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Τροπολογία 1
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 58,9% των 
πανεπιστημιακών πτυχίων στην ΕΕ έχουν 
απονεμηθεί σε γυναίκες, ότι το ποσοστό 
των γυναικών με διδακτορικό τίτλο 
μειώνεται στο 43% και είναι πάρα πολύ 
χαμηλό μεταξύ των τακτικών 
καθηγητών, ενώ μόνο το 15% των 
τακτικών καθηγητών της βαθμίδας Α 
είναι γυναίκες,

Or. en

Τροπολογία 2
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής για μια νέα 
ώθηση για ευρωπαϊκή συνεργασία στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
για την υποστήριξη της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» (COM(2010) 296 δεν 
συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου,

Or. en

Τροπολογία 3
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν 
εθνικά προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που προάγουν 
κατά προτεραιότητα την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στις μελλοντικές 
δράσεις και ενέργειες του εν λόγω τομέα·

1. καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν 
εθνικά προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που προάγουν 
κατά προτεραιότητα την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στις μελλοντικές 
δράσεις και ενέργειες του εν λόγω τομέα· 
υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η 
διαπαιδαγώγηση στο θέμα της ισότητας 
ανδρών και γυναικών, με την 
καταπολέμηση στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων·

Or. pt

Τροπολογία 4
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν 
εθνικά προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που προάγουν 
κατά προτεραιότητα την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στις μελλοντικές 
δράσεις και ενέργειες του εν λόγω τομέα·

1. καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν 
εθνικά προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που προάγουν 
κατά προτεραιότητα την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στις μελλοντικές 
δράσεις και ενέργειες του εν λόγω τομέα 
και να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες σε 
όλες τις γυναίκες στην αγορά εργασίας 
ανεξάρτητα από νομικό καθεστώς, φυλή, 
ηλικία, γενετήσιο προσανατολισμό, 
εθνοτική προέλευση ή θρησκεία·

Or. en

Τροπολογία 5
Joanna Senyszyn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν 
εθνικά προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που προάγουν 
κατά προτεραιότητα την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στις μελλοντικές 
δράσεις και ενέργειες του εν λόγω τομέα·

1. καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν 
εθνικά προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που
συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου και
προάγουν κατά προτεραιότητα την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις μελλοντικές δράσεις και ενέργειες του 
εν λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 6
Christa Klaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι μια επαγγελματική 
κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών 
βασίζεται σε μια στέρεα, ουδέτερη από 
άποψη φύλου εκπαίδευση και παροτρύνει 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το 
διδακτικό υλικό δεν περιλαμβάνει 
μοντέλα σταδιοδρομίας με βάση το φύλο, 
προκειμένου να αφυπνίζεται εξαρχής το 
ενδιαφέρον αγοριών και κοριτσιών για 
όλες τις δυνατότητες επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας·

Or. de

Τροπολογία 7
Christa Klaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
ολοκληρώνουν τον κύκλο της βασικής 
εκπαίδευσης με μια αξιολόγηση των 
δυνατοτήτων επαγγελματικής 
κατεύθυνσης·

Or. de

Τροπολογία 8
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την δημιουργία 
ουσιαστικών συμπράξεων μεταξύ 
ενδιαφερομένων φορέων της εκπαίδευσης, 
κοινωνικών εταίρων και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να 
υπάρξει ειδική προσέγγιση της διάστασης 
του φύλου από την άποψη της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την δημιουργία 
ουσιαστικών συμπράξεων μεταξύ 
ενδιαφερομένων φορέων της εκπαίδευσης, 
κοινωνικών εταίρων και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να 
υπάρξει ειδική προσέγγιση της διάστασης 
του φύλου από την άποψη της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης· τονίζει ότι έχει 
σημασία η δημιουργία του θεσμού των 
συμβούλων για την ισότητα και η 
κατάρτισή τους και ζητεί την παρέμβασή 
τους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·

Or. pt

Τροπολογία 9
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την δημιουργία 

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν την δημιουργία 
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ουσιαστικών συμπράξεων μεταξύ 
ενδιαφερομένων φορέων της εκπαίδευσης, 
κοινωνικών εταίρων και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να 
υπάρξει ειδική προσέγγιση της διάστασης 
του φύλου από την άποψη της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης·

