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Τροπολογία 1
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δρομολόγηση
της στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα αυξήσει 
το επίπεδο απασχόλησης ανδρών και 
γυναικών στο 75% και ότι το ποσοστό 
απασχόλησης των γυναικών σήμερα 
βρίσκεται στο επίπεδο του 58,2%,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους 
στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
είναι να αυξήσει το επίπεδο απασχόλησης 
ανδρών και γυναικών στο 75% και ότι το 
ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 
σήμερα βρίσκεται στο επίπεδο του 58,2%, 
με τεράστιες διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών,

Or. en

Τροπολογία 2
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δρομολόγηση 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα αυξήσει 
το επίπεδο απασχόλησης ανδρών και 
γυναικών στο 75% και ότι το ποσοστό 
απασχόλησης των γυναικών σήμερα 
βρίσκεται στο επίπεδο του 58,2%,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δρομολόγηση 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα αυξήσει 
το επίπεδο απασχόλησης ανδρών και 
γυναικών στην ΕΕ στο 75% και ότι το 
ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην 
ΕΕ σήμερα βρίσκεται στο επίπεδο του 
58,2%,

Or. de

Τροπολογία 3
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
ορίζεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
δημιουργήσει περίπου ένα εκατομμύριο 
νέες θέσεις εργασίας στους τομείς της 
επιστήμης και της τεχνολογίας (Ε&Τ), 
και ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται και στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και στις 
σχετικές θέσεις εργασίας,

Or. pt

Τροπολογία 4
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην 
αγορά εργασίας και εκπροσωπούνται 
κατά δυσανάλογο τρόπο σε θέσεις 
εργασίας μερικής απασχόλησης και σε 
νέες, συχνά επισφαλείς μορφές 
οργάνωσης εργασίας, αντιμετωπίζοντας 
εμπόδια στην αναζήτηση πρόσβασης σε 
πλήρη κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνική 
προστασία και κοινωνικές παροχές,

Or. pt

Τροπολογία 5
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα για να βοηθήσει τους ευάλωτους 
εργαζόμενους, ιδίως τους ανθρώπους με 
χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης, τους 
ανέργους, τους νέους ή τους 
ηλικιωμένους, τα άτομα με σωματικές ή 
νοητικές αναπηρίες ή τα μέλη 
μειονοτήτων, παρέχοντας υπηρεσίες 
επαγγελματικού προσανατολισμού και 
αναπτύσσοντας στοχοθετημένα 
προγράμματα για την παροχή κατάρτισης 
και επαγγελματικής εμπειρίας που θα 
είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους,

Or. lt

Τροπολογία 6
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική ΕΕ 2020 δίνει έμφαση στην 
οικολογική μετατροπή, τον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την 
επιστήμη και τις πράσινες θέσεις 
εργασίας με εντατική χρήση τεχνολογίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργή ένταξη 
και επανένταξη των γυναικών στην αγορά 
εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την 
επίτευξη των στόχων απασχόλησης,

Or. en

Τροπολογία 7
Edite Estrela
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το 
γεγονός ότι η μικροπίστωση είναι ένα 
ζωτικής σημασίας μέσο για τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα και τη σύσταση 
οικογενειακών επιχειρήσεων, οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται 
στις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αντιπροσωπεύοντας κατά μέσο 
όρο το 30% όλων των επιχειρηματιών,

Or. pt

Τροπολογία 8
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη η αύξηση των 
άτυπων μορφών απασχόλησης που 
προκαλείται από την αυξημένη ευελιξία 
καθιστά ολοένα και περισσότερες 
εργαζόμενες μη επιλέξιμες για τη λήψη 
κοινωνικών παροχών, καθώς η 
επιλεξιμότητα για κοινωνικές παροχές 
εξαρτάται από το καθεστώς 
απασχόλησης του εργαζομένου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η 
αυξημένη ευελιξία θέτει σε κίνδυνο την 
οικονομική βιωσιμότητα των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης,

Or. pt

Τροπολογία 9
Marije Cornelissen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 
60% των αποφοίτων πανεπιστημίου είναι 
γυναίκες και ότι δεν επιλέγουν αρκετές 
γυναίκες και κορίτσια τον τομέα της 
επιστήμης, με αποτέλεσμα σοβαρό 
τομεακό διαχωρισμό με βάση το φύλο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ 
των φύλων όσον αφορά την απασχόληση 
γυναικών και ανδρών στον τομέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας έχει την 
τάση να μεγαλώνει με τον καιρό παρά να 
μειώνεται,

Or. en

Τροπολογία 10
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες 
μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας 
της ΕΕ εμμένουν όσον αφορά τις αμοιβές, 
τα ποσοστά μερικής απασχόλησης έναντι 
πλήρους απασχόλησης και τα ποσοστά 
απασχόλησης, μεταξύ άλλων, λόγω της 
απόκτησης παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο διαχωρισμός της αγοράς εργασίας 
στον τομέα της απασχόλησης αποτελεί 
μείζον εμπόδιο στη δημιουργία μιας 
αγοράς εργασίας της ΕΕ που λειτουργεί 
εύρυθμα,

Or. en
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Τροπολογία 11
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 
αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης των 
γυναικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην
αποτελεσματική εφαρμογή μιας 
νομοθεσίας κατά των διακρίσεων με 
διατάξεις που θα ευνοούν την οικογένεια, 
θα προωθούν διαδικασίες πρόσληψης σε 
μη παραδοσιακές θέσεις εργασίας με 
εθελοντικά μέτρα και επιτεύξιμους 
στόχους, και θα παρέχουν 
προσβασιμότητα και καταλογισμό 
ευθυνών· τονίζει τη σημασία 
παρακολούθησης της αγοράς εργασίας και 
των απαιτήσεων για δεξιότητες·

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 
αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης των 
γυναικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 
εφαρμογή μιας νομοθεσίας κατά των 
διακρίσεων· τονίζει τη σημασία 
παρακολούθησης της αγοράς εργασίας και 
των απαιτήσεων για δεξιότητες· 

