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Τροπολογία 1
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. έχοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για
να επιτευχθεί ο στόχος, που καθορίζεται 
στη στρατηγική ΕΕ 2020, της αύξησης 
δηλαδή της συμμετοχής των γυναικών
στην αγορά εργασίας σε 75%, επειδή αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα να απελευθερωθεί 
ένας σημαντικός αριθμός ταλέντων που 
παραμένουν ανεκμετάλλευτα, κυρίως στον 
τομέα των επιστημών και των τεχνολογιών 
και να αυξηθεί η οικονομική 
αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα· 

A. έχοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
να ενθαρρυνθούν περισσότερες γυναίκες
στην αγορά εργασίας σε 75%, επειδή αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα να απελευθερωθεί 
ένας σημαντικός αριθμός ταλέντων που 
παραμένουν ανεκμετάλλευτα, κυρίως στον 
τομέα των επιστημών και των τεχνολογιών 
και να αυξηθεί η οικονομική 
αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα· 

Or. en

Τροπολογία 2
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. έχοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
να επιτευχθεί ο στόχος, που καθορίζεται 
στη στρατηγική ΕΕ 2020, της αύξησης 
δηλαδή της συμμετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας σε 75%, επειδή αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα να απελευθερωθεί 
ένας σημαντικός αριθμός ταλέντων που 
παραμένουν ανεκμετάλλευτα, κυρίως στον 
τομέα των επιστημών και των τεχνολογιών 
και να αυξηθεί η οικονομική 
αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα· 

A. έχοντας υπόψη ότι σε καιρούς
οικονομικής κρίσης, η ενίσχυση της
θέσεως των γυναικών στην αγορά
εργασίας και η οικονομική ανεξαρτησία
δεν αποτελεί μόνο μία ηθική επιτακτική
ανάγκη, αλλά είναι επίσης μία οικονομική
αναγκαιότητα· έχοντας υπόψη ότι θα 
πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να επιτευχθεί ο 
πρωταρχικός στόχος, που καθορίζεται στη 
στρατηγική ΕΕ 2020, της αύξησης δηλαδή 
της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
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εργασίας σε 75%, επειδή αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα να απελευθερωθεί ένας 
σημαντικός αριθμός ταλέντων που 
παραμένουν ανεκμετάλλευτα, κυρίως στον 
τομέα των επιστημών και των τεχνολογιών 
και να αυξηθεί η οικονομική 
αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα· 

Or. en

Τροπολογία 3
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. έχοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
να επιτευχθεί ο στόχος, που καθορίζεται 
στη στρατηγική ΕΕ 2020, της αύξησης 
δηλαδή της συμμετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας σε 75%, επειδή αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα να απελευθερωθεί 
ένας σημαντικός αριθμός ταλέντων που 
παραμένουν ανεκμετάλλευτα, κυρίως στον 
τομέα των επιστημών και των τεχνολογιών 
και να αυξηθεί η οικονομική 
αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα· 

A. έχοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια τα οποία 
αποτρέπουν την ίση συμμετοχή στην 
αγορά εργασίας των γυναικών και των 
ανδρών με σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος, 
που καθορίζεται στη στρατηγική ΕΕ 2020, 
της αύξησης δηλαδή της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας σε 75%, 
επειδή αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να 
απελευθερωθεί ένας σημαντικός αριθμός 
ταλέντων που παραμένουν 
ανεκμετάλλευτα, κυρίως στον τομέα των 
επιστημών και των τεχνολογιών και να 
αυξηθεί η οικονομική αποτελεσματικότητα 
και παραγωγικότητα· 

Or. en

Τροπολογία 4
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος A
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. έχοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
να επιτευχθεί ο στόχος, που καθορίζεται
στη στρατηγική ΕΕ 2020, της αύξησης 
δηλαδή της συμμετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας σε 75%, επειδή αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα να απελευθερωθεί 
ένας σημαντικός αριθμός ταλέντων που 
παραμένουν ανεκμετάλλευτα, κυρίως στον 
τομέα των επιστημών και των τεχνολογιών 
και να αυξηθεί η οικονομική 
αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα· 

A. έχοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
να επιτευχθούν οι στόχοι, που 
καθορίζονται στη στρατηγική ΕΕ 2020, 
της αύξησης δηλαδή της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας σε 75%, 
επειδή αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να 
απελευθερωθεί ένας σημαντικός αριθμός 
ταλέντων που παραμένουν 
ανεκμετάλλευτα, κυρίως στον τομέα των 
επιστημών και των τεχνολογιών και να 
αυξηθεί η οικονομική αποτελεσματικότητα 
και παραγωγικότητα, καθώς και για να 
απομακρυνθούν τουλάχιστον 20 
εκατομμύρια άτομα από την απειλή της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού με ιδιαίτερη προσοχή στην 
ειδική κατάσταση ανδρών και γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 5
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. έχοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
να επιτευχθεί ο στόχος, που καθορίζεται 
στη στρατηγική ΕΕ 2020, της αύξησης 
δηλαδή της συμμετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας σε 75%, επειδή αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα να απελευθερωθεί 
ένας σημαντικός αριθμός ταλέντων που 
παραμένουν ανεκμετάλλευτα, κυρίως στον 
τομέα των επιστημών και των τεχνολογιών
και να αυξηθεί η οικονομική 
αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα· 

A. έχοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
να επιτευχθεί ο στόχος, που καθορίζεται 
στη στρατηγική ΕΕ 2020, της αύξησης 
δηλαδή της απασχολησιμότητας τόσο των 
ανδρών όσο και των γυναικών (ηλικίας
20-64) σε 75%, επειδή αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα: α) να απελευθερωθεί ένας 
σημαντικός αριθμός ταλέντων που 
παραμένουν ανεκμετάλλευτα, κυρίως στον 
τομέα των επιστημών και της τεχνολογίας 
β) να εμποδίσει τον κοινωνικό 
αποκλεισμό των γυναικών και γ) να 
συμβάλει στην οικονομική
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αποτελεσματικότητα, την αυξημένη
παραγωγικότητα και στην μεγαλύτερη 
φορολογική βάση σε περίπτωση όπου 
μειωθεί η μισθολογική διαφορά μεταξύ 
των δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 6
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A a. έχοντας υπόψη ότι η μελλοντική
ανταγωνιστικότητα και ευημερία της
Ευρώπης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό
από την ικανότητά της να χρησιμοποιεί
πλήρως τους πόρους που διαθέτει στον
τομέα της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά
εργασίας και την καλύτερη πρόσβαση σε
θέσεις απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης· 
έχοντας υπόψη ότι μία από τις
προτεραιότητες της στρατηγικής 2020 
είναι να προσελκύσει περισσότερες
γυναίκες στην εργασία με σκοπό να
επιτευχθεί ποσοστό απασχόλησης 75% 
για τις γυναίκες έως το 2020· έχοντας 
υπόψη ότι συγκριτικά περισσότερες 
γυναίκες από άνδρες εργάζονται σε θέσεις 
μερικής απασχόλησης ή με συμβάσεις 
προσωρινής απασχόλησης και ως εκ 
τούτου είναι εύκολο να απολυθούν σε 



AM\911748EL.doc 7/22 PE494.805v01-00

EL

περιόδους κρίσης καθώς και ότι 
υφίσταται κίνδυνος η τρέχουσα ύφεση να 
καθυστερήσει ή ακόμη και να 
αντιστρέψει την πρόοδο προς τον τομέα 
της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 7
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A β. έχοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε 
κεφάλαια είναι ιδιαίτερα περιορισμένη
λόγω της τραπεζικής κρίσης, ένα
πρόβλημα το οποίο είναι πιθανό να πλήξει
τις γυναίκες επιχειρηματίες σε
δυσανάλογο βαθμό, καθώς οι γυναίκες
εργάζονται όλο και περισσότερο ως
αυτοαπασχολούμενες έτσι ώστε να
συνδυάζουν καλύτερα την εργασιακή και
την οικογενειακή ζωή· 

Or. en

Τροπολογία 8
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τη διάσταση της ισότητας 
των φύλων στη διαδικασία του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου χάρις στην 
εκτίμηση των αναγκών των γυναικών και 
της κατάστασής τους κατά την υλοποίηση 
της πολιτικής προσανατολισμού που 

1. καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τη διάσταση της ισότητας 
των φύλων στη διαδικασία του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου, καθώς και να 
επικεντρωθούν περισσότερο στην 
εκπαίδευση στα πλαίσια των πολιτικών 
για την αγορά εργασίας λαμβάνοντας 
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δίδεται από την ετήσια εξέταση της 
ανάπτυξης· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τα κράτη μέλη τα οποία έχουν 
ενσωματώσει την εν λόγω διάσταση στα 
εθνικά τους προγράμματα μεταρρύθμισης 
(NRPs), αλλά εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός 
κρατών μελών έχει παραλείψει 
οποιαδήποτε αναφορά σε θέματα φύλου·

υπόψη τις ανάγκες των γυναικών και της 
κατάστασής τους κατά την υλοποίηση της 
πολιτικής προσανατολισμού που δίδεται 
από την ετήσια εξέταση της ανάπτυξης· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 
κράτη μέλη τα οποία έχουν ενσωματώσει 
την εν λόγω διάσταση στα εθνικά τους 
προγράμματα μεταρρύθμισης (NRPs), 
αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ένας σημαντικός αριθμός κρατών 
μελών έχει παραλείψει οποιαδήποτε 
αναφορά σε θέματα φύλου·

Or. en

Τροπολογία 9
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τη διάσταση της ισότητας 
των φύλων στη διαδικασία του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου χάρις στην 
εκτίμηση των αναγκών των γυναικών και 
της καταστάσεώς τους κατά την υλοποίηση 
της πολιτικής προσανατολισμού που 
δίδεται από την ετήσια εξέταση της 
ανάπτυξης· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τα κράτη μέλη τα οποία έχουν 
ενσωματώσει την εν λόγω διάσταση στα 
εθνικά τους προγράμματα μεταρρύθμισης
(NRPs), αλλά εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός 
κρατών μελών έχει παραλείψει 
οποιαδήποτε αναφορά σε θέματα φύλου·

1. καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τη διάσταση της ισότητας 
των φύλων στη διαδικασία του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου χάρις στην 
εκτίμηση των αναγκών των γυναικών και 
της καταστάσεώς τους κατά την υλοποίηση 
της πολιτικής προσανατολισμού που 
δίδεται από την ετήσια εξέταση της 
ανάπτυξης· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τα κράτη μέλη τα οποία έχουν 
ενσωματώσει την εν λόγω διάσταση στα 
εθνικά τους προγράμματα μεταρρύθμισης 
(NRPs), αλλά εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός 
κρατών μελών έχει παραλείψει 
οποιαδήποτε αναφορά σε θέματα φύλου·
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ενιαία 
μορφότυπα και κριτήρια στα κράτη μέλη 
για την ενσωμάτωση της προοπτικής 
ισότητας των φύλων στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρύθμισης· 

Or. en
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Τροπολογία 10
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει
συστηματικά την επίπτωση των εθνικών
προγραμμάτων μεταρρύθμισης και των
εθνικών προγραμμάτων σταθερότητας
και σύγκλισης για την ισότητα των φύλων
όσον αφορά την κατάσταση των
γυναικών στην αγορά εργασίας και την
φτώχεια μεταξύ των γυναικών· 

Or. en

Τροπολογία 11
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν
ειδικούς ποσοτικούς στόχους στα
αντίστοιχα εθνικά τους προγράμματα
μεταρρύθμισης ευθυγραμμισμένους με τις
στατιστικές για το επίπεδο απασχόλησης
των γυναικών, αλλά να λάβουν επίσης
ειδικά στοχοθετημένα μέτρα για
ευάλωτες ομάδες γυναικών (όπως νεαρά
άτομα, μετανάστες, άτομα με αναπηρία
και μητέρες μονογονεϊκών οικογενειών)· 

Or. en

Τροπολογία 12
Mojca Kleva
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν
τη διάσταση του φύλου στον
προϋπολογισμό με την πρόθεση να
αναλύσουν όχι μόνο προγράμματα τα
οποία είναι ειδικά στοχοθετημένα στις
γυναίκες, αλλά επίσης να εξετάσουν όλα
τα κυβερνητικά προγράμματα και
πολιτικές, τις επιπτώσεις στη χορήγηση
πόρων και τη συμβολή τους στην ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών· 