ουσιαστικών συμπράξεων μεταξύ 
ενδιαφερομένων φορέων της εκπαίδευσης, 
κοινωνικών εταίρων και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και την 
εντατικότερη συνεργασία με τις 
επιχειρήσεις προκειμένου να υπάρξει 
ειδική προσέγγιση της διάστασης του 
φύλου από την άποψη της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 10
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(CEDEFOP) να συμπεριλάβουν τη 
διάσταση του φύλου στην ανακοίνωση 
της Bruges για τη βελτίωση της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας στην 
επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση 
για την περίοδο 2011-2020, ιδίως σε
επίπεδο πρόσβασης στη διά βίου μάθηση 
ούτως ώστε γυναίκες και άνδρες να έχουν 
την ευκαιρία να μάθουν σε κάθε στάδιο 
της ζωής τους και  να διευρύνουν και να 
ελαστικοποιήσουν τους δρόμους που 
οδηγούν στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 11
Christa Klaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι το σύστημα διπλής 
κατεύθυνσης (τεχνική και γενική 
κατεύθυνση) αποδεικνύεται επιτυχές σε 
διάφορα κράτη μέλη χάρη στη 
συνεργασία και την αλληλεπίδραση των 
επιχειρήσεων στο θέμα της παροχής 
κατάρτισης ανάλογα με την 
επαγγελματική κατεύθυνση·

Or. de

Τροπολογία 12
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τους στόχους της
«Ευρώπης 2020», να βελτιώσουν τους 
τρόπους σύνδεσης μεταξύ επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και αναγκών της αγοράς 
εργασίας και να δημιουργήσουν νέους 
διαύλους κατάρτισης ιδίως στους τομείς 
της επιστήμης, των μαθηματικών και της 
τεχνολογίας προκειμένου να διευρύνουν 
τις δυνατότητες απασχόλησης των 
γυναικών σε μη παραδοσιακά επαγγέλματα 
και στους τομείς χαμηλής εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα της οικονομίας

3. καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τους στόχους της
«Ευρώπης 2020», να βελτιώσουν τους 
τρόπους σύνδεσης μεταξύ επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και αναγκών της αγοράς 
εργασίας μεταξύ άλλων μέσω της 
ενίσχυσης των υπηρεσιών σχολικού και
επαγγελματικού προσανατολισμού, 
παρέχοντας κίνητρα για περιόδους 
άσκησης και συμβάσεις μαθητείας, και
να δημιουργήσουν νέους διαύλους 
κατάρτισης ιδίως στους τομείς της 
επιστήμης, των μαθηματικών και της 
τεχνολογίας προκειμένου να διευρύνουν 
τις δυνατότητες απασχόλησης των 
γυναικών σε ρόλους τεχνικού και 
επιστημονικού χαρακτήρα και σε μη 
παραδοσιακά επαγγέλματα και στους 
τομείς χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα της οικονομίας

Or. it
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Τροπολογία 13
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τους στόχους της 
«Ευρώπης 2020», να βελτιώσουν τους 
τρόπους σύνδεσης μεταξύ επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και αναγκών της αγοράς 
εργασίας και να δημιουργήσουν νέους 
διαύλους κατάρτισης ιδίως στους τομείς 
της επιστήμης, των μαθηματικών και της 
τεχνολογίας προκειμένου να διευρύνουν 
τις δυνατότητες απασχόλησης των 
γυναικών σε μη παραδοσιακά επαγγέλματα 
και στους τομείς χαμηλής εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα της οικονομίας 

3. καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τους στόχους της 
«Ευρώπης 2020», να βελτιώσουν τους 
τρόπους σύνδεσης μεταξύ επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και αναγκών της αγοράς 
εργασίας και να δημιουργήσουν νέους 
διαύλους κατάρτισης ιδίως στους τομείς 
της επιστήμης, των μαθηματικών και της 
τεχνολογίας προκειμένου να διευρύνουν 
τις δυνατότητες απασχόλησης των 
γυναικών σε μη παραδοσιακά επαγγέλματα 
και στους τομείς χαμηλής εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα της οικονομίας, με 
τη δημιουργία θέσεων μόνιμης 
απασχόλησης με αξιοπρεπή μισθό·

Or. pt

Τροπολογία 14
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τους στόχους της
«Ευρώπης 2020», να βελτιώσουν τους 
τρόπους σύνδεσης μεταξύ της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και των
αναγκών της αγοράς εργασίας και να 
δημιουργήσουν νέους διαύλους κατάρτισης 
ιδίως στους τομείς της επιστήμης, των 
μαθηματικών και της τεχνολογίας 
προκειμένου να διευρύνουν τις 
δυνατότητες απασχόλησης των γυναικών 
σε μη παραδοσιακά επαγγέλματα και 

3. καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τους στόχους της
«Ευρώπης 2020» και τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες, να βελτιώσουν τους 
τρόπους σύνδεσης μεταξύ επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και αναγκών της αγοράς 
εργασίας και να δημιουργήσουν νέους 
διαύλους κατάρτισης ιδίως στους τομείς 
της επιστήμης, των μαθηματικών και της 
τεχνολογίας προκειμένου να διευρύνουν 
τις δυνατότητες απασχόλησης των 
γυναικών σε μη παραδοσιακά επαγγέλματα 
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στους τομείς χαμηλής εκπομπής διοξειδίου 
του άνθρακα της οικονομίας·

και στους τομείς χαμηλής εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα της οικονομίας και 
υψηλής τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 15
Joanna Senyszyn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
υψηλής ποιότητας και ευρέος φάσματος 
ευέλικτους και οικονομικά προσιτούς 
διαύλους πρόσβασης των γυναικών στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
εκ παραλλήλου με εξειδικευμένη 
καθοδήγηση σε θέματα σταδιοδρομίας, 
ειδικά προσαρμοσμένη στις πολυδιάστατες 
ανάγκες κατάρτισης γυναικών 
προερχόμενων από ποικίλα 
κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα·

4. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
υψηλής ποιότητας και ευρέος φάσματος 
ευέλικτους και οικονομικά προσιτούς 
διαύλους πρόσβασης των γυναικών στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
από κοινού με εξειδικευμένη καθοδήγηση 
σε θέματα σταδιοδρομίας, ειδικά 
προσαρμοσμένη στις πολυδιάστατες 
ανάγκες κατάρτισης γυναικών 
προερχόμενων από ποικίλα 
κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα·

- εξατομικευμένη επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση για την 
υποστήριξη της εξέλιξης της 
σταδιοδρομίας·  
- προσβάσιμες δίοδοι από την άτυπη στην 
επίσημη μάθηση·  
- δεκτικότητα σε διάφορες μορφές 
μάθησης· 
- πρόσβαση σε πρότυπα ρόλων και 
μέντορες· 
- διαμόρφωση προγραμμάτων 
προσαρμοσμένων σε ελαστικότερων 
μορφών εργασίας και συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης·
- προσαρμοσμένες επιγραμμικές 
μαθησιακές επιλογές· 

Or. en
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Τροπολογία 16
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
υψηλής ποιότητας και ευρέος φάσματος 
ευέλικτους και οικονομικά προσιτούς 
διαύλους πρόσβασης των γυναικών στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
από κοινού με εξειδικευμένη καθοδήγηση 
σε θέματα σταδιοδρομίας, ειδικά 
προσαρμοσμένη στις πολυδιάστατες 
ανάγκες κατάρτισης γυναικών 
προερχόμενων από ποικίλα 
κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα·

4. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
υψηλής ποιότητας και ευρέος φάσματος 
ευέλικτους και οικονομικά προσιτούς 
διαύλους πρόσβασης των γυναικών στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
από κοινού με εξειδικευμένη καθοδήγηση 
σε θέματα σταδιοδρομίας, ειδικά 
προσαρμοσμένη στις πολυδιάστατες 
ανάγκες κατάρτισης γυναικών 
προερχόμενων από ποικίλα 
κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, 
έχοντας κατά νου την ουσιαστική τους 
ένταξη σε θέσεις απασχόλησης ποιότητας 
και με αξιοπρεπείς μισθούς·

Or. pt

Τροπολογία 17
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
υψηλής ποιότητας και ευρέος φάσματος 
ευέλικτους και οικονομικά προσιτούς 
διαύλους πρόσβασης των γυναικών στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
εκ παραλλήλου με εξειδικευμένη 
καθοδήγηση σε θέματα σταδιοδρομίας, 
ειδικά προσαρμοσμένη στις πολυδιάστατες 
ανάγκες κατάρτισης γυναικών 
προερχόμενων από ποικίλα 
κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα·

4. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
υψηλής ποιότητας και ευρέος φάσματος 
ευέλικτους και οικονομικά προσιτούς 
διαύλους πρόσβασης των γυναικών στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
από κοινού με εξειδικευμένη διά βίου
καθοδήγηση σε θέματα σταδιοδρομίας, για 
προσόντα σε κάθε είδους απασχόληση
ειδικά προσαρμοσμένη στις πολυδιάστατες 
ανάγκες κατάρτισης γυναικών 
προερχόμενων από ποικίλα 
κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα·
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Or. en

