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Τροπολογία 1
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει της 
προαναφερθείσας απόφασης 
1098/2008/ΕΚ, οι δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να 
συνεκτιμούν τις διαφορές μεταξύ ανδρών 
και γυναικών ως προς τον τρόπο που 
βιώνουν τους κινδύνους και τις διαστάσεις 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 79 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν κάτω από το 
όριο της φτώχειας και το 17% όλων των 
γυναικών στις 27 χώρες της ΕΕ 
εντάσσονται στην κατηγορία των ατόμων 
που ζουν σε συνθήκες φτώχειας,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει της 
προαναφερθείσας απόφασης 
1098/2008/ΕΚ, οι δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να 
συνεκτιμούν τις διαφορές μεταξύ ανδρών 
και γυναικών ως προς τον τρόπο που 
βιώνουν τους κινδύνους και τις διαστάσεις 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 79 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν κάτω από το 
όριο της φτώχειας και το 17% όλων των 
γυναικών στις 27 χώρες της ΕΕ 
εντάσσονται στην κατηγορία των ατόμων 
που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, 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,

Or. es

Τροπολογία 2
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αντιμετωπίζει μια μείζονα 
οικονομική, χρηματοπιστωτική και 
κοινωνική κρίση που επηρεάζει τις 
γυναίκες στην αγορά εργασίας και στην 
προσωπική τους ζωή, ιδιαίτερα τις 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
από τη δεκαετία του ’30, η οποία απειλεί 
να μεταβληθεί σε κοινωνική κρίση και
επηρεάζει μεταξύ άλλων τις γυναίκες στην 



PE454.545v01-00 4/78 AM\851278EL.doc

EL

γυναίκες που απειλούνται από τη φτώχεια, αγορά εργασίας και στην προσωπική τους 
ζωή, ιδιαίτερα τις γυναίκες που 
απειλούνται από τη φτώχεια

Or. de

Τροπολογία 3
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αντιμετωπίζει μια μείζονα 
οικονομική, χρηματοπιστωτική και 
κοινωνική κρίση που επηρεάζει τις 
γυναίκες στην αγορά εργασίας και στην 
προσωπική τους ζωή, ιδιαίτερα τις 
γυναίκες που απειλούνται από τη φτώχεια,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αντιμετωπίζει μια μείζονα 
οικονομική, χρηματοπιστωτική και 
κοινωνική κρίση που πλήττει ιδιαίτερα τις 
γυναίκες στην αγορά εργασίας και στην 
προσωπική τους ζωή, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, ιδιαίτερα σε εποχές οικονομικής 
ύφεσης, οι άνθρωποι που ήδη κινδύνευαν 
να οδηγηθούν στη φτώχεια, οι 
περισσότεροι από τους οποίους είναι 
γυναίκες, γίνονται ακόμη πιο ευάλωτοι, 
ειδικά οι ομάδες που πρέπει να 
αντιμετωπίσουν διαφόρων ειδών 
προβλήματα·

Or. es

Τροπολογία 4
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αντιμετωπίζει μια μείζονα 
οικονομική, χρηματοπιστωτική και 
κοινωνική κρίση που επηρεάζει τις 
γυναίκες στην αγορά εργασίας και στην 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αντιμετωπίζει μια μείζονα 
οικονομική, χρηματοπιστωτική και 
κοινωνική κρίση που επηρεάζει τις 
οικογένειες στην αγορά εργασίας και στην 
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προσωπική τους ζωή, ιδιαίτερα τις 
γυναίκες που απειλούνται από τη 
φτώχεια,

προσωπική τους ζωή,

Or. en

Τροπολογία 5
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
λιτότητας που εφαρμόζονται σε ολόκληρη 
την ΕΕ θα έχουν ιδιαίτερα αρνητικές 
επιπτώσεις στις γυναίκες, οι οποίες 
κυριαρχούν στον δημόσιο τομέα τόσο ως 
εργαζόμενες όσο και ως δικαιούχοι 
υπηρεσιών,

Or. en

Τροπολογία 6
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
κατά παράδοση απειλούνται περισσότερο 
από τη φτώχεια και από ένα περιορισμένο 
επίπεδο σύνταξης, κυρίως οι γυναίκες 
άνω των 65 ετών, οι οποίες συχνά 
εισπράττουν συντάξεις που αγγίζουν το 
κατώτατο όριο επιβίωσης, 

Or. es
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Τροπολογία 7
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της φτώχειας είναι ένας 
από τους πέντε μετρήσιμους στόχους που 
πρότεινε η Επιτροπή για τη στρατηγική ΕΕ 
2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 10 
της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" 
(προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας) θα 
ενθαρρύνει την έγκριση εθνικών πολιτικών 
για την προστασία των γυναικών από τον 
κίνδυνο του αποκλεισμού, εξασφαλίζοντας 
ασφάλεια εισοδήματος για τις 
μονογονεϊκές οικογένειες ή τις 
ηλικιωμένες γυναίκες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της φτώχειας είναι ένας 
από τους πέντε μετρήσιμους στόχους που 
πρότεινε η Επιτροπή για τη στρατηγική ΕΕ 
2020• λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 10 
της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" 
(προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας) θα 
ενθαρρύνει την έγκριση εθνικών πολιτικών 
για την προστασία ιδίως των γυναικών 
από τον κίνδυνο της φτώχειας, 
εξασφαλίζοντας ασφάλεια εισοδήματος για 
τις μονογονεϊκές οικογένειες ή τις 
ηλικιωμένες γυναίκες,

Or. de

Τροπολογία 8
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της φτώχειας είναι ένας 
από τους πέντε μετρήσιμους στόχους που 
πρότεινε η Επιτροπή για τη στρατηγική ΕΕ 
2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 10 
της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" 
(προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας) θα 
ενθαρρύνει την έγκριση εθνικών πολιτικών 
για την προστασία των γυναικών από τον 
κίνδυνο του αποκλεισμού, εξασφαλίζοντας 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της φτώχειας είναι ένας 
από τους πέντε μετρήσιμους στόχους που 
πρότεινε η Επιτροπή για τη στρατηγική ΕΕ 
2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 10 
της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" 
(προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας) θα 
ενθαρρύνει την έγκριση εθνικών πολιτικών 
για την προστασία των γυναικών και των 
ανδρών από τον κίνδυνο του αποκλεισμού, 
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ασφάλεια εισοδήματος για τις 
μονογονεϊκές οικογένειες ή τις 
ηλικιωμένες γυναίκες,

εξασφαλίζοντας ασφάλεια εισοδήματος για 
τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα 
ευάλωτα άτομα,

Or. en

Τροπολογία 9
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
κατά παράδοση απειλούνται περισσότερο 
από τη φτώχεια, κυρίως οι μόνες μητέρες 
και οι γυναίκες άνω των 65 ετών, οι 
οποίες εισπράττουν συχνά συντάξεις που 
αγγίζουν το κατώτατο όριο επιβίωσης για 
διάφορους λόγους, όπως η παύση ή η 
διακοπή της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας προκειμένου να 
αφιερωθούν στις οικογενειακές 
υποχρεώσεις ή το γεγονός ότι εργάσθηκαν 
στην επιχείρηση του συζύγου, ιδίως στους 
τομείς του εμπορίου και της γεωργίας, 
χωρίς αμοιβή και χωρίς κοινωνική 
ασφάλιση και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περισσότερες πολιτικές αποσκοπούν στην 
υποστήριξη των οικογενειών με παιδιά 
και το γεγονός ότι μέχρι και το 35% των 
νοικοκυριών αποτελούνται από ένα 
άτομο, που κατά πλειοψηφία είναι 
γυναίκα,

Or. en

Τροπολογία 10
Iratxe García Pérez

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

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί 
όπλο για την καταπολέμηση της φτώχειας 
των γυναικών διότι έχει θετικές 
επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και την 
οικονομική ανάπτυξη καθώς και στην 
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας πράγμα που 
συνεπάγεται πολλά κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη,

Or. es

Τροπολογία 11
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
απειλούμενους από τη φτώχεια ανήκουν 
οι γονείς που ανατρέφουν μικρά παιδιά 
χωρίς σύντροφο, στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία μητέρες χωρίς σύντροφο και 
υποστήριξη·

Or. cs

Τροπολογία 12
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2000 
και μετά η μέση διαφορά στις αμοιβές 
ανδρών και γυναικών παραμένει 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2000 
και μετά η μέση διαφορά στις αμοιβές 
ανδρών και γυναικών παραμένει 



AM\851278EL.doc 9/78 PE454.545v01-00

EL

σημαντική (μεταξύ 14% και 17,4%) και ο 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας ανά 
φύλο έχει άμεσες συνέπειες στις γυναίκες,

απαράλλαχτη (μεταξύ 14% και 18%) και ο 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας ανά 
φύλο έχει άμεσες συνέπειες στις γυναίκες, 

Or. de

Τροπολογία 13
Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
ανεργίας των γυναικών είναι κατά μέσο 
όρο 59,1%· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 
2000 και μετά η μέση διαφορά στις 
αμοιβές ανδρών και γυναικών παραμένει 
σημαντική (μεταξύ 14% και 17,4%) και ο 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας ανά 
φύλο έχει άμεσες συνέπειες στις γυναίκες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
ανεργίας των γυναικών είναι κατά μέσο 
όρο 59,1%· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 
2000 και μετά η μέση διαφορά στις 
αμοιβές ανδρών και γυναικών παραμένει 
σημαντική (18% στο σύνολο της ΕΕ και 
έως και περισσότερο από 30% στα 
περισσότερα κράτη μέλη το 2010) και ο 
διαχωρισμός της αγοράς εργασίας ανά 
φύλο έχει άμεσες συνέπειες στις γυναίκες,

Or. en

Τροπολογία 14
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 16 κράτη 
μέλη ο κίνδυνος της εξαθλίωσης μεταξύ 
των γυναικών υπερβαίνει κατά πολύ τον 
αντίστοιχο μεταξύ των ανδρών,

Or. en
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Τροπολογία 15
Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες 
του χάσματος αμοιβών λόγω φύλου στα 
εισοδήματα καθόλη τη διάρκεια του βίου, 
συνεπάγονται χαμηλότερες συντάξεις για 
τις γυναίκες και λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ως εκ τούτου, οι γυναίκες πλήττονται 
περισσότερο από τους άντρες όπου τη 
διαρκή και ακραία φτώχεια: 22% των 
γυναικών άνω των 65 ετών διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με 16% 
των ανδρών,

Or. en

Τροπολογία 16
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 
απασχόληση σε θέσεις εργασίας υψηλής 
ποιότητας και με κοινωνικά δικαιώματα 
αποτελεί διασφάλιση έναντι της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς 
και εφαλτήριο για την οικονομική και 
ψυχολογική ανεξαρτησία,

Or. es
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Τροπολογία 17
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατοχή 
θέσης εργασίας αυτή καθαυτή δεν 
αποτελεί ικανοποιητική προστασία έναντι 
της ακραίας φτώχειας και ότι, λόγω του 
διαχωρισμού της απασχόλησης, 
περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες 
απασχολούνται σε θέσεις εργασίας με 
χαμηλότερους μισθούς, ενώ πολύ συχνά 
ούτε οι παροχές της κοινωνικής πρόνοιας 
δεν παρέχουν προστασία από την ακραία 
φτώχεια,

Or. en

Τροπολογία 18
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όσο 
μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα 
της διαβίωσης υπό καθεστώς φτώχειας 
και με ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα, τόσο 
μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος περιαγωγής 
σε μόνιμη οικονομική εξαθλίωση και 
κοινωνικό αποκλεισμό· λαμβάνοντας 
συνεπώς υπόψη ότι οι δράσεις για την 
καταπολέμηση της φτώχειας δεν θα 
πρέπει να αποσκοπούν μόνο στην 
ενίσχυση των ατόμων που ήδη ζουν σε 
συνθήκες ακραίας οικονομικής στέρησης, 
αλλά και στην έγκαιρη πρόληψη και 
αντιμετώπιση φαινομένων που οδηγούν 
τους πολίτες στην οικονομική και 
κοινωνική εξαθλίωση,
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Or. en

