περί εργασίας 
ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου και 
προσωρινής εργασίας μέσω πρακτορείων 
δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το πρόβλημα 
του επισφαλούς χαρακτήρα της εργασίας· 
καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προχωρήσουν σε λήψη 
περαιτέρω ειδικών νομοθετικών μέτρων, 
όπως, λόγου χάρη, την θέσπιση ελάχιστων 
δεσμευτικών κοινωνικών προτύπων υπέρ 
των εργαζομένων, την χορήγηση ίσης 
πρόσβασης σε όλους τους εργαζόμενους σε 
υπηρεσίες και προνόμια κοινωνικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της 
άδειας μητρότητας, της υγειονομικής 
περίθαλψης και των συντάξεων και 
ανεξαρτήτως εργασιακών συνθηκών·

4. εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η 
νομοθετική δέσμη της ΕΕ και οι 
προαναφερθείσες οδηγίες περί εργασίας 
ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου και 
προσωρινής εργασίας μέσω πρακτορείων 
δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το πρόβλημα 
του επισφαλούς χαρακτήρα της εργασίας· 
καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προχωρήσουν σε λήψη 
περαιτέρω ειδικών νομοθετικών μέτρων, 
όπως, λόγου χάρη, την θέσπιση ελάχιστων 
δεσμευτικών κοινωνικών προτύπων υπέρ 
των εργαζομένων, την χορήγηση ίσης 
πρόσβασης σε όλους τους εργαζόμενους σε 
υπηρεσίες και προνόμια κοινωνικού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της 
άδειας μητρότητας, της υγειονομικής 
περίθαλψης και των συντάξεων, καθώς 
και της εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, και ανεξαρτήτως εργασιακών 
συνθηκών·

Or. de

Τροπολογία 27
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργοδότες που 
μεταχειρίζονται γυναίκες εργαζόμενες 
κατά τρόπο καταχρηστικό ή επιζήμιο θα 
προσάγονται στη δικαιοσύνη το 
συντομότερο δυνατόν·
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Or. en

Τροπολογία 28
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την ανάγκη 
συνδικαλιστικής οργάνωσης των 
γυναικών που εργάζονται σε επισφαλείς 
εργασίες διότι η διασφάλιση 
δικαιωμάτων όπως η αξιοπρεπής αμοιβή, 
η άδεια μητρότητας, οι εύλογες και 
φυσιολογικές ώρες εργασίας και ένας 
χώρος εργασίας που εξασφαλίζει ίση 
μεταχείριση σε όλους έχουν κρίσιμη 
σημασία για αυτές τις γυναίκες· καλεί τα 
κράτη μέλη να τιμωρούν πράξεις και 
συμπεριφορές που παρεμποδίζουν την 
συνδικαλιστική συμμετοχή εν γένει·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 29
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την ανάγκη 
συνδικαλιστικής οργάνωσης των 
γυναικών που εργάζονται σε επισφαλείς 
εργασίες διότι η διασφάλιση δικαιωμάτων 
όπως η αξιοπρεπής αμοιβή, η άδεια 
μητρότητας, οι εύλογες και φυσιολογικές 
ώρες εργασίας και ένας χώρος εργασίας 
που εξασφαλίζει ίση μεταχείριση σε όλους 
έχουν κρίσιμη σημασία για αυτές τις 
γυναίκες· καλεί τα κράτη μέλη να 
τιμωρούν πράξεις και συμπεριφορές που 

5. υπογραμμίζει την ανάγκη για καλές 
συνθήκες εργασίας περιλαμβάνοντας και 
τη διασφάλιση δικαιωμάτων όπως η 
αξιοπρεπής αμοιβή, η άδεια μητρότητας, οι 
εύλογες και φυσιολογικές ώρες εργασίας 
και ένας χώρος εργασίας που εξασφαλίζει 
ίση μεταχείριση σε όλους έχουν κρίσιμη 
σημασία για αυτές τις γυναίκες· καλεί τα 
κράτη μέλη να τιμωρούν πράξεις και 
συμπεριφορές που παρεμποδίζουν την 
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παρεμποδίζουν την συνδικαλιστική 
συμμετοχή εν γένει·