Or. da

Τροπολογία 12
Tadeusz Cymański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 
αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης των
γυναικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην 
αποτελεσματική εφαρμογή μιας 
νομοθεσίας κατά των διακρίσεων με 
διατάξεις που θα ευνοούν την οικογένεια, 
θα προωθούν διαδικασίες πρόσληψης σε 
μη παραδοσιακές θέσεις εργασίας με 
εθελοντικά μέτρα και επιτεύξιμους 
στόχους, και θα παρέχουν 
προσβασιμότητα και καταλογισμό 

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 
αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης των 
γυναικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην 
αποτελεσματική εφαρμογή μιας 
νομοθεσίας κατά των διακρίσεων με 
διατάξεις που θα ευνοούν την οικογένεια, 
θα προωθούν διαδικασίες πρόσληψης σε 
μη παραδοσιακές θέσεις εργασίας με 
εθελοντικά μέτρα και επιτεύξιμους 
στόχους· τονίζει τη σημασία 
παρακολούθησης της αγοράς εργασίας και 
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ευθυνών· τονίζει τη σημασία 
παρακολούθησης της αγοράς εργασίας και 
των απαιτήσεων για δεξιότητες·

των απαιτήσεων για δεξιότητες·

Or. pl

Τροπολογία 13
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 
αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης των 
γυναικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην 
αποτελεσματική εφαρμογή μιας 
νομοθεσίας κατά των διακρίσεων με 
διατάξεις που θα ευνοούν την οικογένεια, 
θα προωθούν διαδικασίες πρόσληψης σε 
μη παραδοσιακές θέσεις εργασίας με 
εθελοντικά μέτρα και επιτεύξιμους 
στόχους, και θα παρέχουν προσβασιμότητα 
και καταλογισμό ευθυνών· τονίζει τη 
σημασία παρακολούθησης της αγοράς 
εργασίας και των απαιτήσεων για 
δεξιότητες·

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 
αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης των 
γυναικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην πλήρη 
εναρμόνιση των πολιτικών της ΕΕ και 
την αποτελεσματική εφαρμογή μιας 
νομοθεσίας κατά των διακρίσεων με 
διατάξεις που θα ευνοούν την οικογένεια, 
θα προωθούν διαδικασίες πρόσληψης σε 
μη παραδοσιακές θέσεις εργασίας με 
εθελοντικά μέτρα και επιτεύξιμους 
στόχους, και θα παρέχουν προσβασιμότητα 
και καταλογισμό ευθυνών· τονίζει τη 
σημασία παρακολούθησης και 
αντιστοίχισης της αγοράς εργασίας και 
των απαιτήσεων για δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 14
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 
αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης των 
γυναικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 
αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης των 
γυναικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην 
αποτελεσματική εφαρμογή μιας 
νομοθεσίας κατά των διακρίσεων με 
διατάξεις που θα ευνοούν την οικογένεια, 
θα προωθούν διαδικασίες πρόσληψης σε 
μη παραδοσιακές θέσεις εργασίας με 
εθελοντικά μέτρα και επιτεύξιμους 
στόχους, και θα παρέχουν προσβασιμότητα 
και καταλογισμό ευθυνών· τονίζει τη 
σημασία παρακολούθησης της αγοράς 
εργασίας και των απαιτήσεων για 
δεξιότητες·

δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην 
αποτελεσματική εφαρμογή μιας 
νομοθεσίας κατά των διακρίσεων με 
διατάξεις που θα ευνοούν την οικογένεια, 
θα προωθούν διαδικασίες πρόσληψης σε 
μη παραδοσιακές θέσεις εργασίας με 
εθελοντικά μέτρα και επιτεύξιμους 
στόχους, και θα παρέχουν προσβασιμότητα 
και καταλογισμό ευθυνών· τονίζει τη 
σημασία παρακολούθησης της αγοράς 
εργασίας και των απαιτήσεων για 
δεξιότητες· καλεί τα κράτη μέλη να 
παράσχουν ολοκληρωμένη στήριξη στα 
εθνικά υπουργεία εργασίας και παιδείας 
προκειμένου να εφαρμόσουν 
προγράμματα ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 15
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 
αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης των 
γυναικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην 
αποτελεσματική εφαρμογή μιας 
νομοθεσίας κατά των διακρίσεων με 
διατάξεις που θα ευνοούν την οικογένεια, 
θα προωθούν διαδικασίες πρόσληψης σε 
μη παραδοσιακές θέσεις εργασίας με 
εθελοντικά μέτρα και επιτεύξιμους 
στόχους, και θα παρέχουν προσβασιμότητα 
και καταλογισμό ευθυνών· τονίζει τη 
σημασία παρακολούθησης της αγοράς 
εργασίας και των απαιτήσεων για 
δεξιότητες· 

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 
αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης των 
γυναικών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην 
αποτελεσματική εφαρμογή μιας 
νομοθεσίας κατά των διακρίσεων με 
διατάξεις που θα ευνοούν την οικογένεια, 
θα προωθούν διαδικασίες πρόσληψης σε 
μη παραδοσιακές θέσεις εργασίας με 
εθελοντικά μέτρα και επιτεύξιμους 
στόχους, και θα παρέχουν προσβασιμότητα 
και καταλογισμό ευθυνών· τονίζει τη 
σημασία παρακολούθησης της αγοράς 
εργασίας και των απαιτήσεων για 
δεξιότητες· επισημαίνει για ακόμη μία 
φορά την επείγουσα ανάγκη να 
παρέχονται απαραιτήτως υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας, ώστε να μπορούν οι 
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εργαζόμενες μητέρες να εξισορροπήσουν 
την επαγγελματική με την προσωπική 
ζωή τους·

Or. de

Τροπολογία 16
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
οργανωθεί η αγορά εργασίας κατά τρόπο 
που να ευνοεί τον συνδυασμό 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 
δημιουργώντας δομές και ιδρύματα για 
τη φροντίδα των παιδιών, των 
ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων 
μελών και καταβάλλοντας περισσότερες 
προσπάθειες για τη θέσπιση πιο 
ευέλικτων ωραρίων εργασίας και την 
παροχή ποικίλων δυνατοτήτων 
τηλεργασίας·