Or. en

Τροπολογία 13
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. υπογραμμίζει την ανάγκη να
εξασφαλιστεί η συνεχιζόμενη
χρηματοδότηση για προγράμματα τα
οποία προωθούν την ισότητα μεταξύ των 
φύλων και τον αγώνα ενάντια σε όλες τις
μορφές βίας κατά των γυναικών, παιδιών
και νεαρών ατόμων με σκοπό να
αντιμετωπιστούν τα βαθιά ριζωμένα στην
κοινωνία μας στερεότυπα·

Or. en

Τροπολογία 14
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει
την επίπτωση των οικονομικών
προγραμμάτων προσαρμογής των
κρατών μελών που λαμβάνουν
χρηματοπιστωτική βοήθεια σε θέματα
ισότητας των φύλων, στην κατάσταση
των γυναικών στην αγορά εργασίας
καθώς και στη φτώχεια μεταξύ των
γυναικών· 

Or. en

Τροπολογία 15
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει 
δείκτες που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορές μεταξύ των ανδρών και των 
γυναικών με σκοπό να αξιολογήσει τις 
προόδους που έχουν επιτευχθεί στην 
υλοποίηση των στόχων της Ευρώπης 2020 
και να κατανείμει όσο το δυνατόν 
περισσότερο τους εν λόγω στόχους και 
δείκτες της Ευρώπης 2020 ανά φύλο· 

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης στην ισότητα των φύλων μέσω 
αξιολογήσεων της επίπτωσης και μέτρων 
για τη συνεκτίμηση της διάστασης του 
φύλου στον προϋπολογισμό· καλεί την 
Επιτροπή να εφαρμόσει δείκτες όσον 
αφορά τη διάσταση του φύλου στην 
αξιολόγηση των προόδων που έχουν 
επιτευχθεί στην υλοποίηση των στόχων της 
Ευρώπης 2020 και να κατανείμει όσο το 
δυνατόν περισσότερο τους εν λόγω 
στόχους και δείκτες της Ευρώπης 2020 ανά 
φύλο· 

Or. en

Τροπολογία 16
Marije Cornelissen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει 
δείκτες που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορές μεταξύ των ανδρών και των 
γυναικών με σκοπό να αξιολογήσει τις 
προόδους που έχουν επιτευχθεί στην 
υλοποίηση των στόχων της Ευρώπης 2020 
και να κατανείμει όσο το δυνατόν 
περισσότερο τους εν λόγω στόχους και 
δείκτες της Ευρώπης 2020 ανά φύλο· 

2. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει 
δείκτες που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορές μεταξύ των ανδρών και των 
γυναικών με σκοπό να αξιολογήσει τις 
προόδους που έχουν επιτευχθεί στην 
υλοποίηση των στόχων της Ευρώπης 2020 
και να κατανείμει όσο το δυνατόν 
περισσότερο τους εν λόγω στόχους και 
δείκτες της Ευρώπης 2020 ανά φύλο· καλεί 
την Επιτροπή να ακολουθήσει τις 
συστάσεις της μελέτης από το θεματικό 
τμήμα του Κοινοβουλίου «Δεδομένα για 
την αξιολόγηση της διαδικασίας του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου από την προοπτική 
της ισότητας των φύλων»· 

Or. en

Τροπολογία 17
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει 
δείκτες που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορές μεταξύ των ανδρών και των 
γυναικών με σκοπό να αξιολογήσει τις 
προόδους που έχουν επιτευχθεί στην 
υλοποίηση των στόχων της Ευρώπης 2020 
και να κατανείμει όσο το δυνατόν 
περισσότερο τους εν λόγω στόχους και 
δείκτες της Ευρώπης 2020 ανά φύλο· 

2. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει 
δείκτες που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορές μεταξύ των ανδρών και των 
γυναικών με σκοπό να αξιολογήσει τις 
προόδους που έχουν επιτευχθεί στην 
υλοποίηση των στόχων της Ευρώπης 2020 
και να κατανείμει όσο το δυνατόν 
περισσότερο τους εν λόγω στόχους και 
δείκτες της Ευρώπης 2020 ανά φύλο και 
να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας στην ισότητα των 
φύλων, τη φτώχεια των γυναικών και την 
απασχολησιμότητα· 

Or. en
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Τροπολογία 18
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 a. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει
ενεργά τη διαβούλευση των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα
της ισότητας των φύλων πριν εκπονήσει
την ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη και
πριν απευθύνει ειδικές συστάσεις ανά
χώρα προς τα κράτη μέλη· 

Or. en

Τροπολογία 19
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα των 
διαφορών στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται εντός 
της Ένωσης και ότι επηρεάζει επίσης το 
επίπεδο συντάξεων τα οποία θα λάβουν 
αργότερα οι γυναίκες· καλεί, ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη να καθορίσουν 
ποιοτικούς στόχους στα NRPs που θα 
σχετίζονται με την κάλυψη της 
μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των 
ανδρών και των γυναικών·

3. υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα των 
διαφορών στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται εντός 
της Ένωσης και ότι επηρεάζει επίσης το 
επίπεδο συντάξεων τα οποία θα λάβουν 
αργότερα οι γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 20
Mojca Kleva
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα των 
διαφορών στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται εντός 
της Ένωσης και ότι επηρεάζει επίσης το 
επίπεδο συντάξεων τα οποία θα λάβουν 
αργότερα οι γυναίκες· καλεί, ως εκ τούτου, 
τα κράτη μέλη να καθορίσουν ποιοτικούς 
στόχους στα NRPs που θα σχετίζονται με 
την κάλυψη της μισθολογικής διαφοράς 
μεταξύ των ανδρών και των γυναικών·

3. υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα των 
διαφορών στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται εντός 
της Ένωσης και ότι επηρεάζει επίσης το 
επίπεδο συντάξεων τα οποία θα λάβουν 
αργότερα οι γυναίκες, που μπορεί να έχει 
κατόπιν ως αποτέλεσμα να ευρεθούν οι 
γυναίκες κάτω από το όριο της φτώχειας·
καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν ποιοτικούς στόχους στα NRPs
που θα σχετίζονται με την κάλυψη της 
μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των 
ανδρών και των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 21
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα των 
διαφορών στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται εντός 
της Ένωσης και ότι επηρεάζει επίσης το 
επίπεδο συντάξεων τα οποία θα λάβουν 
αργότερα οι γυναίκες· καλεί, ως εκ τούτου, 
τα κράτη μέλη να καθορίσουν ποιοτικούς 
στόχους στα NRPs που θα σχετίζονται με 
την κάλυψη της μισθολογικής διαφοράς 
μεταξύ των ανδρών και των γυναικών·

3. υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα των 
διαφορών στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται εντός 
της Ένωσης και ότι επηρεάζει επίσης το 
επίπεδο συντάξεων τα οποία θα λάβουν 
αργότερα οι γυναίκες· καλεί, ως εκ τούτου, 
τα κράτη μέλη να καθορίσουν ποιοτικούς 
στόχους στα NRPs που θα σχετίζονται με 
την κάλυψη της μισθολογικής διαφοράς 
μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, 
μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την άνιση 
μεταχείριση των γυναικών συνταξιούχων 
και τον κίνδυνο για φτώχεια των 
ηλικιωμένων γυναικών· 

Or. en
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Τροπολογία 22
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. τονίζει ότι η δημοσιονομική
εξυγίανση, στην οποία δεν λαμβάνεται
υπόψη η διάσταση της ισότητας των
φύλων, ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε
αυξημένο διαχωρισμό, με βάση το φύλο,
στην αγορά εργασίας, αυξημένη επισφαλή
απασχόληση των γυναικών, μεγαλύτερο
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο
φύλων, όξυνση του φαινομένου της
φτώχειας στις γυναίκες και σε 
περισσότερες δυσκολίες στο συνδυασμό
παροχής φροντίδας και εργασίας· 