συνδικαλιστική συμμετοχή εν γένει·

Or. en

Τροπολογία 30
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την ανάγκη 
συνδικαλιστικής οργάνωσης των 
γυναικών που εργάζονται σε επισφαλείς 
εργασίες διότι η διασφάλιση δικαιωμάτων
όπως η αξιοπρεπής αμοιβή, η άδεια 
μητρότητας, οι εύλογες και φυσιολογικές 
ώρες εργασίας και ένας χώρος εργασίας 
που εξασφαλίζει ίση μεταχείριση σε όλους 
έχουν κρίσιμη σημασία για αυτές τις 
γυναίκες· καλεί τα κράτη μέλη να 
τιμωρούν πράξεις και συμπεριφορές που 
παρεμποδίζουν την συνδικαλιστική 
συμμετοχή εν γένει·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη 
συνδικαλιστικής οργάνωσης των γυναικών 
που εργάζονται σε επισφαλείς εργασίες 
διότι η διασφάλιση δικαιωμάτων όπως η 
αξιοπρεπής αμοιβή, η άδεια μητρότητας, οι 
εύλογες και φυσιολογικές ώρες εργασίας 
και ένας χώρος εργασίας που εξασφαλίζει 
ίση μεταχείριση σε όλους έχουν κρίσιμη 
σημασία για αυτές τις γυναίκες· καλεί τα 
κράτη μέλη να τιμωρούν πράξεις και 
συμπεριφορές που παρεμποδίζουν την 
συνδικαλιστική συμμετοχή εν γένει· καλεί 
τους κοινωνικούς εταίρους να βελτιώσουν 
εντός των φορέων τους την ισότητα των 
φύλων σε όλα τα επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 31
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
νομοθετικών μέτρων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και να 
περιοριστεί ο διαχωρισμός της αγοράς 
εργασίας αναλόγως του φύλου των 

6. επισημαίνει την ανάγκη να ληφθούν σε 
επίπεδο κράτους μέλους νομοθετικά μέτρα
προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα 
των φύλων και να περιοριστεί ο 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας 
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εργαζομένων· παραπέμπει συνεπώς στο 
προαναφερθέν ψήφισμα της 18ης 
Νοεμβρίου 2008, παροτρύνει την Επιτροπή 
να καταθέσει πρόταση υλοποίησης της 
αρχής ίσης ανταμοιβής ανδρών και 
γυναικών και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη 
να μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία την 
οδηγία 2006/54/ΕΚ* χωρίς χρονοτριβή·

αναλόγως του φύλου των εργαζομένων· 
παραπέμπει συνεπώς στο προαναφερθέν 
ψήφισμα της 18ης Νοεμβρίου 2008, 
παροτρύνει την Επιτροπή να καταθέσει 
πρόταση υλοποίησης της αρχής ίσης 
ανταμοιβής ανδρών και γυναικών και 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία την 
οδηγία 2006/54/ΕΚ1 χωρίς χρονοτριβή·

Or. en

Τροπολογία 32
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
νομοθετικών μέτρων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και να 
περιοριστεί ο διαχωρισμός της αγοράς 
εργασίας αναλόγως του φύλου των 
εργαζομένων· παραπέμπει συνεπώς στο 
προαναφερθέν ψήφισμα της 18ης 
Νοεμβρίου 2008, παροτρύνει την Επιτροπή 
να καταθέσει πρόταση υλοποίησης της 
αρχής ίσης ανταμοιβής ανδρών και 
γυναικών και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη 
να μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία την 
οδηγία 2006/54/ΕΚ* χωρίς χρονοτριβή·

6. επισημαίνει την ανάγκη να ληφθούν 
νομοθετικά μέτρα προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι συνεχιζόμενες 
ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών 
και, ιδίως, να περιοριστεί ο διαχωρισμός 
της αγοράς εργασίας αναλόγως του φύλου 
των εργαζομένων· παραπέμπει συνεπώς 
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 18ης 
Νοεμβρίου 2008, παροτρύνει την Επιτροπή
να καταθέσει πρόταση υλοποίησης της 
αρχής ίσης ανταμοιβής ανδρών και 
γυναικών και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη 
να μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία την 
οδηγία 2006/54/ΕΚ2 χωρίς χρονοτριβή·

Or. en

                                               
1 Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 , για την 

εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα 
εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23).