Or. da

Τροπολογία 17
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι η δυσκολία του 
συνδυασμού επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής συνεπάγεται ότι η 
εργασία μερικής απασχόλησης αποτελεί 
ουσιαστικά γυναικείο φαινόμενο, καθώς 
τρεις στις τέσσερις θέσεις μερικής 
απασχόλησης καταλαμβάνονται από 
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γυναίκες· εκφράζει την άποψη ότι, ως εκ 
τούτου, μέρος των δυνατοτήτων των 
γυναικών μένει αναξιοποίητο και η 
οικονομική τους ανεξαρτησία τίθεται σε 
κίνδυνο μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα·

Or. pt

Τροπολογία 18
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι, για να υπάρξουν υψηλότερης 
εξειδίκευσης και κατάρτισης εργαζόμενες 
γυναίκες στην αγορά εργασίας, θα πρέπει 
να παρέχονται στις γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτική ανεργία και 
δυσχέρειες στην επιστροφή στην εργασία 
μετά την άδεια μητρότητας ή γονικής 
άδειας, περισσότερες ευκαιρίες για 
επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό και 
πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση, 
ανεξάρτητα από τον τύπο της σύμβασης 
εργασίας, με στόχο τη βελτίωση των 
επαγγελματικών προσόντων· τονίζει, 
επιπλέον, ότι είναι απαραίτητο να 
παρέχεται στις γυναίκες πρόσβαση στην 
ενεργό συμμετοχή στη δια βίου μάθηση σε 
κάθε φάση της σταδιοδρομίας τους, και να 
προωθηθεί η συμμετοχή γυναικών σε 
τεχνικές και μηχανολογικές σπουδές με 
στόχο μια ευέλικτη προσαρμογή της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας·

2. τονίζει ότι, για να υπάρξουν υψηλότερης 
εξειδίκευσης και κατάρτισης εργαζόμενες 
γυναίκες στην αγορά εργασίας, θα πρέπει 
να παρέχονται στις γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτική ανεργία και 
δυσχέρειες στην επιστροφή στην εργασία 
μετά την άδεια μητρότητας ή γονικής 
άδειας, περισσότερες ευκαιρίες για 
επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό και 
πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση, 
ανεξάρτητα από τον τύπο της σύμβασης 
εργασίας, με στόχο τη βελτίωση των 
επαγγελματικών προσόντων· τονίζει, 
επιπλέον, ότι είναι απαραίτητο να 
παρέχεται στις γυναίκες πρόσβαση στην 
ενεργό συμμετοχή στη δια βίου μάθηση σε 
κάθε φάση της σταδιοδρομίας τους με 
στόχο μια ευέλικτη προσαρμογή της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 19
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι, για να υπάρξουν υψηλότερης 
εξειδίκευσης και κατάρτισης εργαζόμενες 
γυναίκες στην αγορά εργασίας, θα πρέπει 
να παρέχονται στις γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτική ανεργία και 
δυσχέρειες στην επιστροφή στην εργασία 
μετά την άδεια μητρότητας ή γονικής 
άδειας, περισσότερες ευκαιρίες για 
επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό και 
πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση, 
ανεξάρτητα από τον τύπο της σύμβασης 
εργασίας, με στόχο τη βελτίωση των 
επαγγελματικών προσόντων· τονίζει, 
επιπλέον, ότι είναι απαραίτητο να 
παρέχεται στις γυναίκες πρόσβαση στην
ενεργό συμμετοχή στη δια βίου μάθηση σε 
κάθε φάση της σταδιοδρομίας τους, και να 
προωθηθεί η συμμετοχή γυναικών σε 
τεχνικές και μηχανολογικές σπουδές με 
στόχο μια ευέλικτη προσαρμογή της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας·

2. τονίζει ότι, για να υπάρξουν υψηλότερης 
εξειδίκευσης και κατάρτισης εργαζόμενες 
γυναίκες στην αγορά εργασίας, θα πρέπει 
να ενισχυθούν οι γυναίκες ώστε να 
εισέρχονται, να επανεισέρχονται και να 
σημειώνουν πρόοδο στην αγορά εργασίας, 
ιδίως οι ευάλωτες γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτική ανεργία και 
δυσχέρειες στην επιστροφή στην εργασία, 
είτε λόγω απώλειας των θέσεων εργασίας 
τους εξαιτίας της πρόσφατης 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, είτε μετά την 
άδεια μητρότητας ή γονικής άδειας, είτε 
για άλλους λόγους, παρέχοντας
περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματικό 
επαναπροσανατολισμό και πρόσβαση σε 
επαγγελματική κατάρτιση, ανεξάρτητα από 
τον τύπο της σύμβασης εργασίας, με στόχο 
τη βελτίωση των επαγγελματικών 
προσόντων· τονίζει, επιπλέον, ότι είναι 
απαραίτητο να παρέχεται στις γυναίκες 
πρόσβαση και κίνητρα για την ενεργό 
συμμετοχή στη δια βίου μάθηση σε κάθε 
φάση της σταδιοδρομίας τους, και να 
προωθηθεί η συμμετοχή γυναικών σε 
τεχνικές και μηχανολογικές σπουδές με 
στόχο μια ευέλικτη προσαρμογή της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, ιδίως στην 
ανάγκη για εργαζόμενους υψηλής 
εξειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 20
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι, για να υπάρξουν υψηλότερης 
εξειδίκευσης και κατάρτισης εργαζόμενες 
γυναίκες στην αγορά εργασίας, θα πρέπει 
να παρέχονται στις γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτική ανεργία και 
δυσχέρειες στην επιστροφή στην εργασία 
μετά την άδεια μητρότητας ή γονικής 
άδειας, περισσότερες ευκαιρίες για 
επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό και 
πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση, 
ανεξάρτητα από τον τύπο της σύμβασης 
εργασίας, με στόχο τη βελτίωση των 
επαγγελματικών προσόντων· τονίζει, 
επιπλέον, ότι είναι απαραίτητο να 
παρέχεται στις γυναίκες πρόσβαση στην 
ενεργό συμμετοχή στη δια βίου μάθηση σε 
κάθε φάση της σταδιοδρομίας τους, και να 
προωθηθεί η συμμετοχή γυναικών σε 
τεχνικές και μηχανολογικές σπουδές με 
στόχο μια ευέλικτη προσαρμογή της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας·