Or. en

Τροπολογία 23
Joanna Senyszyn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η πλειοψηφία των 
εργαζομένων με μερική απασχόληση είναι 
γυναίκες, πράγμα το οποίο περιορίζει την 
οικονομική ανεξαρτησία των τελευταίων 
όταν η κατάσταση αυτή τους επιβάλλεται 
και δεν αποτελεί επιλογή τους, και ότι η 
εργασία μερικής απασχόλησης αφορά 
κυρίως γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση 
όπως οι μητέρες μονογονεϊκής οικογένειας· 
ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την 
απασχόληση στις γυναίκες τόσο από 
άποψη ποιότητας όσο και από άποψη

4. υπενθυμίζει ότι η πλειοψηφία των 
εργαζομένων με μερική απασχόληση είναι 
γυναίκες, πράγμα το οποίο περιορίζει την 
οικονομική ανεξαρτησία των τελευταίων 
όταν η κατάσταση αυτή τους επιβάλλεται 
και δεν αποτελεί επιλογή τους, και ότι η 
εργασία μερικής απασχόλησης αφορά 
κυρίως γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση 
όπως οι μητέρες μονογονεϊκής οικογένειας· 
ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την 
απασχόληση στις γυναίκες τόσο από 
άποψη ποιότητας όσο και από άποψη
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ποσότητας, δηλαδή με βάση τον αριθμό 
των ωρών που εργάζονται ανά εβδομάδα, 
τον τύπο των συμβολαίων και ως εκ 
τούτου την ικανότητά τους να 
εξασφαλίζουν την οικονομική τους 
ανεξαρτησία· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν μια ισχυρή διάσταση 
φύλου σε οποιοδήποτε μέτρο και δράση 
που αποσκοπεί στην προώθηση των 
επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης·

ποσότητας, δηλαδή με βάση τον αριθμό 
των ωρών που εργάζονται ανά εβδομάδα, 
τον τύπο των συμβολαίων και ως εκ 
τούτου την ικανότητά τους να 
εξασφαλίζουν την οικονομική τους 
ανεξαρτησία· καλεί τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν φιλικά προς την οικογένεια 
μέτρα, όπως ελαστικό ωράριο εργασίας 
και τηλεργασία, να διευρύνουν την 
προσφορά σε προσιτή παιδική μέριμνα 
καθώς και σε προσβάσιμα κέντρα 
υποδοχής μετά το σχολείο· καλεί τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν μια ισχυρή 
διάσταση φύλου σε οποιοδήποτε μέτρο και 
δράση που αποσκοπεί στην προώθηση των 
επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης· 

Or. en

Τροπολογία 24
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η πλειοψηφία των 
εργαζομένων με μερική απασχόληση είναι 
γυναίκες, πράγμα το οποίο περιορίζει την 
οικονομική ανεξαρτησία των τελευταίων 
όταν η κατάσταση αυτή τους επιβάλλεται 
και δεν αποτελεί επιλογή τους, και ότι η 
εργασία μερικής απασχόλησης αφορά 
κυρίως γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση 
όπως οι μητέρες μονογονεϊκής οικογένειας· 
ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την 
απασχόληση στις γυναίκες τόσο από 
άποψη ποιότητας όσο και από άποψη 
ποσότητας, δηλαδή με βάση τον αριθμό 
των ωρών που εργάζονται ανά εβδομάδα, 
τον τύπο των συμβολαίων και ως εκ 
τούτου την ικανότητά τους να 
εξασφαλίζουν την οικονομική τους 
ανεξαρτησία· καλεί τα κράτη μέλη να 

4. τονίζει ότι τα εισοδήματα και η
αμειβόμενη και υψηλής ποιότητας 
εργασία των γυναικών αποτελούν 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
οικονομική αυτονομία τους και για τη 
μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στο σύνολο της κοινωνίας·
υπενθυμίζει ότι η πλειοψηφία των 
εργαζομένων με μερική απασχόληση είναι 
γυναίκες, πράγμα το οποίο περιορίζει την 
οικονομική ανεξαρτησία των τελευταίων 
όταν η κατάσταση αυτή τους επιβάλλεται 
και δεν αποτελεί επιλογή τους, και ότι η 
εργασία μερικής απασχόλησης αφορά 
κυρίως γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση 
όπως οι μητέρες μονογονεϊκής οικογένειας· 
ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την 
απασχόληση στις γυναίκες τόσο από 
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ενσωματώσουν μια ισχυρή διάσταση 
φύλου σε οποιοδήποτε μέτρο και δράση 
που αποσκοπεί στην προώθηση των 
επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης·