2 Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 , για την 
εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα 
εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23).
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Τροπολογία 33
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί τα κράτη μέλη να 
ανταποκριθούν στους στόχους παιδικής 
μέριμνας της Βαρκελώνης με σκοπό τη 
βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας και, ως εκ τούτου, 
την οικονομική τους ανεξαρτησία· καλεί 
τα κράτη μέλη να άρουν τυχόν διατάξεις 
που εμποδίζουν τις γυναίκες να 
εργάζονται βάσει του ωραρίου που 
επιθυμούν, στο πλαίσιο είτε μερικής είτε 
πλήρους απασχόλησης· τονίζει την 
ανάγκη να υπάρχουν αξιοπρεπείς αμοιβές 
και δυνατότητα πρόσβασης στην πλήρη 
κοινωνική ασφάλιση τόσο στην 
περίπτωση της πλήρους, όσο και στην 
περίπτωση της μερικής απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 34
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να 
παταχθεί ο διαχωρισμός της αγοράς 
εργασίας αναλόγως του φύλου των 
εργαζομένων μέσω ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης εξ απαλών ονύχων, 
προτείνοντας λόγου χάρη σε άνδρες να 
κάνουν δουλειές που έχουν συνδεθεί με 
γυναικείες ικανότητες·

7. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να 
παταχθεί ο διαχωρισμός της αγοράς 
εργασίας αναλόγως του φύλου των 
εργαζομένων μέσω ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης εξ απαλών ονύχων 

Or. pl
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Τροπολογία 35
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να 
παταχθεί ο διαχωρισμός της αγοράς 
εργασίας αναλόγως του φύλου των 
εργαζομένων μέσω ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης εξ απαλών ονύχων, 
προτείνοντας λόγου χάρη σε άνδρες να 
κάνουν δουλειές που έχουν συνδεθεί με 
γυναικείες ικανότητες·

7. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να 
παταχθεί ο διαχωρισμός της αγοράς 
εργασίας αναλόγως του φύλου των 
εργαζομένων μέσω ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης εξ απαλών ονύχων, 
προτείνοντας λόγου χάρη σε άνδρες να 
κάνουν δουλειές που έχουν συνδεθεί με 
γυναικείες ικανότητες, και αντιστρόφως·

Or. en

Τροπολογία 36
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να 
παταχθεί ο διαχωρισμός της αγοράς 
εργασίας αναλόγως του φύλου των 
εργαζομένων μέσω ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης εξ απαλών ονύχων, 
προτείνοντας λόγου χάρη σε άνδρες να 
κάνουν δουλειές που έχουν συνδεθεί με 
γυναικείες ικανότητες·

7. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να 
παταχθεί ο επαγγελματικός και ο 
τομεακός διαχωρισμός στην αγορά
εργασίας αναλόγως του φύλου των 
εργαζομένων μέσω ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης εξ απαλών ονύχων, 
προτείνοντας λόγου χάρη σε άνδρες να 
κάνουν δουλειές που έχουν συνδεθεί με 
γυναικείες ικανότητες, με τη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων·

Or. lt
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Τροπολογία 37
Gesine Meißner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να 
παταχθεί ο διαχωρισμός της αγοράς 
εργασίας αναλόγως του φύλου των 
εργαζομένων μέσω ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης εξ απαλών ονύχων, 
προτείνοντας λόγου χάρη σε άνδρες να 
κάνουν δουλειές που έχουν συνδεθεί με 
γυναικείες ικανότητες·

7. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να 
παταχθεί ο διαχωρισμός της αγοράς 
εργασίας αναλόγως του φύλου των 
εργαζομένων μέσω ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης εξ απαλών ονύχων, 
προτείνοντας λόγου χάρη σε άνδρες να 
κάνουν δουλειές που έχουν συνδεθεί με 
γυναικείες ικανότητες και παρέχοντας 
περισσότερα κίνητρα σε κοπέλες να 
προσεγγίσουν επιστήμες και θέσεις 
εργασίας που θεωρούνται ως ‘ανδρικά’ 
επαγγέλματα·

Or. de

Τροπολογία 38
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να 
παταχθεί ο διαχωρισμός της αγοράς 
εργασίας αναλόγως του φύλου των 
εργαζομένων μέσω ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης εξ απαλών ονύχων, 
προτείνοντας λόγου χάρη σε άνδρες να 
κάνουν δουλειές που έχουν συνδεθεί με 
γυναικείες ικανότητες·

7. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να 
παταχθεί ο διαχωρισμός της αγοράς 
εργασίας αναλόγως του φύλου των 
εργαζομένων μέσω ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης εξ απαλών ονύχων, 
προτείνοντας λόγου χάρη σε άνδρες να 
κάνουν δουλειές που έχουν συνδεθεί με 
γυναικείες ικανότητες και 
καταπολεμώντας την αντίληψη ότι οι 
γυναίκες αποτελούν συμπληρωματική 
πηγή οικογενειακού εισοδήματος·