2. τονίζει ότι, για να υπάρξουν υψηλότερης 
εξειδίκευσης και κατάρτισης εργαζόμενες 
γυναίκες στην αγορά εργασίας, θα πρέπει 
να παρέχονται στις γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτική ανεργία και 
δυσχέρειες στην επιστροφή στην εργασία 
μετά την άδεια μητρότητας ή γονικής 
άδειας, περισσότερες ευκαιρίες για 
επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό και 
πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση, 
ανεξάρτητα από τον τύπο της σύμβασης 
εργασίας, με στόχο τη βελτίωση των 
επαγγελματικών προσόντων· τονίζει, 
επιπλέον, ότι είναι απαραίτητο να
παρέχεται στις γυναίκες πρόσβαση στην 
ενεργό συμμετοχή στη δια βίου μάθηση σε 
κάθε φάση της σταδιοδρομίας τους, και να 
προωθηθεί η συμμετοχή γυναικών σε 
τεχνικές, μηχανολογικές σπουδές και 
σπουδές στον τομέα των ΤΠΕ με στόχο 
μια ευέλικτη προσαρμογή της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 21
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι, για να υπάρξουν υψηλότερης 
εξειδίκευσης και κατάρτισης εργαζόμενες 
γυναίκες στην αγορά εργασίας, θα πρέπει 
να παρέχονται στις γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτική ανεργία και 
δυσχέρειες στην επιστροφή στην εργασία 
μετά την άδεια μητρότητας ή γονικής 
άδειας, περισσότερες ευκαιρίες για 
επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό και 

2. τονίζει ότι, για να υπάρξουν υψηλότερης 
εξειδίκευσης και κατάρτισης εργαζόμενες 
γυναίκες στην αγορά εργασίας, θα πρέπει 
να παρέχονται στις γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτική ανεργία και 
δυσχέρειες στην επιστροφή στην εργασία 
μετά την άδεια μητρότητας ή γονικής 
άδειας, περισσότερες ευκαιρίες για 
επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό και 
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πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση, 
ανεξάρτητα από τον τύπο της σύμβασης 
εργασίας, με στόχο τη βελτίωση των 
επαγγελματικών προσόντων· τονίζει, 
επιπλέον, ότι είναι απαραίτητο να 
παρέχεται στις γυναίκες πρόσβαση στην 
ενεργό συμμετοχή στη δια βίου μάθηση σε 
κάθε φάση της σταδιοδρομίας τους, και να 
προωθηθεί η συμμετοχή γυναικών σε 
τεχνικές και μηχανολογικές σπουδές με 
στόχο μια ευέλικτη προσαρμογή της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας· 

πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση, 
ανεξάρτητα από τον τύπο της σύμβασης 
εργασίας, με στόχο τη βελτίωση των 
επαγγελματικών προσόντων· τονίζει τη 
σημασία του προσανατολισμού της 
επαγγελματικής κατάρτισης στα 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
περισσότερο προς τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας· τονίζει, επιπλέον, ότι είναι 
απαραίτητο να παρέχεται στις γυναίκες 
πρόσβαση στην ενεργό συμμετοχή στη δια 
βίου μάθηση σε κάθε φάση της 
σταδιοδρομίας τους, και να προωθηθεί η 
συμμετοχή γυναικών σε τεχνικές και 
μηχανολογικές σπουδές με στόχο μια 
ευέλικτη προσαρμογή της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

Or. lt

Τροπολογία 22
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα με την οποία 
εργάζονται τα γραφεία απασχόλησης και 
να αυξήσουν, συγκεκριμένα, την προβολή 
των προσφορών θέσεων εργασίας 
προκειμένου να διευκολύνονται οι 
γυναίκες να επιστρέφουν στην εργασία 
μετά τη γονική άδεια ή την άδεια 
μητρότητας·

Or. it

Τροπολογία 23
Αντιγόνη Παπαδοπούλου



PE467.254v01-00 16/36 AM\871284EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 
στην ενσωμάτωση των ικανοτήτων στον 
τομέα των ΤΠΕ, των ψηφιακών γνώσεων 
και των δεξιοτήτων επικοινωνίας στην 
επαγγελματική κατάρτιση και τις 
πολιτικές διά βίου μάθησης των κρατών 
μελών της ΕΕ, και πρέπει να 
ενθαρρύνονται οι γυναίκες να τις 
αξιοποιούν, καθώς είναι λιγότερο 
εξοικειωμένες με τις ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 24
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι η ύπαρξη 
αποτελεσματικών συστημάτων 
εκπαιδευτικού και επαγγελματικού 
προσανατολισμού είναι απαραίτητη για 
την καθοδήγηση νέων γυναικών προς την 
επιλογή τεχνικών ανώτερων σπουδών, 
πανεπιστημιακού ή μη πανεπιστημιακού 
επιπέδου, και, με τον τρόπο αυτόν, την 
αύξηση της παρουσίας τους σε τομείς 
στρατηγικής σημασίας για τη μελλοντική 
ανάπτυξη, όπως το περιβάλλον και η 
ενέργεια·

Or. it

Τροπολογία 25
Rovana Plumb
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί απαραίτητη την 
καταπολέμηση των στερεοτύπων των 
φύλων στην εκπαίδευση, που οδηγούν 
συχνά σε κακή χρήση του γυναικείου 
ανθρώπινου δυναμικού στην Ευρώπη, και 
καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το πεδίο 
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας 
όσον αφορά την ισότητα των φύλων στην 
εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 26
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στις 
κοινωνικές υποδομές αποτελούν ευκαιρία 
εκσυγχρονισμού της Ευρώπης και 
προώθησης της ισότητας και μπορούν να 
θεωρηθούν μια παράλληλη στρατηγική 
για επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες 
που εκσυγχρονίζουν τις υλικές υποδομές· 
θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι η ισότητα των 
φύλων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα 
πολιτικής και απαραίτητο μέσο·