Τροπολογία 19
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές ανά ηλικία και φύλο 
ως προς τον χρόνο που δαπανάται για μη 
αμειβόμενη εργασία και καθημερινή 
ενασχόληση με καθήκοντα φροντίδας και 
οικιακών εργασιών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες ειδικότερα επιβαρύνονται 
περισσότερο με μη αμειβόμενη εργασία,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές ανά ηλικία και φύλο 
ως προς τον χρόνο που δαπανάται για μη 
αμειβόμενη εργασία και καθημερινή 
ενασχόληση με καθήκοντα φροντίδας και 
οικιακών εργασιών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες ειδικότερα επιβαρύνονται 
περισσότερο με μη αμειβόμενη εργασία 
στον ρόλο τους ως νοικοκυρών, μητέρων 
και συζύγων,

Or. en

Τροπολογία 20
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές ανά ηλικία και φύλο 
ως προς τον χρόνο που δαπανάται για μη 
αμειβόμενη εργασία και καθημερινή 
ενασχόληση με καθήκοντα φροντίδας και 
οικιακών εργασιών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες ειδικότερα επιβαρύνονται 
περισσότερο με μη αμειβόμενη εργασία,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές ανά ηλικία και φύλο 
ως προς τον χρόνο που δαπανάται για μη 
αμειβόμενη εργασία και καθημερινή 
ενασχόληση με καθήκοντα φροντίδας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
ειδικότερα επιβαρύνονται περισσότερο με 
μη αμειβόμενη εργασία,

Or. en
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Τροπολογία 21
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υποστήριξης όπως οι
υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, 
ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων 
ατόμων, είναι σημαντική για την ισότιμη 
συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών 
στην αγορά εργασίας και ως μέσο για την 
πρόληψη και τη μείωση της φτώχειας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υποστήριξης όπως οι 
υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, 
ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων 
ατόμων, είναι σημαντική για την ισότιμη 
συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών 
στην αγορά εργασίας,

Or. de

Τροπολογία 22
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υποστήριξης όπως οι 
υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, 
ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων 
ατόμων, είναι σημαντική για την ισότιμη 
συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών 
στην αγορά εργασίας και ως μέσο για την 
πρόληψη και τη μείωση της φτώχειας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης όπως 
οι υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, 
ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων 
ατόμων, είναι σημαντική για την ισότιμη 
συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών 
στην αγορά εργασίας και ως μέσο για την 
πρόληψη και τη μείωση της φτώχειας,

Or. en

Τροπολογία 23
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υποστήριξης όπως οι 
υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, 
ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων 
ατόμων, είναι σημαντική για την ισότιμη 
συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών 
στην αγορά εργασίας και ως μέσο για την 
πρόληψη και τη μείωση της φτώχειας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
σε προσπελάσιμες και ποιοτικές
υπηρεσίες υποστήριξης όπως οι υπηρεσίες 
φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και 
άλλων εξαρτώμενων ατόμων, είναι 
σημαντική για την ισότιμη συμμετοχή των 
γυναικών και των ανδρών στην αγορά 
εργασίας και ως μέσο για την πρόληψη και 
τη μείωση της φτώχειας,

Or. es

Τροπολογία 24
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο φτώχειας από ό,τι ο γενικός 
πληθυσμός, αγγίζοντας το 2008 το 
ποσοστό του 19% περίπου στην ΕΕ των 
27 επί του συνόλου των ατόμων ηλικίας 
άνω των 65 ετών, τη στιγμή που το 2005 
το ποσοστό αυτό ήταν 19%, και το 2000 
17%, και ότι οι γυναίκες άνω των 65 ετών 
αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο φτώχειας 
(το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι 
22%, δηλαδή 5 ποσοστιαίες μονάδες 
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των 
ανδρών),

Or. en
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Τροπολογία 25
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκυμοσύνη επηρεάζει τις ευκαιρίες 
εργασίας και εκπαίδευσης των γυναικών 
περισσότερο σε σχέση με τους άνδρες, 
όταν, επί παραδείγματι, οι μη 
προγραμματισμένες εγκυμοσύνες 
υποχρεώνουν τις γυναίκες να τερματίσουν 
νωρίτερα τις σπουδές τους,

Or. en

Τροπολογία 26
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, 
ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, 
συμμετέχουν στην άτυπη οικονομία, χωρίς 
να έχουν καταχωρισθεί στην επίσημη 
αγορά εργασίας, ή εργάζονται με 
βραχυχρόνιες συμβάσεις εργασίας, γεγονός 
που δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα 
όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα των 
γυναικών, μεταξύ των οποίων τα 
δικαιώματα κατά την εγκυμοσύνη, η άδεια 
μητρότητας και θηλασμού, η θεμελίωση 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και η 
πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, 
ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, 
συμμετέχουν συχνότερα από τους άνδρες 
στην άτυπη οικονομία, χωρίς να έχουν 
καταχωρισθεί στην επίσημη αγορά 
εργασίας, ή εργάζονται με βραχυχρόνιες 
συμβάσεις εργασίας, γεγονός που 
δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα όσον 
αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα των 
γυναικών, μεταξύ των οποίων τα 
δικαιώματα κατά την εγκυμοσύνη, η άδεια 
μητρότητας και θηλασμού, η θεμελίωση 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και η 
πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση,

Or. de
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Τροπολογία 27
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, 
ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, 
συμμετέχουν στην άτυπη οικονομία, χωρίς 
να έχουν καταχωρισθεί στην επίσημη 
αγορά εργασίας, ή εργάζονται με 
βραχυχρόνιες συμβάσεις εργασίας, γεγονός 
που δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα 
όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα 
των γυναικών, μεταξύ των οποίων τα 
δικαιώματα κατά την εγκυμοσύνη, η 
άδεια μητρότητας και θηλασμού, η 
θεμελίωση συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων και η πρόσβαση στην 
κοινωνική ασφάλιση,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, 
ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, 
συμμετέχουν στην άτυπη οικονομία, χωρίς 
να έχουν καταχωρισθεί στην επίσημη 
αγορά εργασίας, ή εργάζονται με 
βραχυχρόνιες συμβάσεις εργασίας, γεγονός 
που δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στις 
γυναίκες,

Or. en

Τροπολογία 28
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
μεγαλύτερης ηλικίας βρίσκονται σε μια 
ιδιαιτέρως επισφαλή κατάσταση επειδή 
το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα 
εξαρτάται από την οικογενειακή τους 
κατάσταση (συντάξεις συζύγου ή 
επιζώντος) και επειδή σπανίως 
θεμελιώνουν από μόνες τους επαρκή 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, λόγω 
διακοπής της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, διαφοράς αμοιβής και 
άλλων παραγόντων,
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Or. en

Τροπολογία 29
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία που 
συνδέεται με το φύλο επίσης συνιστά 
σημαντικό εμπόδιο στην ισότητα των 
φύλων και συνδέεται στενά με τον κίνδυνο 
της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εμπορία ανθρώπων είναι μια σύγχρονη 
μορφή δουλείας που πλήττει σε μεγάλη 
κλίμακα γυναίκες και κορίτσια και 
συνιστά σημαντικό παράγοντα που 
συμβάλλει στη φτώχεια,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία που 
συνδέεται με το φύλο είναι πρόβλημα 
όσον αφορά την ισότητα των φύλων και 
συνδέεται στενά με την εκάστοτε 
εισοδηματική κατάσταση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων είναι μια 
σύγχρονη μορφή δουλείας που πλήττει σε 
μεγάλη κλίμακα γυναίκες και κορίτσια 
πρωτίστως και συνδέεται επίσης με την 
εκάστοτε εισοδηματική κατάσταση,

Or. de

Τροπολογία 30
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία που 
συνδέεται με το φύλο επίσης συνιστά 
σημαντικό εμπόδιο στην ισότητα των 
φύλων και συνδέεται στενά με τον 
κίνδυνο της φτώχειας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων είναι μια 
σύγχρονη μορφή δουλείας που πλήττει σε 
μεγάλη κλίμακα γυναίκες και κορίτσια και 
συνιστά σημαντικό παράγοντα που 
συμβάλλει στη φτώχεια,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
είναι ένας παράγων που συνδέεται με 
αυξημένο κίνδυνο βίας που συνδέεται με 
το φύλο, γεγονός που συνιστά σημαντικό 
εμπόδιο στην ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά η οικιακή 
βία οδηγεί σε απώλεια της εργασίας, 
ασταθή υγεία, την απώλεια της οικιακής 
στέγης, μπορεί επίσης να ωθήσει τις 
γυναίκες σε έναν κύκλο φτώχειας·
λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι η 
εμπορία ανθρώπων είναι μια σύγχρονη 
μορφή δουλείας που πλήττει σε μεγάλη 
κλίμακα γυναίκες και κορίτσια και συνιστά 
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σημαντικό παράγοντα που οφείλεται αλλά 
και συμβάλλει στη φτώχεια,

Or. en

Τροπολογία 31
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία σε 
βάρος των γυναικών, σε όλες τις μορφές 
της, αποτελεί μια από τις πλέον 
διαδεδομένες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν 
γνωρίζει γεωγραφικούς, οικονομικούς, ή 
κοινωνικούς περιορισμούς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η βία αποτελεί σοβαρό 
πρόβλημα στην Ένωση, όπου περίπου 
20% έως 25% των γυναικών υποφέρουν 
από σωματική βία, και όπου άνω του 
10% των γυναικών είναι θύματα 
σεξουαλικής βίας κατά την ενήλικη ζωή 
τους,

Or. en

Τροπολογία 32
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Veronica Lope Fontagné, 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι
γυναίκες με αναπηρία υφίστανται 
διακρίσεις στο οικογενειακό περιβάλλον 
και στην εκπαίδευση, έχουν 
περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης 
και οι κοινωνικές παροχές που τους 
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χορηγούνται δεν τους επιτρέπουν κατά 
κανόνα να βγουν από τη φτώχεια· κατά 
συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδείξουν την ιδιαίτερη μέριμνα που 
χρειάζονται οι γυναίκες με αναπηρία 
προκειμένου να απολαύουν των 
δικαιωμάτων τους και να προτείνουν 
μέτρα για την ένταξη των γυναικών 
αυτών μέσω πρόσθετων προγραμμάτων 
στήριξης· 

Or. es

Τροπολογία 33
Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Kartika Tamara 
Liotard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασθένειες 
της φτώχειας, όπως το AIDS, η 
φυματίωση και η ελονοσία, πλήττουν 
ιδιαίτερα τις γυναίκες και την προστασία 
της μητρότητας,

Or. en

Τροπολογία 34
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένες
κατηγορίες γυναικών που συχνά 
αντιμετωπίζουν διπλές διακρίσεις, όπως 
οι ανάπηρες γυναίκες, οι γυναίκες με
εξαρτώμενα άτομα, οι ηλικιωμένες 
γυναίκες, οι μετανάστριες και οι γυναίκες

Θ. επισημαίνει ότι οι γυναίκες φέρουν όλο 
και περισσότερο το βάρος της φτώχειας, 
δεδομένου ότι είναι πιο ευάλωτες από 
τους άνδρες, ιδίως οι κατηγορίες εκείνες
γυναικών με ειδικές ανάγκες όπως οι 
γυναίκες με αναπηρία, οι ηλικιωμένες 
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μέλη εθνοτικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα οι 
γυναίκες Ρομ, είναι πιο πιθανό να 
βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού,

γυναίκες και οι μονογονεϊκές οικογένειες 
(ιδιαίτερα οι ανύπαντρες μητέρες και οι 
χήρες με εξαρτώμενα τέκνα) και οι 
ομάδες που είναι πιο ευάλωτες στον 
αποκλεισμό όπως οι γυναίκες Ρομά, οι
παραδόσεις των οποίων αναθέτουν 
αποκλειστικά στις γυναίκες την οικιακή 
εργασία και την παροχή φροντίδας, 
απομακρύνοντάς τες πρόωρα από την 
εκπαίδευση και την απασχόληση, και οι
μετανάστριες· λαμβανομένου τούτου 
υπόψη, τονίζει την ανάγκη για 
ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας, 
περιλαμβανομένης της προστασίας 
δικαιωμάτων όπως ο αξιοπρεπής μισθός, 
η άδεια μητρότητας και ένα εργασιακό 
περιβάλλον χωρίς διακρίσεις, στοιχεία 
ζωτικής σημασίας για τις γυναίκες αυτές,·