Τροπολογία 18
Christa Klaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί τα κράτη μέλη, ενόψει του 
συνδυασμού οικογενειακής ζωής και 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της 
παροχής βοήθειας στις γυναίκες στις 
αγροτικές περιοχές, να παρέχουν 
περαιτέρω κατάρτιση στην τεχνολογία 
υπολογιστών ώστε να μπορούν οι 
εργαζόμενες να εργάζονται και από το 
σπίτι τους·

Or. de

Τροπολογία 19
Christa Klaß

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει πόσο μεγάλη σημασία έχει η 
απόκτηση και η βελτίωση της 
πολυγλωσσικής ικανότητας ως μέσο 
βελτίωσης της αυτοεκτίμησης, της 
ικανότητας προσαρμογής και των 
διαπολιτισμικών δεξιοτήτων·

Or. de
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Τροπολογία 20
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν την βέλτιστη αξιοποίηση 
των Διαρθρωτικών Ταμείων όπως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για 
συγκεκριμένα προγράμματα που προάγουν 
την δια βίου εκπαίδευση και επιδιώκουν να 
αυξήσουν τον βαθμό συμμετοχής των 
γυναικών στα προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης· ζητεί να εκπονηθούν ειδικές 
δράσεις στο πλαίσιο του πιλοτικού σχεδίου 
Erasmus για νέους επιχειρηματίες με 
σκοπό την ενθάρρυνση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν την βέλτιστη αξιοποίηση 
των Διαρθρωτικών Ταμείων όπως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για 
συγκεκριμένα προγράμματα που προάγουν 
την δια βίου εκπαίδευση και επιδιώκουν να 
αυξήσουν τον βαθμό συμμετοχής των 
γυναικών στα προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, μεταξύ άλλων με την 
υλοποίηση ειδικών μέτρων για τα οποία 
θα διατεθούν κονδύλια· ζητεί να 
εκπονηθούν ειδικές δράσεις στο πλαίσιο 
του πιλοτικού σχεδίου Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες με σκοπό την ενθάρρυνση 
της γυναικείας επιχειρηματικότητας·

Or. it

Τροπολογία 21
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν την βέλτιστη αξιοποίηση 
των διαρθρωτικών ταμείων όπως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για 
συγκεκριμένα προγράμματα που προάγουν
την διά βίου εκπαίδευση και επιδιώκουν να 
αυξήσουν τον βαθμό συμμετοχής των 
γυναικών στα προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης· ζητεί να εκπονηθούν ειδικές 
δράσεις στο πλαίσιο του πιλοτικού σχεδίου 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν την βέλτιστη αξιοποίηση 
των Διαρθρωτικών Ταμείων όπως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για 
συγκεκριμένα προγράμματα που προάγουν
και ενθαρρύνουν περισσότερες γυναίκες 
να συμμετάσχουν στη διά βίου εκπαίδευση 
και επιδιώκουν να αυξήσουν τον βαθμό 
συμμετοχής των γυναικών στα 
προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης· ζητεί να εκπονηθούν 
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Erasmus για νέους επιχειρηματίες με 
σκοπό την ενθάρρυνση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας·

ειδικές δράσεις στο πλαίσιο του πιλοτικού 
σχεδίου Erasmus για νέους επιχειρηματίες 
με σκοπό την ενθάρρυνση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 22
Tadeusz Cymański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν την βέλτιστη αξιοποίηση 
των διαρθρωτικών ταμείων όπως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για 
συγκεκριμένα προγράμματα που προάγουν 
την δια βίου εκπαίδευση και επιδιώκουν να 
αυξήσουν τον βαθμό συμμετοχής των
γυναικών στα προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης· ζητεί να εκπονηθούν ειδικές 
δράσεις στο πλαίσιο του πιλοτικού σχεδίου 
Erasmus για νέους επιχειρηματίες με 
σκοπό την ενθάρρυνση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν την βέλτιστη αξιοποίηση 
των Διαρθρωτικών Ταμείων όπως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για 
συγκεκριμένα προγράμματα που προάγουν
την δια βίου εκπαίδευση και επιδιώκουν να 
αυξήσουν τον βαθμό συμμετοχής ανδρών 
και γυναικών στα προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης· ζητεί να εκπονηθούν ειδικές 
δράσεις στο πλαίσιο του πιλοτικού σχεδίου 
Erasmus για νέους επιχειρηματίες με 
σκοπό την ενθάρρυνση ιδίως της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 23
Joanna Senyszyn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει το ρόλο των δασκάλων και 
των εκπαιδευτών στην ενίσχυση της 
διάστασης του φύλου στα προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και ζητεί την ανάπτυξη 
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προγραμμάτων κινητικότητας όπως το 
πρόγραμμα Leonardo da Vinci και το 
πρόγραμμα για μαθητευόμενους, με 
ειδικές δράσεις που θα απευθύνονται στις 
γυναίκες, προκειμένου να καταστεί 
ευχερέστερη η διά βίου απόκτηση 
συναφών προσόντων ενόψει της ένταξης 
ή της επανένταξής τους στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 24
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί να αναληφθεί μια συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία από την ΕΕ με στόχο την 
προσέλκυση κοριτσιών σε επαγγέλματα 
σχετικά με τα μαθηματικά, την 
πληροφορική, τις φυσικές επιστήμες και 
την τεχνολογία, και την καταπολέμηση 
των στερεοτύπων που επικρατούν ακόμη 
για αυτά τα επαγγέλματα· τονίζει ότι ο 
ρόλος των μέσων ενημέρωσης και της 
εκπαίδευσης είναι ουσιαστικός για την 
καταπολέμηση αυτών των στερεοτύπων·