Or. en

Τροπολογία 27
Siiri Oviir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα)



PE467.254v01-00 18/36 AM\871284EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι, προκειμένου να 
προστατευτούν τα επαγγελματικά 
προσόντα και οι δεξιότητες των γυναικών 
εργαζομένων σε έναν μεταβαλλόμενο 
οικονομικό χώρο και να βοηθηθούν να 
επιστρέψουν στην εργασία οι γυναίκες 
που το επιθυμούν, είναι σημαντικό να
περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι που 
βρίσκονται σε γονική άδεια στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
οργανώνουν οι εργοδότες τους·

Or. et

Τροπολογία 28
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει την ανάγκη να γίνουν 
επενδύσεις σε προγράμματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση για τους 
πληττόμενους εργαζόμενους και να 
εξασφαλιστεί ότι καμία περιοχή δεν 
πρόκειται να πληγεί από τον 
μετασχηματισμό της παραγωγής 
ενέργειας· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη διασφάλιση ότι η μετάβαση 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
συνεπάγεται επίσης την ανάπτυξη 
αξιοπρεπών και υψηλής ποιότητας 
θέσεων εργασίας για άνδρες και γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 29
Britta Thomsen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της 
αγοράς εργασίας μέσα για την 
καταπολέμηση του επαγγελματικού 
διαχωρισμού των γυναικών τόσο σε 
οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο, με 
αποτελεσματικά μέτρα κατά των 
στερεοτύπων, και την ανταλλαγή των 
βέλτιστων πρακτικών και δεικτών 
συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των 
κρατών μελών·

3. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της 
αγοράς εργασίας μέσα για την 
καταπολέμηση του επαγγελματικού 
διαχωρισμού των γυναικών, ο οποίος 
εκδηλώνεται τόσο στην ανεπαρκή 
εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις όσο και στον διαχωρισμό των 
φύλων στην αγορά εργασίας, με 
αποτελεσματικά μέτρα κατά των 
προκαταλήψεων και των στερεοτύπων,
την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών 
και δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης 
μεταξύ των κρατών μελών, και 
νομοθετικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων 
ποσοστώσεων για την αύξηση της 
εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις·

Or. da

Τροπολογία 30
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της 
αγοράς εργασίας μέσα για την 
καταπολέμηση του επαγγελματικού 
διαχωρισμού των γυναικών τόσο σε 
οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο, με 
αποτελεσματικά μέτρα κατά των 
στερεοτύπων, και την ανταλλαγή των 
βέλτιστων πρακτικών και δεικτών 
συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των 
κρατών μελών·

3. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της 
αγοράς εργασίας μέσα για την 
καταπολέμηση του επαγγελματικού 
διαχωρισμού των γυναικών τόσο σε 
οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο, με 
αποτελεσματικά μέτρα κατά των 
στερεοτύπων, καθώς και των εμποδίων 
της «γυάλινης οροφής», και την 
ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και 
δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ 
των κρατών μελών·
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Or. en

Τροπολογία 31
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της 
αγοράς εργασίας μέσα για την 
καταπολέμηση του επαγγελματικού 
διαχωρισμού των γυναικών τόσο σε 
οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο, με 
αποτελεσματικά μέτρα κατά των 
στερεοτύπων, και την ανταλλαγή των 
βέλτιστων πρακτικών και δεικτών 
συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των 
κρατών μελών·

3. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της 
αγοράς εργασίας μέσα όπως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για 
την καταπολέμηση του επαγγελματικού 
διαχωρισμού των γυναικών τόσο σε 
οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο, με 
αποτελεσματικά μέτρα κατά των 
στερεοτύπων, μέτρα για τη βελτίωση της 
εξισορρόπησης επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής και την ανταλλαγή των 
βέλτιστων πρακτικών και δεικτών 
συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των 
κρατών μελών·

Or. it

Τροπολογία 32
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της 
αγοράς εργασίας μέσα για την 
καταπολέμηση του επαγγελματικού 
διαχωρισμού των γυναικών τόσο σε 
οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο, με 
αποτελεσματικά μέτρα κατά των 
στερεοτύπων, και την ανταλλαγή των 
βέλτιστων πρακτικών και δεικτών 
συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των 

3. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν 
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της 
αγοράς εργασίας μέσα για την 
καταπολέμηση του επαγγελματικού 
διαχωρισμού των γυναικών τόσο σε 
οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο, με 
αποτελεσματικά μέτρα κατά των 
στερεοτύπων, και την ανταλλαγή των 
βέλτιστων πρακτικών και δεικτών 
συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των 
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κρατών μελών· κρατών μελών και, όπου απαιτείται και 
για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, με 
δεσμευτικές ποσοστώσεις για τις 
γυναίκες·

Or. de

Τροπολογία 33
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να ανανεώσει την προσέγγισή της σχετικά 
με το φύλο στην επιστήμη και την 
εκπαίδευση στον τομέα των ΤΠΕ κατά τη 
διάρκεια του επόμενου προγράμματος 
πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 34
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι ανισότητες μεταξύ των 
φύλων εξακολουθούν να υφίστανται στις 
αγορές εργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών 
διαφορών μεταξύ των δύο φύλων, των 
ανισοτήτων στα ποσοστά μερικής 
απασχόλησης έναντι πλήρους 
απασχόλησης, των ανισοτήτων στα 
ποσοστά απασχόλησης, των ανισοτήτων 
στις επιπτώσεις της ιδιότητας του γονέα 
στα ποσοστά απασχόλησης, των 
ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων ως
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προς τις συντάξεις· θεωρεί ότι οι ρόλοι 
των δυο φύλων και ο διαχωρισμός της 
αγοράς εργασίας στην απασχόληση 
αποτελούν μείζονα εμπόδια στη 
λειτουργία της αγοράς εργασίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 35
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν επαρκή μέτρα για τη σταδιακή 
εξάλειψη της επισφαλούς και άτυπης 
απασχόλησης, που πλήττει κυρίως τις 
γυναίκες· θεωρεί ότι ένα μέσο θα 
μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός 
συστήματος προοδευτικά αυξανόμενων 
εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με την αρχή «όσο 
χαμηλότερο το καθεστώς απασχόλησης 
(σύντομη διάρκεια, χαμηλές προοπτικές, 
υψηλοί κίνδυνοι), τόσο υψηλότερες οι 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης»· θεωρεί 
ότι οι προοδευτικά αυξανόμενες εισφορές 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνητρο 
ώστε π.χ. να προσφέρουν οι εργοδότες 
μόνιμες συμβάσεις εργασίας αντί να 
παρατείνουν τις προσωρινές και, κατά 
συνέπεια, να ενθαρρύνονται να 
προσλαμβάνουν υπαλλήλους υπό 
ευνοϊκότερες συνθήκες·