Or. en
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Τροπολογία 39
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η κοινωνική ασφάλεια 
αποτελεί καίριο τμήμα της «ασφάλειας με 
ευελιξία»· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και 
στους κοινωνικούς εταίρους τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης 
Ιουνίου 2009 με θέμα την ευελιξία με 
ασφάλεια σε καιρούς κρίσης, ιδίως δε την 
αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου στην υλοποίηση της θεωρίας της 
ασφάλειας με ευελιξία·

9. επισημαίνει ότι η παροχή προστασίας 
και εγγυήσεων, ιδίως εκείνων που 
αφορούν τον προσανατολισμό και τις 
υπηρεσίες κατάρτισης, την εισοδηματική 
ενίσχυση κατά τη μετάβαση από την 
εκπαίδευση στην εργασία ή κατά τη 
μετάβαση από μια θέση απασχόλησης σε 
άλλη, τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας 
για την αντιστάθμιση της ανασφάλειας 
ορισμένων θέσεων απασχόληση, τα 
κίνητρα για τη σταθεροποίηση της 
απασχόλησης, και την προσαρμογή των 
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, 
αποτελούν σημαντικά τμήματα της 
«ασφάλειας με ευελιξία», που είναι 
ζωτικής σημασίας για την ισόρροπη 
διαχείριση της ευελιξίας χωρίς να 
τονίζεται η διχοτόμηση της αγοράς 
εργασίας και το κοινωνικό κόστος να μην 
είναι πλέον σε αποδεκτά επίπεδα·
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στους 
κοινωνικούς εταίρους τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2009 με 
θέμα την ευελιξία με ασφάλεια σε καιρούς 
κρίσης, ιδίως δε την αρχή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
στην υλοποίηση της θεωρίας της 
ασφάλειας με ευελιξία·

Or. it

Τροπολογία 40
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson,

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η κοινωνική ασφάλεια 
αποτελεί καίριο τμήμα της «ασφάλειας με 
ευελιξία»· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και 
στους κοινωνικούς εταίρους τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης 
Ιουνίου 2009 με θέμα την ευελιξία με 
ασφάλεια σε καιρούς κρίσης, ιδίως δε την 
αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου στην υλοποίηση της θεωρίας της 
ασφάλειας με ευελιξία·

9. επισημαίνει ότι η κοινωνική ασφάλεια 
αποτελεί καίριο τμήμα της «ασφάλειας με 
ευελιξία»· τονίζει ότι η έννοια της 
ασφάλειας με ευελιξία επηρεάζει τους 
άνδρες με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τις 
γυναίκες και τείνει να ενισχύσει τους 
σημερινούς ρόλους των δύο φύλων· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στους 
κοινωνικούς εταίρους τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2009 με 
θέμα την ευελιξία με ασφάλεια σε καιρούς 
κρίσης, ιδίως δε την αρχή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
στην υλοποίηση της θεωρίας της 
ασφάλειας με ευελιξία·

Or. en

Τροπολογία 41
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με 
αποτελέσματα μελετών, η επισφαλής 
εργασία ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους 
τραυματισμών, ασθενειών, ευπάθειας· 
καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τους ελέγχους των 
ελαχίστων υγειονομικών και προτύπων 
ασφαλείας στον χώρο εργασίας και να 
προσέξουν ιδιαιτέρως τους ιδιαίτερους 
κινδύνους που απειλούν τις γυναίκες 
εργαζόμενες·

10. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με 
αποτελέσματα μελετών, η επισφαλής 
εργασία ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους 
τραυματισμών, ασθενειών, ευπάθειας· 
καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τους ελέγχους των 
ελαχίστων υγειονομικών και προτύπων 
ασφαλείας στον χώρο εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 42
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με 
αποτελέσματα μελετών, η επισφαλής 
εργασία ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους 
τραυματισμών, ασθενειών, ευπάθειας· 
καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τους ελέγχους των 
ελαχίστων υγειονομικών και προτύπων 
ασφαλείας στον χώρο εργασίας και να 
προσέξουν ιδιαιτέρως τους ιδιαίτερους 
κινδύνους που απειλούν τις γυναίκες 
εργαζόμενες·

10. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με 
αποτελέσματα μελετών, η επισφαλής 
εργασία, στην οποία είναι δυνατόν να μην 
λαμβάνονται υπόψη οι ελάχιστες 
προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας,
ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους 
τραυματισμών, ασθενειών, ευπάθειας· 
καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τους ελέγχους των 
ελαχίστων υγειονομικών και προτύπων 
ασφαλείας στον χώρο εργασίας και να 
προσέξουν ιδιαιτέρως τους ιδιαίτερους 
κινδύνους που απειλούν τις γυναίκες 
εργαζόμενες·

Or. en

Τροπολογία 43
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες 
πρακτικές και να αξιοποιούν στο έπακρο 
τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης που 
παρέχουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ιδίως δε 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ευρύτερη 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και 
υψηλής ποιότητας υποδομές μέριμνας για 
τα παιδιά και τους ηλικιωμένους 
προκειμένου να μετατραπούν οι σχετικές 
θέσεις εργασίας σε αξιοπρεπείς και 
μακράς διάρκειας θέσεις εργασίας στον 

11. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες 
πρακτικές και να αξιοποιούν στο έπακρο 
τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης που 
παρέχουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ιδίως δε 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ευρύτερη 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και 
υψηλής ποιότητας υποδομές μέριμνας για 
τα παιδιά και τους ηλικιωμένους ούτως 
ώστε οι γυναίκες να μην είναι 
υποχρεωμένες να αναλαμβάνουν αυτά τα 
καθήκοντα στο πλαίσιο άτυπης μορφής 
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δημόσιο τομέα, προκειμένου να μην 
εξαναγκάζονται οι γυναίκες σε μερική 
απασχόληση·

εργασίας· τονίζει επιπλέον την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι οι θέσεις απασχόλησης 
στον τομέα της οικιακής βοήθειας και 
φροντίδας θα μετατρέπονται, στο μέτρο 
του δυνατού, σε μακράς διάρκειας θέσεις 
εργασίας στον δημόσιο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 44
Gesine Meißner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες 
πρακτικές και να αξιοποιούν στο έπακρο 
τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης που 
παρέχουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ιδίως δε 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ευρύτερη 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και 
υψηλής ποιότητας υποδομές μέριμνας για 
τα παιδιά και τους ηλικιωμένους 
προκειμένου να μετατραπούν οι σχετικές 
θέσεις εργασίας σε αξιοπρεπείς και μακράς 
διάρκειας θέσεις εργασίας στον δημόσιο 
τομέα, προκειμένου να μην 
εξαναγκάζονται οι γυναίκες σε μερική 
απασχόληση·

11. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες 
πρακτικές και να αξιοποιούν στο έπακρο 
τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης που 
παρέχουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ιδίως δε 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ευρύτερη 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και 
υψηλής ποιότητας υποδομές μέριμνας για 
τα παιδιά και τους ηλικιωμένους 
προκειμένου να μετατραπούν οι σχετικές 
θέσεις επισφαλούς εργασίας σε 
αξιοπρεπείς και μακράς διάρκειας θέσεις 
εργασίας, προκειμένου να μην 
εξαναγκάζονται οι γυναίκες σε μερική 
απασχόληση·

Or. de

Τροπολογία 45
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εισηγηθεί νέα 
ευρωπαϊκή συμφωνία περί εσωτερικών 
άμισθων βοηθών και να μειώσει το όριο 
ηλικίας που είναι επί του παρόντος τα 30 
έτη ούτως ώστε να μην είναι πλέον 
δυνατόν να καλύπτονται θέσεις au pair 
από ενήλικες βιοπαλαιστές που 
πλησιάζουν τα 30· επιμένει ότι οι au pair 
είναι νέοι άνθρωποι που συμμετέχουν σε 
δράσεις πολιτιστικών ανταλλαγών και 
είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στην 
καθημερινότητα μιας οικογένειας χωρίς 
όμως να εργάζονται πάνω από 5 ώρες την 
ημέρα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 46
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εισηγηθεί νέα 
ευρωπαϊκή συμφωνία περί εσωτερικών 
άμισθων βοηθών και να μειώσει το όριο 
ηλικίας που είναι επί του παρόντος τα 30 
έτη ούτως ώστε να μην είναι πλέον 
δυνατόν να καλύπτονται θέσεις au pair 
από ενήλικες βιοπαλαιστές που 
πλησιάζουν τα 30· επιμένει ότι οι au pair 
είναι νέοι άνθρωποι που συμμετέχουν σε 
δράσεις πολιτιστικών ανταλλαγών και 
είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στην 
καθημερινότητα μιας οικογένειας χωρίς 
όμως να εργάζονται πάνω από 5 ώρες την 
ημέρα·