Or. en

Τροπολογία 25
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν 6. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν 
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κίνητρα για τους εργοδότες ώστε να 
διευκολυνθεί η παροχή οικονομικής και 
ευέλικτης κατάρτισης σε πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, κατάρτισης 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 
γυναικών και των κατ` οίκον εργαζομένων.

κίνητρα για τους εργοδότες ώστε να 
διευκολυνθεί η παροχή οικονομικής και 
ευέλικτης κατάρτισης σε πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, κατάρτισης 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 
γυναικών· καλεί την Επιτροπή και όλα τα 
κράτη μέλη να επιδείξουν 
αποφασιστικότητα στην καταπολέμηση 
των μισθολογικών ανισοτήτων που 
υφίστανται μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
με στόχο την εξάλειψή τους έως το 2020, 
δεδομένου ότι σήμερα είναι της τάξης του 
18%·

Or. pt

Τροπολογία 26
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν 
κίνητρα για τους εργοδότες ώστε να 
διευκολυνθεί η παροχή οικονομικής και 
ευέλικτης κατάρτισης σε πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, κατάρτισης 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 
γυναικών και των κατ` οίκον εργαζομένων.

6. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν 
κίνητρα για τους εργοδότες ώστε να 
διευκολυνθεί η παροχή οικονομικής και 
ευέλικτης κατάρτισης σε πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, κατάρτισης 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 
γυναικών και των κατ` οίκον εργαζομένων·
ζητεί να διερευνηθούν τρόποι απαλλαγής 
της γυναικείας εργασίας από φόρους, 
ιδίως στο χώρο των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων·

Or. it

Τροπολογία 27
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν 
κίνητρα για τους εργοδότες ώστε να 
διευκολυνθεί η παροχή οικονομικής και 
ευέλικτης κατάρτισης σε πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, κατάρτισης 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 
γυναικών και των κατ` οίκον εργαζομένων.

6. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν 
κίνητρα για τους εργοδότες ώστε να 
διευκολυνθεί η παροχή οικονομικής και 
ευέλικτης κατάρτισης σε πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, κατάρτισης 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 
γυναικών, ειδικά των μητέρων και αυτών 
που ασχολούνται με ασθενή και 
ηλικιωμένα άτομα, και των κατ` οίκον 
εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 28
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν 
κίνητρα για τους εργοδότες ώστε να 
διευκολυνθεί η παροχή οικονομικής και 
ευέλικτης κατάρτισης σε πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, κατάρτισης 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 
γυναικών και των κατ` οίκον εργαζομένων.

6. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν 
κίνητρα και μοντέλα κινητροδότησης για 
τους εργοδότες ώστε να διευκολυνθεί η 
παροχή οικονομικής και ευέλικτης 
κατάρτισης σε πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις, προκειμένου να υπάρξει 
καλύτερη εστίαση σε συγκεκριμένα 
προσόντα ανά επάγγελμα και βασικές 
δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά 
εργασίας, κατάρτισης προσαρμοσμένης 
στις ανάγκες των γυναικών και των κατ` 
οίκον εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 29
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να παράσχουν 
διευκολύνσεις για το συνδυασμό 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, μάθησης και οικογενειακής 
ζωής, ιδίως όσον αφορά τη διαθέσιμη 
φύλαξη των παιδιών και πρακτικές ώρες 
μαθημάτων που θα μπορούν να 
συνδυαστούν με τα σχολικά ωράρια των 
παιδιών·

Or. en