Or. es

Τροπολογία 35
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένες 
κατηγορίες γυναικών που συχνά 
αντιμετωπίζουν διπλές διακρίσεις, όπως οι 
ανάπηρες γυναίκες, οι γυναίκες με 
εξαρτώμενα άτομα, οι ηλικιωμένες 
γυναίκες, οι μετανάστριες και οι γυναίκες 
μέλη εθνοτικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα οι 
γυναίκες Ρομ, είναι πιο πιθανό να βρεθούν 
σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένες 
κατηγορίες γυναικών που συχνά 
αντιμετωπίζουν διπλές διακρίσεις, όπως οι 
ανάπηρες γυναίκες, οι γυναίκες με 
εξαρτώμενα άτομα, οι ηλικιωμένες 
γυναίκες χωρίς καθόλου ή με ελάχιστη 
μόρφωση, οι άνεργες μακράς διάρκειας, 
οι μετανάστριες και οι γυναίκες μέλη 
εθνοτικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα οι 
γυναίκες Ρομ, είναι πιο πιθανό να βρεθούν 
σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού,

Or. es
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Τροπολογία 36
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένες 
κατηγορίες γυναικών που συχνά
αντιμετωπίζουν διπλές διακρίσεις, όπως οι 
ανάπηρες γυναίκες, οι γυναίκες με 
εξαρτώμενα άτομα, οι ηλικιωμένες 
γυναίκες, οι μετανάστριες και οι γυναίκες 
μέλη εθνοτικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα οι 
γυναίκες Ρομ, είναι πιο πιθανό να βρεθούν 
σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένες 
κατηγορίες γυναικών που αντιμετωπίζουν 
συχνές διακρίσεις, όπως οι ανάπηρες 
γυναίκες, οι γυναίκες με εξαρτώμενα 
άτομα, οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι 
μετανάστριες και οι γυναίκες μέλη 
εθνοτικών μειονοτήτων είναι πιο πιθανό να 
βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού,

Or. de

Τροπολογία 37
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πρόγραμμα Progress προορίζεται να 
υποστηρίξει την αποτελεσματική 
εφαρμογή της αρχής για την ισότητα των 
φύλων και την προώθηση της 
ενσωμάτωσής της σε όλες τις πολιτικές 
της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πρόγραμμα αυτό αποτελεί εργαλείο 
εξαιρετικής σημασίας για την 
καταπολέμηση της αύξησης της 
φτώχειας που πλήττει τις γυναίκες,

Or. en
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Τροπολογία 38
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
προσδόκιμο ζωής είναι περίπου κατά έξι 
έτη μεγαλύτερο για τις γυναίκες από ό,τι 
για τους άνδρες, και ότι, σύμφωνα με τις 
στατιστικές, στην Ευρώπη των 27, το 
2007 το προσδόκιμο ζωής για τους 
άνδρες ήταν τα 76 έτη και για τις 
γυναίκες τα 82 έτη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το γεγονός αυτό επηρεάζει σημαντικά 
τη γυναικεία φτώχεια, ιδίως στον βαθμό 
που οι γυναίκες αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερες δυσκολίες σε σχέση με τους
άνδρες όσον αφορά την πρόσβαση σε 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης,

Or. en

Τροπολογία 39
Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η πρόληψη και η μείωση της 
γυναικείας φτώχειας συνιστά σημαντικό 
συστατικό στοιχείο της θεμελιώδους αρχής 
της κοινωνικής αλληλεγγύης η οποία 
αποτελεί δέσμευση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

1. θεωρεί ότι η πρόληψη και η μείωση της 
γυναικείας φτώχειας συνιστά σημαντικό 
συστατικό στοιχείο της θεμελιώδους αρχής 
της κοινωνικής αλληλεγγύης η οποία 
αποτελεί δέσμευση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, που προβλέπει ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία καθώς επίσης 
και καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και των διακρίσεων·
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Or. en

Τροπολογία 40
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. αναγνωρίζει ότι η έννοια του "ολοένα 
και εντονότερου γυναικείου χαρακτήρα 
της φτώχειας" σημαίνει ότι οι γυναίκες 
πλήττονται από τη φτώχεια περισσότερο 
από τους άντρες, ότι η φτώχεια που 
αντιμετωπίζουν είναι σοβαρότερη από 
αυτή των ανδρών και ότι η φτώχεια 
μεταξύ των γυναικών παρουσιάζει 
αυξητική τάση·

Or. en

Τροπολογία 41
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι τα περισσότερα 
άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση 
φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άνω 
των 85 εκατομμυρίων ατόμων συνολικά, 
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,

Or. es
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Τροπολογία 42
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. επισημαίνει ότι οι ανισότητες λόγω 
φύλου παρεμποδίζουν τη μείωση της 
φτώχειας και θέτουν σε κίνδυνο τις 
προοπτικές οικονομικής και ανθρώπινης 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 43
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. λαμβάνει υπό σημείωση την 
ανακοίνωση της Επιτροπής για την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
(2010-2015)· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν την προοπτική του φύλου ως 
βασικό στοιχείο όλων των κοινών 
πολιτικών και των εθνικών προγραμμάτων 
για την εξάλειψη της φτώχειας και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού·

2. λαμβάνει υπό σημείωση την 
ανακοίνωση της Επιτροπής για την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
(2010-2015)· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη την προοπτική του φύλου ως 
συστατικό στοιχείο όλων των κοινών 
πολιτικών και των εθνικών προγραμμάτων 
για την εξάλειψη της φτώχειας και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού·

Or. de

Τροπολογία 44
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι είναι θεμελιώδους 
σημασίας να εξασφαλίζεται η ισότητα 
πρόσβασης στους πόρους, στα 
δικαιώματα και στην εξουσία, πράγμα το 
οποίο προϋποθέτει κοινωνικές και 
πολιτιστικές αλλαγές, εξάλειψη των 
στερεοτύπων και προαγωγή της 
ισότητας,

Or. es

Τροπολογία 45
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για μια "ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
για την καταπολέμηση της φτώχειας"· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τη διάσταση του φύλου στην 
εν λόγω πλατφόρμα·

3. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για μια "ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
για την καταπολέμηση της φτώχειας"· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
στην εν λόγω πλατφόρμα·

Or. de

Τροπολογία 46
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
 Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
μια προσέγγιση "ευρείας κοινωνίας" στο 
πλαίσιο της οποίας οι πολίτες θα
ενθαρρύνονται να βοηθούν, να στηρίζουν 
και να συνεργάζονται για τη βελτίωση της 
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κατάστασης των πλέον ευάλωτων 
ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 47
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στα σχέδιά τους 
για την ανάκαμψη από την ύφεση·

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στα σχέδιά τους 
για την ανάκαμψη από την ύφεση, μέσω 
της προώθησης και ενθάρρυνσης της 
γυναικείας απασχόλησης σε στρατηγικούς 
τομείς της ανάπτυξης, με τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων για την αρχική και 
διαρκή κατάρτιση, για τη 
"στοχοθετημένη" ένταξη στην αγορά 
εργασίας, για την ελαστικοποίηση των 
ωραρίων, για την ισότητα αμοιβών, για 
την αναθεώρηση των φορολογικών και 
συνταξιοδοτικών καθεστώτων·

Or. it

Τροπολογία 48
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στα σχέδιά τους 
για την ανάκαμψη από την ύφεση·

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στα σχέδιά τους 
για την ανάκαμψη από την ύφεση και για 
την προσαρμογή των προϋπολογισμών 
ώστε να εξασφαλίζεται η ισότητα 
πρόσβασης στις δαπάνες του δημόσιου 
τομέα, τόσο για την αύξηση της 
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παραγωγικής ικανότητας όσο και για την 
ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών 
των γυναικών·

Or. es

Τροπολογία 49
Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στα σχέδιά τους 
για την ανάκαμψη από την ύφεση·

4. κατακρίνει το γεγονός ότι τα σχέδια 
οικονομικής ανάκαμψης ως επί το 
πλείστον εστιάζουν στην 
ανδροκρατούμενη απασχόληση· τονίζει 
ότι η στήριξη στις μελλοντικές 
προοπτικές περισσότερο της ανδρικής 
παρά της γυναικείας απασχόλησης 
μάλλον επιτείνει παρά μειώνει την 
ανισότητα μεταξύ των φύλων· καλεί ως 
εκ τούτου την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
λάβουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στα 
σχέδιά τους για την ανάκαμψη από την 
ύφεση·

Or. en

Τροπολογία 50
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4α) τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης, η ανεργία και τα 
κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν να 
αυξάνονται σε ορισμένα κράτη μέλη και 
καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να ενισχύσει τη δέσμευσή της για 
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εξάλειψη της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ιδιαίτερα 
της φτώχειας των γυναικών και της 
άμεσης επίδρασής της στην οικογενειακή 
ζωή, δεδομένου ότι οι ακραίες μορφές 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 51
Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση των 
γυναικών στην εργασία τις τελευταίες 
δεκαετίες συνεπάγεται μεγαλύτερες 
άμεσες επιπτώσεις της κρίσης όχι μόνο 
στις ίδιες τις γυναίκες αλλά και στα 
νοικοκυριά, τα εισοδήματα των οποίων 
θα επηρεαστούν σημαντικά από τις 
απώλειες θέσεων εργασίας γυναικών· 
τονίζει ότι πρέπει να αναμένεται 
δυσανάλογη αύξηση της γυναικείας 
ανεργίας για όσο διάστημα αναγγέλλονται 
δημοσιονομικές περικοπές στον δημόσιο 
τομέα, καθώς οι γυναίκες απασχολούνται 
δυσανάλογα στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της υγείας και των 
κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 52
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν τους δείκτες 
αναφορικά με τις γυναίκες και τη φτώχεια 
που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της 
πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου ως 
εργαλείου παρακολούθησης του 
αντικτύπου ευρύτερων κοινωνικών και 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης για τη μείωση της φτώχειας·

5. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν τους δείκτες 
αναφορικά με τις γυναίκες και τη φτώχεια 
που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της 
πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου ως 
εργαλείου παρακολούθησης του 
αντικτύπου ευρύτερων κοινωνικών και 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης για τη μείωση της φτώχειας· 
καλεί τα κράτη μέλη να βρουν 
επαρκέστερους τρόπους υπολογισμού της 
φτώχειας μεταξύ των γυναικών· 

Or. bg

Τροπολογία 53
Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρέχουν συστηματικά 
χωρισμένα ανά φύλο στοιχεία και 
πληροφορίες τόσο στις εθνικές εκθέσεις 
τους όσο και στην ετήσια κοινή έκθεση 
για την κοινωνική προστασία και την 
κοινωνική ενσωμάτωση·

Or. en

Τροπολογία 54
Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν νέους 
εξατομικευμένους δείκτες όσον αφορά τις 
γυναίκες και τη φτώχεια, ως μέσο 
παρακολούθησης των επιπτώσεων που 
έχουν οι ευρύτερες κοινωνικές και 
οικονομικές πολιτικές, καθώς και οι 
πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης 
στις γυναίκες και τη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 55
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να συμφωνηθεί και 
να εγκριθεί ένας ευρωπαϊκός Χάρτης 
Δικαιωμάτων των Γυναικών, σε ευρεία 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, να βελτιωθούν τα 
δικαιώματα και οι ευκαιρίες των 
γυναικών και να προαχθούν μηχανισμοί 
για την επίτευξη της ισότητας των φύλων 
σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, 
οικονομικής και πολιτικής ζωής·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 56
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να συμφωνηθεί και 
να εγκριθεί ένας ευρωπαϊκός Χάρτης 
Δικαιωμάτων των Γυναικών, σε ευρεία 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, να βελτιωθούν τα 
δικαιώματα και οι ευκαιρίες των 
γυναικών και να προαχθούν μηχανισμοί 
για την επίτευξη της ισότητας των φύλων 
σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, 
οικονομικής και πολιτικής ζωής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 57
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να συμφωνηθεί και 
να εγκριθεί ένας ευρωπαϊκός Χάρτης 
Δικαιωμάτων των Γυναικών, σε ευρεία 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, να βελτιωθούν τα 
δικαιώματα και οι ευκαιρίες των 
γυναικών και να προαχθούν μηχανισμοί 
για την επίτευξη της ισότητας των φύλων 
σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, 
οικονομικής και πολιτικής ζωής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 58
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να συμφωνηθεί και 
να εγκριθεί ένας ευρωπαϊκός Χάρτης 
Δικαιωμάτων των Γυναικών, σε ευρεία 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, να βελτιωθούν τα 
δικαιώματα και οι ευκαιρίες των 
γυναικών και να προαχθούν μηχανισμοί 
για την επίτευξη της ισότητας των φύλων 
σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, 
οικονομικής και πολιτικής ζωής·