άποψη ποιότητας όσο και από άποψη 
ποσότητας, δηλαδή με βάση τον αριθμό 
των ωρών που εργάζονται ανά εβδομάδα, 
τον τύπο των συμβολαίων και ως εκ 
τούτου την ικανότητά τους να 
εξασφαλίζουν την οικονομική τους 
ανεξαρτησία· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν μια ισχυρή διάσταση 
φύλου σε οποιοδήποτε μέτρο και δράση 
που αποσκοπεί στην προώθηση των 
επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 25
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η πλειοψηφία των 
εργαζομένων με μερική απασχόληση είναι 
γυναίκες, πράγμα το οποίο περιορίζει την 
οικονομική ανεξαρτησία των τελευταίων 
όταν η κατάσταση αυτή τους επιβάλλεται 
και δεν αποτελεί επιλογή τους, και ότι η 
εργασία μερικής απασχόλησης αφορά 
κυρίως γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση 
όπως οι μητέρες μονογονεϊκής οικογένειας· 
ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την 
απασχόληση στις γυναίκες τόσο από 
άποψη ποιότητας όσο και από άποψη 
ποσότητας, δηλαδή με βάση τον αριθμό 
των ωρών που εργάζονται ανά εβδομάδα, 
τον τύπο των συμβολαίων και ως εκ 
τούτου την ικανότητά τους να 
εξασφαλίζουν την οικονομική τους 
ανεξαρτησία· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν μια ισχυρή διάσταση 
φύλου σε οποιοδήποτε μέτρο και δράση 
που αποσκοπεί στην προώθηση των 
επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης·

4. υπενθυμίζει ότι η πλειοψηφία των 
εργαζομένων με μερική απασχόληση είναι 
γυναίκες, πράγμα το οποίο περιορίζει την 
οικονομική ανεξαρτησία των τελευταίων 
όταν η κατάσταση αυτή τους επιβάλλεται 
και δεν αποτελεί επιλογή τους, και ότι η 
εργασία μερικής απασχόλησης αφορά 
κυρίως γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση 
όπως οι μητέρες μονογονεϊκής οικογένειας· 
ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την 
απασχόληση στις γυναίκες τόσο από 
άποψη ποιότητας όσο και από άποψη 
ποσότητας, δηλαδή με βάση τον αριθμό 
των ωρών που εργάζονται ανά εβδομάδα, 
τον τύπο των συμβολαίων και ως εκ 
τούτου την ικανότητά τους να 
εξασφαλίζουν την οικονομική τους 
ανεξαρτησία· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν μια ισχυρή διάσταση 
φύλου σε οποιοδήποτε μέτρο και δράση 
που αποσκοπεί στην προώθηση των 
επιχειρήσεων, της αυτοαπασχόλησης και 
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της επιχειρηματικότητας των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 26
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι είναι επιθυμητό οι γυναίκες 
να ενθαρρύνονται και να εκπαιδεύονται 
καλύτερα για να εισέλθουν σε τομείς με το 
μεγαλύτερο δυναμικό απασχόλησης, όπως 
οι τομείς στο πλαίσιο της οικονομίας με 
χαμηλές εκπομπές CΟ2 και της οικονομίας
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
διαθέσιμους πόρους («πράσινες θέσεις 
εργασίας») ή στην ψηφιακή οικονομία· 
υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί τομείς και 
ο τομέας της υγείας («άσπρες θέσεις 
απασχόλησης»), στις οποίες εργάζονται 
πολλές γυναίκες, θα πρέπει να τύχουν 
καλύτερης αναγνώρισης από άποψη 
μορφής συμβολαίων και αμοιβών· 