Or. pt
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Τροπολογία 36
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. πιστεύει, αναφορικά με τα 
προαναφερθέντα μέτρα, ότι πρέπει να 
εφαρμοστεί μια απαίτηση διαφάνειας 
σύμφωνα με την οποία όλες οι εταιρείες 
θα οφείλουν να δημοσιεύουν τα 
μισθολόγιά τους·

Or. de

Τροπολογία 37
Tadeusz Cymański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και 
να επενδύσει στη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας με την 
προώθηση της διαχείρισης της 
διαφορετικότητας, την επαγγελματική 
ενθάρρυνση των γυναικών, και την 
προσπάθεια δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας που θα επιτρέπουν την 
εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή όπως είναι οι ευέλικτες 
μορφές εργασίας·

4. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας προωθώντας τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας που θα επιτρέπουν 
την εξισορρόπηση της επαγγελματικής με 
την οικογενειακή ζωή όπως είναι οι 
ευέλικτες μορφές εργασίας·

Or. pl

Τροπολογία 38
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και 
να επενδύσει στη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας με την προώθηση της 
διαχείρισης της διαφορετικότητας, την 
επαγγελματική ενθάρρυνση των γυναικών, 
και την προσπάθεια δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας που θα επιτρέπουν την 
εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή όπως είναι οι ευέλικτες 
μορφές εργασίας·

4. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει 
μέτρα για τον συνδυασμό επαγγελματικής 
και οικογενειακής ζωής και να επενδύσει 
στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας με την προώθηση της διαχείρισης 
της διαφορετικότητας, την επαγγελματική 
ενθάρρυνση των γυναικών, και την 
προσπάθεια δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας με πιο ευέλικτες μορφές
συνθηκών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 39
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και 
να επενδύσει στη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας με την προώθηση της 
διαχείρισης της διαφορετικότητας, την 
επαγγελματική ενθάρρυνση των γυναικών, 
και την προσπάθεια δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας που θα επιτρέπουν την 
εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή όπως είναι οι ευέλικτες 
μορφές εργασίας·

4. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και 
να επενδύσει στη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας με την προώθηση της 
διαχείρισης της διαφορετικότητας, την 
επαγγελματική ενθάρρυνση των γυναικών, 
και την προσπάθεια δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας που θα επιτρέπουν την 
εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή με ευέλικτες μορφές 
εργασίας όπως η εργασία μερικής 
απασχόλησης ή η τηλεργασία·

Or. it

Τροπολογία 40
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4



AM\871284EL.doc 25/36 PE467.254v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και 
να επενδύσει στη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας με την προώθηση της 
διαχείρισης της διαφορετικότητας, την 
επαγγελματική ενθάρρυνση των γυναικών, 
και την προσπάθεια δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας που θα επιτρέπουν την 
εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή όπως είναι οι ευέλικτες 
μορφές εργασίας·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να υποστηρίξουν και να επενδύσουν στη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας με την προώθηση της διαχείρισης 
της διαφορετικότητας, την επαγγελματική 
ενθάρρυνση των γυναικών, και την 
προσπάθεια δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας που θα επιτρέπουν την 
εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή όπως είναι οι ευέλικτες 
μορφές εργασίας·

Or. da

Τροπολογία 41
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να προωθήσει την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στη βιομηχανία 
ώστε να δοθεί η δυνατότητα ισότιμης 
συμμετοχής ανδρών και γυναικών 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς 
στους οποίους κυριαρχούν παραδοσιακά 
οι άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 42
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναθεωρήσουν τα εθνικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και από τους 
κοινωνικούς εταίρους να προσαρμόσουν 
τις συμβατικές συμφωνίες τους 
επεκτείνοντας δικαιώματα και 
διασφαλίσεις σε ανεπίσημες, άτυπες 
σχέσεις εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 43
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας πρέπει να συνοδεύεται από νέες 
μορφές οργάνωσης της εργασίας που θα 
επιτρέπουν σε εργαζόμενους με 
συντηρούμενα τέκνα να εργάζονται με 
εναλλακτικά ωράρια, να μειώσουν τον 
χρόνο εργασίας τους ή να επιλέξουν την 
τηλεργασία·

Or. pt

Τροπολογία 44
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί να αναπτυχθεί μια οικονομία 
υπηρεσιών φροντίδας για την κάλυψη 
των πραγματικών αναγκών και τη 



AM\871284EL.doc 27/36 PE467.254v01-00

EL

διασφάλιση προσιτών υπηρεσιών 
φροντίδας υψηλής ποιότητας για όλους, 
καλές συνθήκες εργασίας και αμοιβής για 
την αποφυγή της προσφυγής στην 
αδήλωτη εργασία·

Or. en

Τροπολογία 45
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ενθαρρύνει ένα ίσο ποσοστό 
αδήλωτης εργασίας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών διασφαλίζοντας τη λήψη μέτρων 
για αμειβόμενη γονική άδεια και την 
ανάπτυξη αμειβόμενης άδειας για την 
ανάληψη ευθυνών φροντίδας· καλεί την 
Επιτροπή να συμπληρώσει το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο σχετικά με την 
εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την 
προσωπική ζωή, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων σχετικά με τη γονική άδεια και 
την άδεια για εξαρτώμενα μέλη της 
οικογένειας εκτός των παιδιών· ζητεί από 
το Συμβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο 
νομοθετικής πρότασης σχετικά με τις 
έγκυες εργαζόμενες (οδηγία για τη 
μητρότητα)·