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 59
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να συμφωνηθεί και 
να εγκριθεί ένας ευρωπαϊκός Χάρτης 
Δικαιωμάτων των Γυναικών, σε ευρεία 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, να βελτιωθούν τα 
δικαιώματα και οι ευκαιρίες των 
γυναικών και να προαχθούν μηχανισμοί 
για την επίτευξη της ισότητας των φύλων 
σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, 
οικονομικής και πολιτικής ζωής·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 60
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στην 
αναγκαιότητα περαιτέρω συνέχισης των 
ερευνών και των αναλύσεων αναφορικά 
με το φαινόμενο του "ολοένα και 
εντονότερου γυναικείου χαρακτήρα της 
φτώχειας"· καλεί την Επιτροπή και το 
Eurofound να συνεργαστούν με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων και να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες για την διεξαγωγή 
στοχευμένων ερευνών που θα κληθούν να 
αξιολογήσουν, μεταξύ άλλων, τις 
συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης στις 
γυναίκες· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου στα σχέδιά 
τους για ανάκαμψη από την ύφεση·

Or. en

Τροπολογία 61
Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Kartika Tamara 
Liotard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι οι ασθένειες της 
φτώχειας, όπως το AIDS, η φυματίωση 
και η ελονοσία, δεν επιτρέπουν στις 
γυναίκες να εργάζονται, αφενός λόγω των 
άμεσων επιπτώσεων που έχουν οι 
ασθένειες αυτές στις γυναίκες και, 
αφετέρου, λόγω του πρόσθετου βάρους με 
το οποίο επιβαρύνονται αυτές, καθόσον 
αυτές παραδοσιακά έχουν την κύρια 
ευθύνη περίθαλψης των προσβεβλημένων 
μελών της οικογένειας· καλεί την 
Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της 
για την εξάλειψη των ασθενειών αυτών, 
ιδίως μέσω της προώθησης 
αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων·
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Or. en

Τροπολογία 62
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(6α) Καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την εφαρμογή σε όλα τα 
επίπεδα, από το τοπικό έως το εθνικό, 
των πολιτικών επί θεμάτων ισότητας των 
φύλων και των κοινοτικών αρχών·

Or. it

Τροπολογία 63
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από τα κράτη μέλη συγκεκριμένα 
προγράμματα για την προαγωγή της 
ενεργού συμμετοχής ή την επανένταξη των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και για 
εξειδικευμένη κατάρτιση για κάλυψη των 
απαραίτητων δεξιοτήτων και προσόντων 
υπό το πρίσμα της στρατηγικής ΕΕ 2020, η 
οποία τονίζει τη σημασία των "πράσινων" 
θέσεων εργασίας για μια νέα αειφόρο 
οικονομία·

7. ζητεί από τα κράτη μέλη συγκεκριμένα 
προγράμματα για την προαγωγή της 
ενεργού συμμετοχής ή την επανένταξη των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και για 
εξειδικευμένη κατάρτιση για κάλυψη των 
απαραίτητων δεξιοτήτων και προσόντων 
υπό το πρίσμα της στρατηγικής ΕΕ 2020, η 
οποία τονίζει τη σημασία των "πράσινων" 
θέσεων εργασίας για μια νέα αειφόρο 
οικονομία· ζητεί, προκειμένου να μην 
ενταθεί η ανασφάλεια των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, να λαμβάνονται υπόψη 
στη σειρά απόλυσης τα οικογενειακά 
βάρη, δεδομένου ότι, σε πολλές 
περιπτώσεις, οι γυναίκες αναλαμβάνουν 
το βάρος των παιδιών·

Or. fr
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Τροπολογία 64
Antonyia Parvanova, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από τα κράτη μέλη συγκεκριμένα 
προγράμματα για την προαγωγή της 
ενεργού συμμετοχής ή την επανένταξη των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και για 
εξειδικευμένη κατάρτιση για κάλυψη των 
απαραίτητων δεξιοτήτων και προσόντων
υπό το πρίσμα της στρατηγικής ΕΕ 2020, η 
οποία τονίζει τη σημασία των "πράσινων" 
θέσεων εργασίας για μια νέα αειφόρο 
οικονομία·

7. ζητεί από τα κράτη μέλη συγκεκριμένα 
προγράμματα για την προαγωγή της 
ενεργού συμμετοχής ή την επανένταξη των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και για 
εξειδικευμένη κατάρτιση όπως και δια 
βίου ευκαιρίες για κάλυψη των 
απαραίτητων δεξιοτήτων και προσόντων, 
όπως χειραφέτηση, οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης και ικανοτήτων, υπό το 
πρίσμα της στρατηγικής ΕΕ 2020, η οποία 
τονίζει τη σημασία των "πράσινων" 
θέσεων εργασίας για μια νέα αειφόρο 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 65
Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από τα κράτη μέλη συγκεκριμένα 
προγράμματα για την προαγωγή της 
ενεργού συμμετοχής ή την επανένταξη των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και για 
εξειδικευμένη κατάρτιση για κάλυψη των 
απαραίτητων δεξιοτήτων και προσόντων 
υπό το πρίσμα της στρατηγικής ΕΕ 2020, η 
οποία τονίζει τη σημασία των "πράσινων" 
θέσεων εργασίας για μια νέα αειφόρο 
οικονομία·

7. ζητεί από τα κράτη μέλη συγκεκριμένα 
προγράμματα για την προαγωγή της 
ενεργού συμμετοχής ή την επανένταξη των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και για 
εξειδικευμένη κατάρτιση για κάλυψη των 
απαραίτητων δεξιοτήτων και προσόντων 
υπό το πρίσμα της στρατηγικής ΕΕ 2020, η 
οποία τονίζει τη σημασία των σχεδίων και 
προγραμμάτων για τον οικολογικό 
μετασχηματισμό, δηλ. των τομέα των 
ανανεώσιμων πόρων, των "πράσινων" 
θέσεων εργασίας έντασης επιστήμης και 
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τεχνολογίας για μια νέα αειφόρο 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 66
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι η ένταξη των γυναικών 
στην αγορά εργασίας είναι καίριας 
σημασίας για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να στηριχθεί η δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας, να διευκολυνθεί η 
συμπληρωματική κατάρτιση και 
εκπαίδευση των γυναικών που ζουν υπό 
το φάσμα της φτώχειας και να ενισχυθεί 
η ένταξή τους σε θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 67
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
παράσχουν καλύτερες ευκαιρίες στις 
γυναίκες στον τομέα της εκπαίδευσης, 
διευρύνοντας και διαφοροποιώντας τις 
εκπαιδευτικές δυνατότητες, 
καταπολεμώντας ταυτόχρονα τα 
στερεότυπα όσον αφορά την κυριαρχία 
ανδρών/γυναικών στις σπουδές καθώς 
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και την εξάλειψη των παραδοσιακών 
στερεοτύπων ρόλου από τα σχολικά 
προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία 68
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. αναγνωρίζει την άμεση συσχέτιση 
μεταξύ της οικονομικής ανισότητας, της 
εξάρτησης των γυναικών καθώς και των 
ανισοτήτων που εξακολουθούν να 
υπάρχουν μεταξύ ανδρών και γυναικών 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, τις οικογενειακές ευθύνες 
και τη συνολική στήριξη της οικογένειας 
και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων 
εξακολουθεί να υφίσταται και να παράγει 
αρνητικά αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 69
Antonyia Parvanova, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την 
εξάλειψη των ανισοτήτων των φύλου στην 
εργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 
2020· ενθαρρύνει θερμά τη θέσπιση 
στόχου για τη μείωση της διαφοράς στις 
αμοιβές ανδρών και γυναικών κατά 1% 

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την 
εξάλειψη των ανισοτήτων των φύλου στην 
εργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 
2020· ενθαρρύνει θερμά τη θέσπιση 
στόχου για τη μείωση της διαφοράς στις 
αμοιβές ανδρών και γυναικών κατά 1% 
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ετησίως, προκειμένου έως το 2020 να 
επιτευχθεί μείωση κατά 10%·

ετησίως, προκειμένου έως το 2020 να 
επιτευχθεί μείωση κατά 10%, να 
διασφαλιστούν οι πλήρεις αποδοχές των 
γυναικών κατά την θεσμοθετημένη άδεια 
μητρότητας όπως προτείνει και η έκθεση 
του Κοινοβουλίου επί του θέματος αυτού, 
καθόσον αυτό θα συμβάλει στην εξάλειψη 
των ανισοτήτων λόγω φύλου που 
υφίστανται στον τομέα της απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 70
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την 
εξάλειψη των ανισοτήτων των φύλου στην 
εργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 
2020· ενθαρρύνει θερμά τη θέσπιση 
στόχου για τη μείωση της διαφοράς στις 
αμοιβές ανδρών και γυναικών κατά 1% 
ετησίως, προκειμένου έως το 2020 να 
επιτευχθεί μείωση κατά 10%·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την 
εξάλειψη των ανισοτήτων των φύλου στην 
εργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 
2020· ενθαρρύνει θερμά τη θέσπιση 
στόχου για τη μείωση της διαφοράς στις 
αμοιβές ανδρών και γυναικών κατά 1% 
ετησίως, προκειμένου έως το 2020 να 
επιτευχθεί μείωση κατά 10%· υποστηρίζει 
επίσης ότι είναι ανάγκη να αναληφθούν 
θετικές δράσεις προκειμένου να αυξηθεί 
η συμμετοχή των γυναικών στα πολιτικά, 
οικονομικά και επιχειρηματικά όργανα 
λήψεως των αποφάσεων·

Or. es

Τροπολογία 71
Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
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να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την 
εξάλειψη των ανισοτήτων των φύλου στην 
εργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 
2020· ενθαρρύνει θερμά τη θέσπιση 
στόχου για τη μείωση της διαφοράς στις 
αμοιβές ανδρών και γυναικών κατά 1%
ετησίως, προκειμένου έως το 2020 να 
επιτευχθεί μείωση κατά 10%·

να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την 
εξάλειψη των ανισοτήτων των φύλου στην 
εργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 
2020· ενθαρρύνει θερμά τη θέσπιση 
στόχου για τη μείωση της διαφοράς στις 
αμοιβές ανδρών και γυναικών κατά 0-5% 
έως το 2020 υιοθετώντας τη μηδενικής 
ανοχής προσέγγιση, μέσω της επιβολής 
κυρώσεων στα μη συμμορφούμενα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 72
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την 
εξάλειψη των ανισοτήτων των φύλου στην 
εργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 
2020· ενθαρρύνει θερμά τη θέσπιση 
στόχου για τη μείωση της διαφοράς στις 
αμοιβές ανδρών και γυναικών κατά 1% 
ετησίως, προκειμένου έως το 2020 να 
επιτευχθεί μείωση κατά 10%·

8. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη των 
ανισοτήτων των φύλου στην εργασία στο 
πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020· 
ενθαρρύνει θερμά τη θέσπιση στόχου για 
τη μείωση της διαφοράς στις αμοιβές 
ανδρών και γυναικών κατά 1% ετησίως, 
προκειμένου έως το 2020 να επιτευχθεί 
μείωση κατά 10%·