12. καλεί την Επιτροπή να εισηγηθεί νέα 
ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διατάξεις 
που αφορούν τους εσωτερικούς άμισθους 
βοηθούς, στην οποία να τονίζεται αφενός 
ότι ο ρόλος τους είναι να βοηθούν στα 
καθημερινά οικογενειακά καθήκοντα και 
να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της 
οικογένειας, χωρίς όμως να εργάζονται 
πάνω από 30 ώρες την εβδομάδα και 
αφετέρου ότι στόχος είναι οι εσωτερικοί 
άμισθοι βοηθοί να αναπτύσσουν τα 
προσόντα τους σε επίπεδο πολιτισμικής 
και γλωσσικής κατανόησης·

Or. en
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Τροπολογία 47
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η κοινωνική 
ενσωμάτωση των μεταναστριών είναι 
ακόμα πιο δύσκολη από των μεταναστών 
και παροτρύνει συνεπώς τους εργοδότες να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να 
διευκολύνουν την κοινωνική ενσωμάτωση 
των γυναικών που μετακινούνται προς 
αναζήτηση εργασίας·

14. επισημαίνει ότι η κοινωνική 
ενσωμάτωση των μεταναστριών είναι 
ακόμα πιο δύσκολη από των μεταναστών, 
δεδομένου ότι υφίστανται διττή διάκριση
και παροτρύνει συνεπώς τους εργοδότες να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να 
διευκολύνουν την κοινωνική ενσωμάτωση 
των γυναικών που μετακινούνται προς 
αναζήτηση εργασίας, προσφέροντάς τους 
για παράδειγμα γλωσσική κατάρτιση 
και/ή βοηθητικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 48
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η κοινωνική 
ενσωμάτωση των μεταναστριών είναι 
ακόμα πιο δύσκολη από των μεταναστών 
και παροτρύνει συνεπώς τους εργοδότες να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να 
διευκολύνουν την κοινωνική ενσωμάτωση 
των γυναικών που μετακινούνται προς 
αναζήτηση εργασίας·

14. επισημαίνει ότι η κοινωνική 
ενσωμάτωση των μεταναστριών είναι 
ακόμα πιο δύσκολη από των μεταναστών 
και παροτρύνει συνεπώς τους εργοδότες να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να 
διευκολύνουν αφενός την κοινωνική 
ενσωμάτωση των γυναικών που 
μετακινούνται προς αναζήτηση εργασίας, 
και να εξασφαλίσουν αφετέρου ότι οι 
εργαζόμενοι μετανάστες είναι νομίμως 
εγγεγραμμένοι ώστε να δικαιούται 
παροχών·

Or. en
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Τροπολογία 49
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εφιστά ιδιαιτέρως προσοχή στην 
έλλειψη ερευνών επί του θέματος και καλεί 
την Επιτροπή και το Eurofound να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες για την 
διεξαγωγή σαφώς οριοθετημένης έρευνας 
που θα κληθεί να αξιολογήσει, μεταξύ 
άλλων, το κόστος της απώλειας 
δεξιοτήτων και την υπονόμευση της 
ποιότητας ζωής που συνεπάγεται η 
επισφαλής απασχόληση, χωρίς να αγνοηθεί 
ο παράγοντας του φύλου· τονίζει ότι τα 
μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα της 
Ευρώπης οφείλουν να αποδώσουν 
μεγαλύτερη προσοχή στα κοινωνικά 
ζητήματα, όπως η επισφαλής εργασία·

15. εφιστά ιδιαιτέρως προσοχή στην 
έλλειψη ερευνών επί του θέματος και καλεί 
την Επιτροπή και το Eurofound να 
συνεργαστούν με το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων 
και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την 
διεξαγωγή σαφώς οριοθετημένης έρευνας 
που θα κληθεί να αξιολογήσει, μεταξύ 
άλλων, το κόστος της απώλειας 
δεξιοτήτων και την υπονόμευση της 
ποιότητας ζωής που συνεπάγεται η 
επισφαλής απασχόληση, χωρίς να αγνοηθεί 
ο παράγοντας του φύλου· τονίζει ότι τα 
μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα της 
Ευρώπης οφείλουν να αποδώσουν 
μεγαλύτερη προσοχή στα κοινωνικά 
ζητήματα, όπως η επισφαλής εργασία·

Or. lt