Or. en

Τροπολογία 46
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επικροτεί τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής για αναθεώρηση του 
συνταξιοδοτικού συστήματος για όσους 
έχουν κενά στην καταβολή των 
συνταξιοδοτικών τους εισφορών λόγω 
περιόδων ανεργίας, ασθένειας ή 
υποχρεώσεων φροντίδας, κάτι που αφορά 
κυρίως τις γυναίκες· καλεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την Επιτροπή να υποβάλει νέες 
νομοθετικές προτάσεις που θα καλύπτουν 
την άδεια πατρότητας, την άδεια 
υιοθεσίας και την άδεια για τη φροντίδα 
εξαρτώμενων μελών της οικογένειας·

Or. en

Τροπολογία 47
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. σημειώνει ότι πρόσφατες έρευνες 
καταδεικνύουν ότι η αυξημένη ευελιξία 
έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση 
γενικά του καθεστώτος των εργαζομένων, 
ιδίως των γυναικών, που συχνότερα 
απασχολούνται όχι μόνιμα αλλά 
προσωρινά, σε καθεστώς όχι πλήρους 
απασχόλησης αλλά μερικής απασχόλησης 
και καταφεύγουν πιο συχνά στην ακούσια 
αυτοαπασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι νέες έρευνες βάσει δεδομένων του 
ΟΟΣΑ καταδεικνύουν ότι όσο πιο 
ευέλικτη είναι μια εργασία τόσο πιο 
επισφαλής είναι και ότι η πιο σοβαρή 
αρνητική επίπτωση της ευελιξίας στην 
απασχόληση αφορά την 
«απασχολησιμότητα» (βελτίωση των 
δεξιοτήτων και των επαγγελματικών 
προσόντων των εργαζομένων)·
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Or. pt

Τροπολογία 48
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. σημειώνει με ανησυχία το σημερινό 
αδιέξοδο στο Συμβούλιο όσον αφορά την 
προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας 
92/85/ΕΟΚ, που έχει εγκριθεί από το 
Κοινοβούλιο· επισημαίνει ότι η 
αναθεώρηση της συγκεκριμένης οδηγίας 
θα διευκολύνει τους άνδρες και τις 
γυναίκες να συνδυάζουν τον 
επαγγελματικό με τον οικογενειακό βίο 
και μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση 
της γυναικείας απασχολησιμότητας·

Or. pt

Τροπολογία 49
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν 
τους στόχους της Βαρκελώνης για τη 
φροντίδα των παιδιών, προκειμένου να 
βελτιωθεί η συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας και η οικονομική ανεξαρτησία 
των γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
υπερβούν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν 
στις γυναίκες να εργάζονται τις ώρες που 
επιθυμούν – είτε στο πλαίσιο μερικής 
απασχόλησης είτε στο πλαίσιο πλήρους 
απασχόλησης· τονίζει την ανάγκη για 
αξιοπρεπείς μισθούς και πρόσβαση σε 
πλήρη κοινωνική ασφάλιση για τους 



PE467.254v01-00 30/36 AM\871284EL.doc

EL

εργαζόμενους είτε σε καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης είτε σε καθεστώς μερικής 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 50
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι προσφέρονται 
δυνατότητες για την αύξηση της 
συμμετοχής του ποσοστού των γυναικών 
στην απασχόληση όχι μόνο στον τομέα 
της υγείας και των κοινωνικών 
υπηρεσιών, αλλά και στον τομέα της 
παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις –
π.χ. ασφάλιση και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες – καθώς και στον τομέα 
οικολογικής ανάπτυξης και σε βιώσιμες 
θέσεις εργασίας·

5. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για την αποτροπή του 
διαχωρισμού των αγορών εργασίας με 
βάση το φύλο και να καταπολεμήσουν την 
τάση πολλών γυναικών να εργάζονται σε 
χαμηλότερα αμειβόμενα επαγγέλματα, 
κεντρίζοντας το ενδιαφέρον αγοριών και 
κοριτσιών στο σχολείο σε όλο το φάσμα 
πιθανών επαγγελμάτων, και διευρύνοντας 
τις δυνατότητες κατάρτισης των
γυναικών, προκειμένου να τους 
επιτρέπεται να προσαρμόζονται σε 
αλλαγές στην αγορά εργασίας κατά τη 
διάρκεια της σταδιοδρομίας τους·

Or. da

Τροπολογία 51
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι προσφέρονται 
δυνατότητες για την αύξηση της 
συμμετοχής του ποσοστού των γυναικών 
στην απασχόληση όχι μόνο στον τομέα της 
υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, 

5. σημειώνει ότι προσφέρονται 
δυνατότητες για την αύξηση της 
συμμετοχής του ποσοστού των γυναικών 
στην απασχόληση όχι μόνο στον τομέα της 
υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, 
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αλλά και στον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις – π.χ. 
ασφάλιση και συμβουλευτικές υπηρεσίες –
καθώς και στον τομέα οικολογικής 
ανάπτυξης και σε βιώσιμες θέσεις 
εργασίας·

αλλά και στον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις – π.χ. 
ασφάλιση και συμβουλευτικές υπηρεσίες –
καθώς και στον τομέα οικολογικής 
ανάπτυξης και σε βιώσιμες θέσεις 
εργασίας και, κατά συνέπεια, πρέπει να 
υποστηριχθεί η γυναικεία 
επιχειρηματικότητα, ενώ πρέπει να 
ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη τις ΣΔΙΤ 
(συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα) και τα κίνητρα σε εργοδότες για 
να προσλαμβάνουν περισσότερες 
γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 52
Siiri Oviir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι προσφέρονται 
δυνατότητες για την αύξηση της 
συμμετοχής του ποσοστού των γυναικών 
στην απασχόληση όχι μόνο στον τομέα της 
υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, 
αλλά και στον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις – π.χ. 
ασφάλιση και συμβουλευτικές υπηρεσίες –
καθώς και στον τομέα οικολογικής 
ανάπτυξης και σε βιώσιμες θέσεις 
εργασίας·