Or. en

Τροπολογία 73
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(8a) επισημαίνει ότι η πρόσβαση των 
γυναικών επιχειρηματιών στην πίστωση 
είναι περιορισμένη, πράγμα που είναι 
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μεγάλο εμπόδιο για την επαγγελματική 
τους εξέλιξη και την οικονομική τους 
ανεξαρτησία και αντίκειται στην αρχή 
της ίσης μεταχείρισης· 

Or. bg

Τροπολογία 74
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί τους αρμόδιους για τη χάραξη 
πολιτικής, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο, να χαράξουν τις 
απαντήσεις πολιτικής με στόχο τη 
μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 
οικονομικής κρίσης με βάση μια 
ευαίσθητη σε θέματα της σχέσης των δύο 
φύλων ανάλυση της αγοράς εργασίας, 
καθώς και τη συστηματική αξιολόγηση 
και εκτίμηση των επιπτώσεων λόγω 
φύλου·

Or. en

Τροπολογία 75
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. 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 
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δρομολόγησε η Επιτροπή· 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. es

Τροπολογία 76
Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την υφιστάμενη νομοθεσία όσον αφορά 
την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών , 
όπως ζητούσε το Κοινοβούλιο στο 
ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2008 
(νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία 
ζητούσε από την Επιτροπή να υποβάλει 
κατάλληλη πρόταση μέχρι τα τέλη του 
2010)·

Or. en

Τροπολογία 77
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
μια οδηγία πλαίσιο για τη θέσπιση της 
αρχής του επαρκούς ελάχιστου 
εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως 

διαγράφεται
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τρόπο καταπολέμησης και μείωσης της 
φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη εθνικούς 
νόμους και πρακτικές και λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τη διάσταση του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 78
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
μια οδηγία πλαίσιο για τη θέσπιση της 
αρχής του επαρκούς ελάχιστου 
εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
τρόπο καταπολέμησης και μείωσης της 
φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη εθνικούς 
νόμους και πρακτικές και λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τη διάσταση του φύλου·

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 79
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
μια οδηγία πλαίσιο για τη θέσπιση της 
αρχής του επαρκούς ελάχιστου 
εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
τρόπο καταπολέμησης και μείωσης της 
φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη εθνικούς 
νόμους και πρακτικές και λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τη διάσταση του φύλου·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 80
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια 
οδηγία πλαίσιο για τη θέσπιση της αρχής 
του επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ως τρόπο 
καταπολέμησης και μείωσης της φτώχειας, 
λαμβάνοντας υπόψη εθνικούς νόμους και 
πρακτικές και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τη διάσταση του φύλου·

9. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια 
οδηγία πλαίσιο για τη θέσπιση της αρχής 
του επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ως τρόπο 
καταπολέμησης και μείωσης της φτώχειας, 
λαμβάνοντας υπόψη εθνικούς νόμους και 
πρακτικές και λαμβάνοντας δεόντως
υπόψη τη διάσταση του φύλου· καλεί τα 
κράτη μέλη να προβλέψουν συστήματα 
επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος 
προκειμένου να απομακρυνθούν από τη 
φτώχεια οι πιο ευάλωτες κατηγορίες, 
έχοντας κατά νου ότι οι γυναίκες 
συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον 
θιγόμενων ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 81
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια 
οδηγία πλαίσιο για τη θέσπιση της αρχής 
του επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ως τρόπο 
καταπολέμησης και μείωσης της φτώχειας, 
λαμβάνοντας υπόψη εθνικούς νόμους και 
πρακτικές και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τη διάσταση του φύλου·

9. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια 
οδηγία πλαίσιο για τη θέσπιση της αρχής 
του επαρκούς ελάχιστου μισθού και 
εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
τρόπο καταπολέμησης και μείωσης της 
φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη εθνικούς 
νόμους και πρακτικές και λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τη διάσταση του φύλου·

Or. it
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Τροπολογία 82
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη η 
αναθεώρηση των μακροοικονομικών, 
κοινωνικών και εργατικών πολιτικών με 
σκοπό να εξασφαλισθεί η οικονομική και 
κοινωνική δικαιοσύνη για τις γυναίκες, να 
επανεξετασθούν οι μέθοδοι 
προσδιορισμού του ποσοστού της 
φτώχειας και να αναπτυχθούν 
στρατηγικές για την δίκαιη κατανομή του 
εισοδήματος, την εξασφάλιση 
αξιοπρεπών κατώτατων εισοδημάτων 
μισθών και συντάξεις, την δημιουργία 
περισσότερων ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης με δικαιώματα για τις 
γυναίκες, την εξασφάλιση της πρόσβασης 
σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες για όλες 
τις γυναίκες και τα κορίτσια, την 
βελτίωση της κοινωνικής προστασίας και 
των υπηρεσιών που παρέχονται σε 
επίπεδο τοπικής κοινωνίας, συγκεκριμένα 
βρεφονηπιακών σταθμών, παιδικών 
σταθμών, νηπιαγωγείων, κέντρων 
φύλαξης παιδιών, κοινοτικών κέντρων 
ελεύθερου χρόνου και παροχής στήριξης 
σε οικογένειες και διαπεριφερειακών 
κέντρων, καθιστώντας τις υπηρεσίες 
αυτές προσπελάσιμες και προσιτές σε 
όλες τις γυναίκες, τους άνδρες, τα παιδιά 
και τους ηλικιωμένους, με ωράρια 
συμβατά προς αυτά της πλήρους 
απασχόλησης·

Or. es
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Τροπολογία 83
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(9α) Καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
σημεία ακρόασης για τον εντοπισμό και 
την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης 
της γυναικείας εργασίας, μιας από τις 
βασικές αιτίες φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού·

Or. it

Τροπολογία 84
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο χορήγησης εξατομικευμένων 
δικαιωμάτων στα συνταξιοδοτικά 
συστήματα και συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας·

10. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο χορήγησης εξατομικευμένων 
δικαιωμάτων στα συνταξιοδοτικά 
συστήματα και συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας·
ενθαρρύνει σε αυτό το πλαίσιο τα κράτη 
μέλη να εξαλείψουν μεσοπρόθεσμα την 
ανισότητα των δύο φύλων ως προς την 
ηλικία συνταξιοδότησης, η οποία
εξακολουθεί να είναι πραγματικότητα σε 
πολλά κράτη μέλη·

Or. de
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Τροπολογία 85
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο χορήγησης εξατομικευμένων
δικαιωμάτων στα συνταξιοδοτικά 
συστήματα και συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας·

10. 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 την κοινωνία, 
όπως είναι η κοινή φορολογία ή οι 
επιδοτήσεις για τη φροντίδα 
εξαρτώμενων ατόμων που συνδέονται με 
καταστάσεις εργασιακής αδράνειας των 
γυναικών ως εργαλεία για την 
καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας·

Or. es

Τροπολογία 86
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο χορήγησης εξατομικευμένων 
δικαιωμάτων στα συνταξιοδοτικά 
συστήματα και συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας·

10. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο εξατομικευμένων δικαιωμάτων 
στα συνταξιοδοτικά συστήματα και 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ως 
εργαλείο για την καταπολέμηση του 
κινδύνου της φτώχειας·

Or. en
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Τροπολογία 87
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο χορήγησης εξατομικευμένων 
δικαιωμάτων στα συνταξιοδοτικά 
συστήματα και συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας·

10. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο χορήγησης εξατομικευμένων 
δικαιωμάτων στα συνταξιοδοτικά 
συστήματα και συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης προκειμένου να εξαλειφθεί το 
"πλεονέκτημα του οικογενειάρχη" με τις
γυναίκες συζύγους να εξαρτώνται από τη 
σύνταξη των συζύγων τους, ως εργαλείο 
για την καταπολέμηση του τα κινδύνου της 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 88
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο χορήγησης εξατομικευμένων 
δικαιωμάτων στα συνταξιοδοτικά 
συστήματα και συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας·

10. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν, σε 
πνεύμα σεβασμού των αρχών της ίσης 
μεταχείρισης και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων, το ενδεχόμενο χορήγησης 
εξατομικευμένων δικαιωμάτων στα 
συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης ως εργαλείο για την 
καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας·

Or. it
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Τροπολογία 89
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει 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 και να 
τροποποιηθεί ο κανονισμός του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
προκειμένου να καταστεί εφικτή, όπως 
συμβαίνει με το ΕΚΤ, η υλοποίηση 
θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών 
κατά τη μελλοντική περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, πράγμα 
που είχε συμβεί σε προηγούμενες 
περιόδους αλλά δεν ακολουθείται στην 
τρέχουσα περίοδο, καθώς τα μέτρα αυτά 
θα έχουν ιδιαίτερα ευεργετικές 
επιπτώσεις στη γυναικεία απασχόληση 
στην ύπαιθρο·

Or. es

Τροπολογία 90
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Επιμέρους τίτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο συνδυασμός οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής από γυναίκες που 
ζουν στη φτώχεια ή εκτίθενται στον 
κίνδυνο της φτώχειας·

Ο συνδυασμός οικογενειακών και 
επαγγελματικής ζωής των γυναικών·
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Or. en

Τροπολογία 91
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για την προώθηση του συνδυασμού 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ώστε 
οι γυναίκες που εκτίθενται στον κίνδυνο 
της φτώχειας να είναι σε θέση να 
συνεχίσουν την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία, παρέχοντας πρόσβαση σε 
ρυθμίσεις ευέλικτης εργασίας ή σε πλήρη 
απασχόληση·

11. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για την προώθηση του συνδυασμού 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ώστε 
οι γυναίκες να είναι σε θέση να συνεχίσουν 
την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, 
παρέχοντας πρόσβαση σε ρυθμίσεις 
ευέλικτης εργασίας· προτρέπει επίσης τα 
κράτη μέλη να προστατεύουν τις νεαρές 
μητέρες από τη φτώχεια με αντίστοιχα 
μέτρα και να τις στηρίζουν στην 
επαγγελματική τους επανένταξη·

Or. de

Τροπολογία 92
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για την προώθηση του συνδυασμού 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ώστε 
οι γυναίκες που εκτίθενται στον κίνδυνο 
της φτώχειας να είναι σε θέση να 
συνεχίσουν την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία, παρέχοντας πρόσβαση σε 
ρυθμίσεις ευέλικτης εργασίας ή σε πλήρη 
απασχόληση·

11. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για την προώθηση του συνδυασμού 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ώστε 
οι γυναίκες που εκτίθενται στον κίνδυνο 
της φτώχειας να είναι σε θέση να 
συνεχίσουν την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία, με την προσφυγή, μεταξύ 
άλλων, κατά τη διάρκεια των περιόδων 
φροντίδας, σε μορφές εργασίας
αναστρέψιμης μειωμένης απασχόλησης·
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Or. it

Τροπολογία 93
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα
μέτρα για την προώθηση του συνδυασμού 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ώστε 
οι γυναίκες που εκτίθενται στον κίνδυνο 
της φτώχειας να είναι σε θέση να 
συνεχίσουν την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία, παρέχοντας πρόσβαση σε 
ρυθμίσεις ευέλικτης εργασίας ή σε πλήρη 
απασχόληση·

11. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
μέτρα για την προώθηση του συνδυασμού 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ώστε 
οι γυναίκες που εκτίθενται στον κίνδυνο 
της φτώχειας να είναι σε θέση να 
συνεχίσουν την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία, παρέχοντας πρόσβαση σε 
ρυθμίσεις ευέλικτης εργασίας ή σε πλήρη 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 94
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για την προώθηση του συνδυασμού 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ώστε 
οι γυναίκες που εκτίθενται στον κίνδυνο 
της φτώχειας να είναι σε θέση να 
συνεχίσουν την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία, παρέχοντας πρόσβαση σε 
ρυθμίσεις ευέλικτης εργασίας ή σε πλήρη 
απασχόληση·

11. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για την προώθηση του συνδυασμού 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ώστε 
οι γυναίκες που εκτίθενται στον κίνδυνο 
της φτώχειας να είναι σε θέση να 
συνεχίσουν την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία, και να ενθαρρύνει την 
ένταξη περισσότερων γυναικών στην 
πλήρη απασχόληση:
α. θεσπίζοντας ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
για την καθιέρωση ελάχιστου ποσού για 
την άδεια μητρότητας·
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β. παροτρύνοντας τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις να μην προβαίνουν σε 
διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών 
και των μητέρων στα κράτη μέλη, 
διαθέτοντας ποσά για την εξασφάλιση 
επαρκούς αριθμού εγκαταστάσεων 
παιδικής μέριμνας και παρέχοντας έτσι 
στις μητέρες τη δυνατότητα να 
επιστρέφουν, μόλις είναι έτοιμες, στην 
πλήρη απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 95
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για την προώθηση του συνδυασμού 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ώστε 
οι γυναίκες που εκτίθενται στον κίνδυνο 
της φτώχειας να είναι σε θέση να 
συνεχίσουν την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία, παρέχοντας πρόσβαση σε 
ρυθμίσεις ευέλικτης εργασίας ή σε πλήρη 
απασχόληση·

11. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα που θα επιτρέπουν στις γυναίκες να 
αφιερωθούν στην επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία μέσω της εργασίας με 
πλήρη ή μερική απασχόληση ή με τη 
βοήθεια άλλων ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης, οι οποίες όχι μόνο θα 
επιτρέψουν το συνδυασμό 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής αλλά 
επιπλέον θα διασφαλίσουν την οικονομική 
τους ανεξαρτησία και θα περιορίσουν τον 
κίνδυνο της φτώχειας·

Or. cs

Τροπολογία 96
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει ότι η μερική 
απασχόληση και η απασχόληση χαμηλής 
ποιότητας, οι οποίες πλήττουν κατά κύριο 
λόγο τις γυναίκες, συντελούν στην αύξηση 
του αριθμού των γυναικών μεταξύ των 
φτωχών εργαζομένων και ότι τούτο 
αποτελεί πηγή κοινωνικού αποκλεισμού· 
επισημαίνει ότι ένας τρόπος για την 
αποφυγή και την καταπολέμηση της 
φτώχειας είναι η πρόσβαση στην υψηλής 
ποιότητας απασχόληση με βάση την αρχή 
της ευελιξίας με ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 97
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(11a) Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της 
οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και 
της ασφάλειας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων, καλεί τα κράτη μέλη να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα, για να 
αποτρέψουν την απόλυση εργαζομένων 
κατά το χρόνο που εγκυμονούν ή 
γαλουχούν· καλεί τα κράτη μέλη να 
λάβουν δραστικά μέτρα για να 
αποφευχθούν οι διακρίσεις εις βάρος των 
εγκύων στην αγορά εργασίας , επίσης 
μέτρα για να μην επιδρά η περίοδος 
μητρότητας στο δικαίωμα των 
εργαζομένων στις συντάξεις και, τέλος, 
μέτρα για να μην επηρεάζεται το ύψος 
τους από το γεγονός ότι έχουν περάσει 
περίοδο μητρότητας·
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Or. bg

Τροπολογία 98
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι οι μητέρες χωρίς 
σύντροφο και υποστήριξη ανήκουν στις 
ομάδες των περισσότερο απειλούμενων 
από τη φτώχεια και επισημαίνει το 
επείγον των ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης και των ιδρυμάτων που θα 
παρέχουν φροντίδα στα παιδιά. Καλεί 
επομένως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα 
μέτρα επ’ αυτού·

Or. cs

Τροπολογία 99
Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στη 
Βαρκελώνη το 2002 για τη φροντίδα των 
παιδιών και τη θέσπιση στόχων έως το 
2010 κάθε άλλο παρά επιτυγχάνονται· 
καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τους ως άνω στόχους 
αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας 
παιδιών·

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στη 
Βαρκελώνη το 2002 για τη φροντίδα των 
παιδιών και τη θέσπιση στόχων έως το 
2010 κάθε άλλο παρά επιτυγχάνονται· 
καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν και να ανανεώσουν τις 
δεσμεύσεις τους και να καταβάλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των 
στόχων που είχαν τεθεί στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Βαρκελώνης σχετικά με 
την προσχολική φροντίδα των παιδιών 
για το 90% τουλάχιστον των παιδιών 
μεταξύ της ηλικίας των 3 ετών και της 
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ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης 
και για το 33% τουλάχιστον των παιδιών 
ηλικίας κάτω των 3 ετών όπως 
συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ 
το 2002·

Or. en

Τροπολογία 100
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στη 
Βαρκελώνη το 2002 για τη φροντίδα των 
παιδιών και τη θέσπιση στόχων έως το 
2010 κάθε άλλο παρά επιτυγχάνονται· 
καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τους ως άνω στόχους 
αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας 
παιδιών·

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στη 
Βαρκελώνη το 2002 για τη φροντίδα των 
παιδιών και τη θέσπιση στόχων έως το 
2010 κάθε άλλο παρά επιτυγχάνονται· 
καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τους ως άνω στόχους 
αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας 
παιδιών· ζητεί τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας ιδίως μέσω της 
οικονομικής στήριξης τρόπων φύλαξης 
που επιτρέπουν την παροχή βοήθειας στις 
γυναίκες που βρίσκονται σε πιο 
μειονεκτική θέση για την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας·

Or. fr

Τροπολογία 101
Antonyia Parvanova, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στη 
Βαρκελώνη το 2002 για τη φροντίδα των
παιδιών και τη θέσπιση στόχων έως το 

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στη 
Βαρκελώνη το 2002 για τη φροντίδα των 
παιδιών και τη θέσπιση στόχων έως το 
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2010 κάθε άλλο παρά επιτυγχάνονται· 
καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τους ως άνω στόχους 
αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας 
παιδιών·

2010 κάθε άλλο παρά επιτυγχάνονται· 
καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να
εκπληρώσουν και να ανανεώσουν τις 
δεσμεύσεις που ανέλαβαν στους στόχους 
της Βαρκελώνης για την παροχή 
προσβάσιμης, προσιτής και υψηλού 
επιπέδου παιδικής φροντίδας και για να 
προωθήσουν νέους στόχους για την 
μέριμνα των εξαρτημένων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 102
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στη 
Βαρκελώνη το 2002 για τη φροντίδα των 
παιδιών και τη θέσπιση στόχων έως το 
2010 κάθε άλλο παρά επιτυγχάνονται· 
καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τους ως άνω στόχους
αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας 
παιδιών·

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στη 
Βαρκελώνη το 2002 για τη φροντίδα των 
παιδιών και τη θέσπιση στόχων έως το 
2010 κάθε άλλο παρά επιτυγχάνονται· 
καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν την τακτική τους
αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας 
παιδιών·

Or. de

Τροπολογία 103
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στη 
Βαρκελώνη το 2002 για τη φροντίδα των 
παιδιών και τη θέσπιση στόχων έως το 

12. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη 
να επανεξετάσουν τους ως άνω στόχους 
αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας 
παιδιών· να προβληματιστούν επίσης 
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2010 κάθε άλλο παρά επιτυγχάνονται·
καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τους ως άνω στόχους 
αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας 
παιδιών·

σχετικά με τα πορίσματα των νέων 
μελετών αλλά και με τις εμπειρίες που 
εισφέρουν τα νέα κράτη μέλη·

Or. cs

Τροπολογία 104
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης, ειδικά για 
εργαζόμενες μητέρες μονογονεϊκών 
οικογενειών, είτε καθιστώντας 
ευκολότερη την εξεύρεση μορφών 
απασχόλησης με ευέλικτο ωράριο ώστε 
να μπορούν να ανταποκρίνονται στις πιο 
διευρυμένες οικογενειακές υποχρεώσεις 
τους, είτε παρέχοντας τις δέουσες 
διευκολύνσεις για τη φροντίδα των 
παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 105
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
στοχευμένη δράση προκειμένου να 
διασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση των 
γυναικών που διαβιούν σε μειονεκτικό 
περιβάλλον στα συστήματα δημόσιας 
υγείας - ειδικότερα στην παροχή 
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υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας 
(περιλαμβανομένης της προστασίας 
μητέρων και παιδιών) όπως ορίζονται 
από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας -
και γυναικολογικής και μαιευτικής 
φροντίδας, σε αξιοπρεπή στέγαση, στη 
δικαιοσύνη, στην παιδεία, στην 
κατάρτιση, στη δια βίου μάθηση, στον 
αθλητισμό και στον πολιτισμό, ώστε να 
αποτραπεί η εκ μέρους τους πρόωρη 
εγκατάλειψη της σχολικής εκπαίδευσης 
και να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση 
από το σχολείο στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 106
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τα κατάλληλα μέτρα για την στήριξη των 
εφήβων μητέρων, οι οποίες συχνά 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση 
εργασίας και διαβιούν σε καθεστώς 
φτώχειας λόγω του συχνά χαμηλού 
επιπέδου εκπαίδευσής τους και των 
κοινωνικών προκαταλήψεων·

Or. en

Τροπολογία 107
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12δ. ζητεί να ληφθούν συγκεκριμένα 
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μέτρα προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα στα άτομα που ζουν σε 
καθεστώς φτώχειας να δημιουργήσουν 
οικογένεια, ούτως ώστε να διασφαλιστεί 
ότι αμφότεροι οι γονείς θα είμαι πλήρως 
σε θέση να αναλάβουν τις γονεϊκές τους 
ευθύνες, ιδίως σε καταστάσεις χρόνιας 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 108
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι ο κίνδυνος της φτώχειας 
είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες από ό,τι 
για τους άνδρες, ιδιαίτερα κατά το γήρας,
σε χώρες όπου τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης βασίζονται στην αρχή συνεχούς 
αμειβόμενης εργασίας· επισημαίνει ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι γυναίκες δεν 
πληρούν αυτήν την προϋπόθεση λόγω των 
διακοπών στην εργασία τους και 
υπόκεινται τις συνέπειες της διάκρισης
στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα λόγω της 
διαφοράς στις αμοιβές, της άδειας 
μητρότητας και της εργασίας με καθεστώς 
μερικής απασχόλησης·

13. τονίζει ότι ελλείψει επαρκών 
κοινωνικών υποδομών οι γυναίκες είναι 
αναγκασμένες να διαλέξουν ανάμεσα 
στην ανατροφή των παιδιών και στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία· ο κίνδυνος 
της φτώχειας είναι μεγαλύτερος για τις 
ηλικιωμένες γυναίκες από ό,τι για τους 
άνδρες σε χώρες όπου τα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης βασίζονται στην 
αρχή συνεχούς αμειβόμενης εργασίας· 
επισημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
οι γυναίκες δεν πληρούν αυτήν την 
προϋπόθεση λόγω των διακοπών στην 
εργασία τους και υφίστανται τις συνέπειες 
των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, 
ιδιαίτερα λόγω της διαφοράς στις αμοιβές, 
της άδειας μητρότητας και της εργασίας με 
καθεστώς μερικής απασχόλησης· καλεί τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών να 
αναγνωρίσουν και να συμπεριλάβουν 
στην περίοδο ασφάλισης την ανατροφή 
των παιδιών, καθώς με αυτό τον τρόπο οι 
γυναίκες θα μπορέσουν να αποκτήσουν 
δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη· προτείνει 
στα κράτη μέλη να εγγυηθούν στις 
γυναίκες επαρκή και σταθερή 
συνταξιοδοτική κάλυψη· 
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Or. bg

Τροπολογία 109
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι ο κίνδυνος της φτώχειας 
είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες από ό,τι 
για τους άνδρες, ιδιαίτερα κατά το γήρας, 
σε χώρες όπου τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης βασίζονται στην αρχή συνεχούς 
αμειβόμενης εργασίας· επισημαίνει ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι γυναίκες δεν 
πληρούν αυτήν την προϋπόθεση λόγω των 
διακοπών στην εργασία τους και 
υπόκεινται τις συνέπειες της διάκρισης 
στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα λόγω της 
διαφοράς στις αμοιβές, της άδειας 
μητρότητας και της εργασίας με καθεστώς 
μερικής απασχόλησης·

13. τονίζει ότι ο κίνδυνος της φτώχειας 
είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες από ό,τι 
για τους άνδρες, ιδιαίτερα κατά το γήρας, 
σε χώρες όπου τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης βασίζονται στην αρχή συνεχούς 
αμειβόμενης εργασίας· επισημαίνει ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι γυναίκες δεν 
πληρούν αυτήν την προϋπόθεση λόγω των 
διακοπών στην εργασία τους και 
υπόκεινται τις συνέπειες της διάκρισης 
στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα λόγω της 
διαφοράς στις αμοιβές, της άδειας 
μητρότητας και της εργασίας με καθεστώς 
μερικής απασχόλησης, η παύση ή η 
διακοπή της επαγγελματικής 
δραστηριότητας για την ανάληψη 
οικογενειακών ευθυνών, ή λόγω της 
απασχόλησής τους στην επιχείρηση του 
συζύγου, κυρίως στους τομείς του 
εμπορίου και της γεωργίας, χωρίς μισθό 
και κοινωνική ασφάλιση, πράγμα που έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο ποσό των 
συντάξεων που λαμβάνουν οι γυναίκες 
αυτές οι οποίες συχνά δεν φθάνουν το 
κατώτατο ποσό διαβίωσης επισημαίνει 
επίσης ότι, σε περιόδους οικονομικής 
ύφεσης, οι γυναίκες αυτές 
αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερο 
κίνδυνο φτώχειας,

Or. es
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Τροπολογία 110
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι ο κίνδυνος της φτώχειας 
είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες από ό,τι 
για τους άνδρες, ιδιαίτερα κατά το γήρας, 
σε χώρες όπου τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης βασίζονται στην αρχή συνεχούς 
αμειβόμενης εργασίας· επισημαίνει ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι γυναίκες δεν 
πληρούν αυτήν την προϋπόθεση λόγω των 
διακοπών στην εργασία τους και 
υπόκεινται τις συνέπειες της διάκρισης
στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα λόγω της 
διαφοράς στις αμοιβές, της άδειας 
μητρότητας και της εργασίας με καθεστώς 
μερικής απασχόλησης·

13. τονίζει ότι ο κίνδυνος της φτώχειας 
είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες από ό,τι 
για τους άνδρες, ιδιαίτερα κατά το γήρας, 
σε χώρες όπου τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης βασίζονται στην αρχή συνεχούς 
αμειβόμενης εργασίας· επισημαίνει ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι γυναίκες δεν 
πληρούν αυτήν την προϋπόθεση λόγω των 
διακοπών στην εργασία τους και 
δεδομένης της κατάστασής τους στον 
επαγγελματικό τομέα και στην αγορά 
εργασίας αδικούνται εκ των πραγμάτων, 
ιδιαίτερα εξαιτίας της διαφοράς στις 
αμοιβές, της άδειας μητρότητας και της 
εργασίας με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης, συχνά δε η σύνταξή τους 
είναι μικρότερη·

Or. de

Τροπολογία 111
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι ο κίνδυνος της φτώχειας 
είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες από ό,τι 
για τους άνδρες, ιδιαίτερα κατά το γήρας, 
σε χώρες όπου τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης βασίζονται στην αρχή 
συνεχούς αμειβόμενης εργασίας· 
επισημαίνει ότι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι γυναίκες δεν πληρούν 
αυτήν την προϋπόθεση λόγω των 
διακοπών στην εργασία τους και 

13. τονίζει ότι ο κίνδυνος της φτώχειας 
ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος για τις 
γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες, 
ιδιαίτερα κατά το γήρας, καθώς οι 
γυναίκες ζουν περισσότερο·
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υπόκεινται τις συνέπειες της διάκρισης 
στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα λόγω της 
διαφοράς στις αμοιβές, της άδειας 
μητρότητας και της εργασίας με 
καθεστώς μερικής απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 112
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(13a) καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε 
προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, 
ιδίως όσον αφορά τις ηλικιωμένες 
γυναίκες·

Or. bg

Τροπολογία 113
Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει ότι πολλά
συνταξιοδοτικά συστήματα στα κράτη 
μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να αφήνουν 
πολλές γυναίκες με παρεπόμενα μόνο 
δικαιώματα που βασίζονται στο ιστορικό 
απασχόλησης των συζύγων τους, με 
αποτέλεσμα η πλειονότητα των 
ηλικιωμένων που ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας να είναι γυναίκες· καλεί, στο 
πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
αντιμετωπίσουν τους διαρθρωτικούς 
παράγοντες που συμβάλλουν στη 
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δημιουργία άνισων συνθηκών στα 
συνταξιοδοτικά καθεστώτα·

Or. en

Τροπολογία 114
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
δράση για τη διασφάλιση της ισότιμης 
πρόσβασης των γυναικών στα συστήματα
κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων και 
για τη διασφάλιση της συνεπούς 
εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στα 
συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά 
συστήματα·

14. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
δράση για τη διασφάλιση της ισότιμης 
πρόσβασης των γυναικών στα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων και 
για τη διασφάλιση της συνεπούς 
εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης γυναικών και ανδρών, πέραν 
των ορίων ηλικίας, στα συνταξιοδοτικά 
και ασφαλιστικά συστήματα, 
επανεξετάζοντας τη διάρκεια των 
πλασματικών εισφορών για τις περιόδους 
φροντίδας·

Or. it

Τροπολογία 115
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
δράση για τη διασφάλιση της ισότιμης 
πρόσβασης των γυναικών στα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων και 
για τη διασφάλιση της συνεπούς 
εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στα 
συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά 

14. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
δράση για τη διασφάλιση της ισότιμης 
πρόσβασης των γυναικών στα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων, 
λαμβάνοντας υπόψη το υψηλότερο 
προσδόκιμο ζωής των γυναικών, και για 
τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 
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συστήματα· και γυναικών στα συνταξιοδοτικά και 
ασφαλιστικά ζητήματα προκειμένου να 
μειωθεί η διαφορά του ύψους των 
συντάξεων μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Or. en

Τροπολογία 116
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
επαρκή κοινωνική ασφάλεια για γυναίκες 
που έχουν την ευθύνη φροντίδας 
ασθενών, ηλικιωμένων ή ανάπηρων 
μελών των οικογενειών τους, και για 
ηλικιωμένες γυναίκες που λαμβάνουν 
ιδιαίτερα χαμηλή σύνταξη·

Or. en

Τροπολογία 117
Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Επιμέρους τίτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο αντίκτυπος της βίας που συνδέεται με 
το φύλο στον κίνδυνο της φτώχειας

Ο αντίκτυπος των διακρίσεων που 
συνδέεται με το φύλο στον κίνδυνο της 
φτώχειας

Or. en
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Τροπολογία 118
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι η βία κατά των 
γυναικών εξακολουθεί να συνιστά 
σημαντικό πρόβλημα σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ολοένα και 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κίνδυνο της 
φτώχειας, καθώς επηρεάζει άμεσα την 
υγεία των γυναικών και την ικανότητά 
τους να έχουν πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας· καλεί και πάλι την Επιτροπή να 
θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό έτος για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών·

15. επισημαίνει ότι η βία κατά των 
γυναικών εξακολουθεί να συνιστά 
σημαντικό πρόβλημα σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικά 
μέτρα·

Or. de

Τροπολογία 119
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι η βία κατά των 
γυναικών εξακολουθεί να συνιστά 
σημαντικό πρόβλημα σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ολοένα και 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κίνδυνο της 
φτώχειας, καθώς επηρεάζει άμεσα την 
υγεία των γυναικών και την ικανότητά 
τους να έχουν πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας· καλεί και πάλι την Επιτροπή να 
θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό έτος για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών·

15. επισημαίνει ότι η βία κατά των 
γυναικών εξακολουθεί να συνιστά 
σημαντικό πρόβλημα σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττει τόσο τα 
θύματα όσο και τους δράστες 
ανεξαρτήτως ηλικίας, εκπαίδευσης, 
εισοδήματος ή κοινωνικής θέσης και έχει 
ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στον 
κίνδυνο της περιθωριοποίησης, της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς επηρεάζει άμεσα την 
υγεία των γυναικών και την ικανότητά 
τους να έχουν πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας· καλεί και πάλι την Επιτροπή να 
θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό έτος για την 
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καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών·

Or. es

Τροπολογία 120
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι η βία κατά των 
γυναικών εξακολουθεί να συνιστά 
σημαντικό πρόβλημα σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ολοένα και 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κίνδυνο της 
φτώχειας, καθώς επηρεάζει άμεσα την 
υγεία των γυναικών και την ικανότητά 
τους να έχουν πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας· καλεί και πάλι την Επιτροπή να 
θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό έτος για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών·

15. επισημαίνει ότι η βία κατά των 
γυναικών εξακολουθεί να συνιστά 
σημαντικό πρόβλημα σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι μπορεί να 
καταστεί εμπόδιο για την οικονομική 
ανεξαρτησία των γυναικών, την υγεία και 
την πρόσβαση των γυναικών στην 
απασχόληση και την παιδεία, εκθέτοντας 
τις γυναίκες στον κίνδυνο της φτώχειας· 
καλεί και πάλι την Επιτροπή να θεσπίσει 
ένα ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 121
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή 
καταγραφή, ανάλυση και μελέτη των 
παραγόντων που οδηγούν σε φαινόμενα 
οικογενειακής βίας, ώστε να αναπτυχθούν 
αμέσως οι πολιτικές πρόληψης καθώς και 
αντιμετώπισης των συνεπειών των 
φαινομένων αυτών, όπως είναι η 
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περίθαλψη των αστέγων γυναικών που 
είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας·

Or. en

Τροπολογία 122
Rovana Plumb, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. επισημαίνει την αναγκαιότητα 
επιτάχυνσης των ευρωπαϊκών 
προσπαθειών για την εξάλειψη της 
εμπορίας και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης ανθρώπων μέσω της 
στενότερης δικαστικής και αστυνομικής 
συνεργασίας· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
αποβληθούν συνήθεις ή παραδοσιακές 
επιβλαβείς συμπεριφορές και πρακτικές, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ο 
ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων 
των γυναικών, οι πρώιμοι και 
αναγκαστικοί γάμοι και τα εγκλήματα 
τιμής·

Or. en

Τροπολογία 123
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν 
επαρκή χρηματοδότηση για την 
υποστήριξη και την προστασία των 
θυμάτων της βίας ως τρόπο για την 
πρόληψη και μείωση της φτώχειας·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 124
Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν 
επαρκή χρηματοδότηση για την 
υποστήριξη και την προστασία των 
θυμάτων της βίας ως τρόπο για την 
πρόληψη και μείωση της φτώχειας·

16. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
εθνικά σχέδια για την καταπολέμηση 
όλων των μορφών βίας κατά των 
γυναικών στον βαθμό που αυτά δεν 
υφίστανται, να διασφαλίσουν τη συνεχή 
και συστηματική παρακολούθηση των 
μέτρων προόδου, να διασφαλίσουν τα 
υψηλότερα δυνατά επίπεδα νομοθεσίας 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
ανδρικής βίας κατά των γυναικών και να 
παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση για την 
υποστήριξη και την προστασία των 
θυμάτων της βίας ως τρόπο για την 
πρόληψη και μείωση της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 125
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν 
επαρκή χρηματοδότηση για την 
υποστήριξη και την προστασία των 
θυμάτων της βίας ως τρόπο για την 
πρόληψη και μείωση της φτώχειας·

16. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
ολοκληρωμένα μέτρα για την υποστήριξη 
και την προστασία των θυμάτων της βίας·