5. σημειώνει ότι προσφέρονται 
δυνατότητες για την αύξηση της 
συμμετοχής του ποσοστού των γυναικών 
στην απασχόληση όχι μόνο στον τομέα της 
υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, 
αλλά και στον τομέα της εθνικής άμυνας, 
στον τομέα της εφοδιαστικής 
(συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών), 
στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στις 
επιχειρήσεις – π.χ. ασφάλιση και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες – καθώς και 
στον τομέα οικολογικής ανάπτυξης και σε 
βιώσιμες θέσεις εργασίας·

Or. et

Τροπολογία 53
Edite Estrela



PE467.254v01-00 32/36 AM\871284EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν 
ειδικά προγράμματα με στόχο την 
πρόσληψη γυναικών σε τεχνικά 
επαγγέλματα μέσω επιδοτήσεων για 
νεαρές ακαδημαϊκούς, σύμφωνα με τις 
βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν 
ορισμένα κράτη μέλη όπως το πρόγραμμα 
«Excellentia» στην Αυστρία, το οποίο 
κατέστησε δυνατό τον διπλασιασμό του 
αριθμού πανεπιστημιακών καθηγητριών 
στον τομέα της επιστήμης και 
τεχνολογίας και συνέβαλε στη δημιουργία 
υψηλής ποιότητας ερευνητικών κέντρων 
με επικεφαλής γυναίκες·

Or. pt

Τροπολογία 54
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί να αναπτυχθεί μια οικονομία 
υπηρεσιών φροντίδας για την κάλυψη 
των πραγματικών αναγκών και τη 
διασφάλιση προσιτών υπηρεσιών 
φροντίδας υψηλής ποιότητας για όλους, 
καλές συνθήκες εργασίας και αμοιβής για 
την αποφυγή της προσφυγής στην 
αδήλωτη εργασία·

Or. en

Τροπολογία 55
Zigmantas Balčytis
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει τη ζωτική σημασία της 
απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
μέσω της διά βίου μάθησης· πιστεύει ότι 
πρέπει να υιοθετηθεί μια συνολική 
στρατηγική για την εκπαίδευση και τη 
διά βίου μάθηση και, συγκεκριμένα, μια 
νέα προσέγγιση της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ανηλίκων βάσει κοινών 
αρχών, όπως την κοινή ευθύνη και 
εταιρική σχέση, αποτελεσματικούς 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, ευέλικτες 
οδούς και υψηλής ποιότητας, 
στοχοθετημένη αρχική και συνεχή 
κατάρτιση·

Or. lt

Τροπολογία 56
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι οι «πράσινες θέσεις 
εργασίας» μπορούν να λειτουργήσουν 
καταλυτικά στην ανάπτυξη της 
μελλοντικής ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας, ότι σήμερα περισσότερες από 
20 εκατομμύρια θέσεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορούν να χαρακτηριστούν 
«πράσινες» και ότι πρόσφατα στοιχεία 
καταδεικνύουν ότι οι θέσεις εργασίας 
μόνο στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να 
διπλασιαστούν φτάνοντας τα 2,8 
εκατομμύρια έως το 2020· καλεί το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες θα 
επωφεληθούν εξίσου από αυτό·
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Or. en

Τροπολογία 57
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την αυτοαπασχόληση 
μειώνοντας τα διοικητικά εμπόδια για τη 
σύσταση νέων επιχειρήσεων και 
προωθώντας ειδικά δανειοδοτικά 
προγράμματα για γυναίκες, κυρίως μέσω 
αυξημένων εμπορικών τραπεζικών 
πιστώσεων για γυναίκες επιχειρηματίες 
και παροχής βοήθειας με την ίδρυση 
πιστωτικών εταιρειών ή ενώσεων που 
ειδικεύονται στη χορήγηση δανείων σε 
γυναίκες·

Or. pt

Τροπολογία 58
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα να 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
εξάλειψη του χάσματος όσον αφορά τις 
πληρωμές μεταξύ ανδρών και γυναικών με 
στόχο τη βελτίωση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας.

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό και τον 
δημόσιο τομέα να λάβει όλα τα 
απαραίτητα και πιθανά μέτρα για την 
εξάλειψη του χάσματος όσον αφορά τις 
πληρωμές μεταξύ ανδρών και γυναικών με 
στόχο τη βελτίωση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει, εν 
προκειμένω, τη σημασία της διαφάνειας 
υπό τη μορφή καλύτερων στατιστικών 
στοιχείων, και ενός λειτουργικού ορισμού 
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της «εργασίας ισότιμης αξίας».

Or. da

Τροπολογία 59
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα να 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
εξάλειψη του χάσματος όσον αφορά τις 
πληρωμές μεταξύ ανδρών και γυναικών με 
στόχο τη βελτίωση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας.

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα να 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
εξάλειψη του χάσματος όσον αφορά τις 
πληρωμές μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και τις μείζονες ανισότητες όσον αφορά 
την πρόσβαση, τις αμοιβές, την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας, τη συμμετοχή και τη 
διακυβέρνηση, με στόχο τη βελτίωση της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας.

Or. it

Τροπολογία 60
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα να 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
εξάλειψη του χάσματος όσον αφορά τις 
πληρωμές μεταξύ ανδρών και γυναικών με 
στόχο τη βελτίωση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας.

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα να 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
εξάλειψη του χάσματος όσον αφορά τις 
πληρωμές μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
καθώς και άλλους φραγμούς, με στόχο τη 
βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 61
Britta Thomsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι οι «πράσινες θέσεις 
εργασίας» έχουν τη δυνατότητα να 
αποτελέσουν σημαντικό τομέα ανάπτυξης 
στη μελλοντική αγορά εργασίας στην ΕΕ· 
καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι 
γυναίκες θα ωφεληθούν από αυτές τις 
θέσεις εργασίας στον ίδιο βαθμό με τους 
άνδρες· επίσης, τονίζει τη σημασία που 
έχει να αποκτήσουν οι γυναίκες τα 
κατάλληλα προσόντα για αυτές τις θέσεις 
εργασίας.

Or. da