Or. de
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Τροπολογία 126
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι η 
αναζήτηση ουσιαστικών λύσεων για την 
αντιμετώπιση της γυναικείας φτώχειας 
μπορεί να αποτελέσει τρόπο περιορισμού 
της βίας με βάση το φύλο, καθόσον οι 
γυναίκες που βρίσκονται σε κατάσταση 
φτώχειας αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο να πέσουν θύματα κακοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 127
Antonyia Parvanova, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταστήσουν πιο ορατές τις επιπτώσεις 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού των γυναικών και ιδίως σε 
σχέση με τις πολλαπλές ιδιότητες των 
γυναικών, θέτοντας ως προτεραιότητα τις 
γυναίκες με αναπηρίες, τις γυναίκες που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητας και 
ιδίως την κοινότητα των Ρομά, καθώς 
και τα παιδιά και τους μετανάστες·

Or. en
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Τροπολογία 128
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει ότι είναι σημαντικό τα κράτη 
μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να αναλάβουν δράση για να 
διευκολύνουν την επανένταξη στην αγορά 
εργασίας των γυναικών που υπήρξαν 
θύματα βίας λόγω φύλου μέσω 
μηχανισμών όπως το ΕΚΤ ή το
πρόγραμμα PROGRESS·

Or. es

Τροπολογία 129
Antonyia Parvanova, Franziska Katharina Brantner, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα σε σχέση με το φύλο προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν ζητήματα που δεν 
συνδέονται μόνο με την εισοδηματική 
φτώχεια αλλά σχετίζονται με την 
πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική
συμμετοχή και τα κοινωνικά δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 130
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τη σημασία του διαρθρωμένου 
κοινωνικού διαλόγου για την 
καταπολέμηση της γυναικείας φτώχειας·

17. τονίζει τη σημασία του διαρθρωμένου 
κοινωνικού διαλόγου για την 
καταπολέμηση της γυναικείας φτώχειας·
τονίζει σχετικώς ότι είναι ανάγκη να 
βελτιωθούν τα συστήματα συνεργασίας 
και συμμετοχής των οργανώσεων 
γυναικών και της κοινωνίας των πολιτών 
γενικότερα·

Or. es

Τροπολογία 131
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τη σημασία του διαρθρωμένου 
κοινωνικού διαλόγου για την 
καταπολέμηση της γυναικείας φτώχειας·

17. τονίζει τη σημασία του διαρθρωμένου 
κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των 
αρμοδίων για τη χάραξη εθνικής 
πολιτικής και των ΜΚΟ, οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και άλλων 
συναφών φορέων, για την καταπολέμηση 
της γυναικείας φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 132
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τη σημασία του διαρθρωμένου 
κοινωνικού διαλόγου για την 
καταπολέμηση της γυναικείας φτώχειας·

17. τονίζει τη σημασία του διαρθρωμένου 
κοινωνικού διαλόγου και τη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών για την 
καταπολέμηση της γυναικείας φτώχειας·

Or. en
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Τροπολογία 133
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. θεωρεί ότι θα πρέπει να διεξαχθεί 
ένας πραγματικός κοινωνικός διάλογος 
που θα δώσει τη δυνατότητα στα μέλη 
των πλέον μειονεκτικών ομάδων, από 
κοινού με τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές 
αρχές, να ανταλλάξουν απόψεις και να 
συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας, λειτουργώντας ως 
συγκεκριμένο παράδειγμα βέλτιστης 
πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον εν 
λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 134
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τα 
κονδύλια που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών για την 
καταπολέμηση και τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της γυναικείας φτώχειας·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 135
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τα 
κονδύλια που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών για την 
καταπολέμηση και τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της γυναικείας φτώχειας·

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 136
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τα 
κονδύλια που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών για την 
καταπολέμηση και τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της γυναικείας φτώχειας·

18. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τα 
κονδύλια που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών για την 
καταπολέμηση και τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της γυναικείας φτώχειας·

Or. de

Τροπολογία 137
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει τη σημασία των διαρθρωτικών 
Ταμείων, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, ως καίριο εργαλείο 

19. τονίζει τη σημασία των διαρθρωτικών 
ταμείων, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, ως καίριο εργαλείο 
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βοήθειας των κρατών μελών στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί από τα 
κράτη μέλη περισσότερες 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις για την 
ενίσχυση υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες 
φροντίδας για παιδιά και ηλικιωμένους και 
εξαρτώμενα άτομα·

βοήθειας των κρατών μελών στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί από τα 
κράτη μέλη περισσότερες 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις για την 
μεγαλύτερη ενίσχυση υπηρεσιών όπως οι 
υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά και 
ηλικιωμένους και εξαρτώμενα άτομα·
καλεί τα κράτη μέλη να ελέγχουν αν οι 
διατιθέμενοι πόροι χρησιμοποιούνται 
δίκαια και ορθά·

Or. it

Τροπολογία 138
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει τη σημασία των διαρθρωτικών 
Ταμείων, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, ως καίριο εργαλείο 
βοήθειας των κρατών μελών στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί από τα 
κράτη μέλη περισσότερες 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις για την 
ενίσχυση υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες 
φροντίδας για παιδιά και ηλικιωμένους και 
εξαρτώμενα άτομα·

19. τονίζει τη σημασία των διαρθρωτικών 
Ταμείων, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, ως καίριο εργαλείο 
βοήθειας των κρατών μελών στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί από τα 
κράτη μέλη περισσότερες 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις για την 
ενίσχυση υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες 
φροντίδας για παιδιά και ηλικιωμένους και 
εξαρτώμενα άτομα, δοκιμάζοντας επίσης 
νέες μορφές και διαδικασίες οργανωτικής 
και χρηματοοικονομικής συνεργασίας 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

Or. it

Τροπολογία 139
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει τη σημασία των διαρθρωτικών 
Ταμείων, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, ως καίριο εργαλείο 
βοήθειας των κρατών μελών στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί από τα 
κράτη μέλη περισσότερες 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις για την 
ενίσχυση υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες 
φροντίδας για παιδιά και ηλικιωμένους και 
εξαρτώμενα άτομα·

19. τονίζει τη σημασία των διαρθρωτικών 
Ταμείων, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, ως καίριο εργαλείο 
βοήθειας των κρατών μελών στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί από τα 
κράτη μέλη την ενίσχυση υπηρεσιών όπως 
οι υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά και 
ηλικιωμένους και εξαρτώμενα άτομα·

Or. en

Τροπολογία 140
Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Veronica Lope Fontagné, Iliana Malinova Iotova, 
Marije Cornelissen, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(ΕΚΤ) θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, 
ούτως ώστε να διασφαλιστούν επαρκείς 
πόροι για τη βελτίωση της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, με σκοπό τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας και την καταπολέμηση της 
ανεργίας και μέτρα και δραστηριότητες 
στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
κοινωνική ενσωμάτωση και της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας "Ευρώπη 
2020" για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού προς όφελος των 
μειονεκτούντων και πλέον ευάλωτων 
ατόμων, και ιδίως των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
αντιμετωπίζουν προσωρινές και 
επισφαλείς συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι 
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θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να 
τροποποιηθούν οι κανονισμοί του ΕΚΤ 
ώστε να επωφεληθούν οι ευρισκόμενοι σε 
μεγαλύτερη ανάγκη, να αυξηθεί η 
προβολή και η διαφάνεια, να γίνει 
προσεκτική παρακολούθηση των 
κοινωνικών επιδράσεων που έχει η χρήση 
των πόρων και να δοθεί περαιτέρω 
έμφαση στη μακροχρόνια βιωσιμότητα 
των έργων· ζητεί, ως εκ τούτου, την 
εγγραφή στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, 
στοχευμένων κονδυλίων για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
κοινωνική ενσωμάτωση· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να διεξαγάγουν περισσότερες 
εκστρατείες ενημέρωσης για τις 
δυνατότητες συμμετοχής σε 
προγράμματα που χρηματοδοτεί η ΕΕ· 
επισημαίνει ότι οι μοναδικοί γονείς συχνά 
αναλαμβάνουν μόνοι τους την εκπαίδευση 
των παιδιών τους και ζητεί την πλήρη 
εφαρμογή των στόχων που τέθησαν στη 
Βαρκελώνη όσον αφορά την παροχή 
παιδικής μέριμνας·

Or. en

Τροπολογία 141
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(19α) Παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν σε κάθε άτομο, ιδίως στους 
νέους και τους ηλικιωμένους, την 
πρόσβαση στη βασική μέριμνα·

Or. it
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Τροπολογία 142
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(20α) Παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση στο ιατρικό 
σύστημα πρόληψης και διάγνωσης όσον 
αφορά τις τυπικές ασθένειες των 
ηλικιωμένων γυναικών, ως μέσο 
καταπολέμησης του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας·

Or. it

Τροπολογία 143
Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επικροτεί τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού 
μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
ένταξη· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο ειδικά 
σχεδιασμένες δράσεις με στόχο τη 
διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης και 
διαθεσιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων 
για γυναίκες που δυσκολεύονται να 
εισέλθουν στην αγορά εργασίας ή 
επιθυμούν να εδραιωθούν ως 
αυτοαπασχολούμενες ή να ξεκινήσουν τη 
δική τους μικροεπιχείρηση·

21. επικροτεί τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού 
μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
ένταξη· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο ειδικά 
σχεδιασμένες δράσεις, ιδίως τεχνικής 
βοήθειας και συνοδευτικές, με στόχο τη 
διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης και 
διαθεσιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων 
για γυναίκες που δυσκολεύονται να 
εισέλθουν στην αγορά εργασίας ή 
επιθυμούν να εδραιωθούν ως 
αυτοαπασχολούμενες ή να ξεκινήσουν τη 
δική τους μικροεπιχείρηση·

Or. it
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Τροπολογία 144
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επικροτεί τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού 
μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
ένταξη· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο ειδικά 
σχεδιασμένες δράσεις με στόχο τη 
διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης και 
διαθεσιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων 
για γυναίκες που δυσκολεύονται να 
εισέλθουν στην αγορά εργασίας ή 
επιθυμούν να εδραιωθούν ως 
αυτοαπασχολούμενες ή να ξεκινήσουν τη 
δική τους μικροεπιχείρηση·

21. επικροτεί τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού 
μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
ένταξη· ζητεί μετ' επιτάσεως σε αυτό το 
πλαίσιο ειδικά σχεδιασμένες δράσεις με 
στόχο τη διασφάλιση καλύτερης 
πρόσβασης και διαθεσιμότητας 
μικροχρηματοδοτήσεων για γυναίκες που 
δυσκολεύονται να εισέλθουν στην αγορά 
εργασίας ή επιθυμούν να εδραιωθούν ως 
αυτοαπασχολούμενες ή να ξεκινήσουν τη 
δική τους μικροεπιχείρηση·

Or. cs

Τροπολογία 145
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. εμμένει στον θετικό αντίκτυπο που 
έχει η ισότητα των ανδρών και των 
γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη· 
επισημαίνει ότι ορισμένες μελέτες 
εκτιμούν πως, εάν τα ποσοστά 
απασχόλησης, μερικής απασχόλησης και 
παραγωγικότητας των γυναικών ήταν 
παρεμφερή προς τα αντίστοιχα ποσοστά 
των ανδρών, το ΑΕΠ θα παρουσίαζε 
αύξηση της τάξης του 30%, πράγμα που 
θα είχε θετικές επιπτώσεις όχι μόνον στο 
σύνολο της οικονομίας, αλλά και στην 
ελάττωση του κινδύνου για πολλές 
γυναίκες να φθάσουν στο επίπεδο της 
φτώχειας·
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Or. es

Τροπολογία 146
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(21α) Καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των 
μεταναστριών γυναικών στην ιατρική 
περίθαλψη, προκειμένου για ασθένειες 
που οφείλονται σε διάφορες διατροφικές 
συνήθειες και τελετουργικές πρακτικές.
Καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διαμορφώσουν πολιτικές 
υγείας με στόχο την καταπολέμηση και 
την πρόληψη πρακτικών οι οποίες είναι 
επικίνδυνες για την υγεία των γυναικών 
και, επιπλέον, αιτίες κοινωνικού 
αποκλεισμού και φτώχειας·

Or. it

Τροπολογία 147
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή.

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα 
κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών·

Or. de