5. τονίζει ότι είναι επιθυμητό οι γυναίκες 
να ενθαρρύνονται και να εκπαιδεύονται 
καλύτερα για να εισέλθουν σε τομείς με το 
μεγαλύτερο δυναμικό απασχόλησης, όπως 
οι τομείς στο πλαίσιο της οικονομίας με 
χαμηλές εκπομπές CΟ2 και της οικονομίας
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
διαθέσιμους πόρους («πράσινες θέσεις 
εργασίας») ή στην ψηφιακή οικονομία· 
υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί τομείς και 
ο τομέας της υγείας («άσπρες θέσεις 
εργασίας»), στις οποίες εργάζονται πολλές 
γυναίκες, θα πρέπει να τύχουν καλύτερης 
αναγνώρισης από άποψη μορφής 
συμβολαίων και αμοιβών· καλεί την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει το εν λόγω 
θέμα στην επόμενη ετήσια έρευνα για την 
ανάπτυξη· 

Or. en

Τροπολογία 27
Astrid Lulling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι είναι επιθυμητό οι γυναίκες 
να ενθαρρύνονται και να εκπαιδεύονται 
καλύτερα για να εισέλθουν σε τομείς με το 

5. τονίζει ότι είναι επιθυμητό οι γυναίκες 
να ενθαρρύνονται να διαφοροποιούν τις 
επαγγελματικές τους επιλογές με σκοπό
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μεγαλύτερο δυναμικό απασχόλησης, όπως 
οι τομείς στο πλαίσιο της οικονομίας με 
χαμηλές εκπομπές CΟ2 και της οικονομίας 
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
διαθέσιμους πόρους («πράσινες θέσεις 
εργασίας») ή στην ψηφιακή οικονομία· 
υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί τομείς και 
ο τομέας της υγείας («άσπρες θέσεις 
απασχόλησης»), στις οποίες εργάζονται 
πολλές γυναίκες, θα πρέπει να τύχουν 
καλύτερης αναγνώρισης από άποψη 
μορφής συμβολαίων και αμοιβών· 

να εισέλθουν σε τομείς με το μεγαλύτερο 
δυναμικό απασχόλησης, όπως οι τομείς 
στο πλαίσιο της οικονομίας με χαμηλές 
εκπομπές CΟ2 και της οικονομίας που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
διαθέσιμους πόρους («πράσινες θέσεις 
εργασίας») ή στην ψηφιακή οικονομία· 
υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί τομείς και 
ο τομέας της υγείας («άσπρες θέσεις 
εργασίας»), στις οποίες εργάζονται πολλές 
γυναίκες, θα πρέπει να τύχουν καλύτερης 
αναγνώρισης από άποψη μορφής 
συμβολαίων και αμοιβών· 

Or. en

Τροπολογία 28
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι είναι επιθυμητό οι γυναίκες 
να ενθαρρύνονται και να εκπαιδεύονται 
καλύτερα για να εισέλθουν σε τομείς με το 
μεγαλύτερο δυναμικό απασχόλησης, όπως 
οι τομείς στο πλαίσιο της οικονομίας με 
χαμηλές εκπομπές CΟ2 και της οικονομία 
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
διαθέσιμους πόρους («πράσινες θέσεις 
εργασίας») ή στην ψηφιακή οικονομία· 
υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί τομείς και 
ο τομέας της υγείας («άσπρες θέσεις 
απασχόλησης»), στις οποίες εργάζονται 
πολλές γυναίκες, θα πρέπει να τύχουν 
καλύτερης αναγνώρισης από άποψη 
μορφής συμβολαίων και αμοιβών· 

5. τονίζει ότι είναι επιθυμητό οι γυναίκες 
να ενθαρρύνονται και να εκπαιδεύονται 
καλύτερα για να εισέλθουν σε τομείς με το 
μεγαλύτερο δυναμικό απασχόλησης, το 
οποίο κυριαρχείται κυρίως από άνδρες, 
όπως οι τομείς στο πλαίσιο της οικονομίας 
με χαμηλές εκπομπές CΟ2 και της 
οικονομία που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους 
(«πράσινες θέσεις εργασίας») ή η ψηφιακή 
οικονομία· υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί 
τομείς και ο τομέας της υγείας («άσπρες 
θέσεις εργασίας»), στις οποίες εργάζονται 
πολλές γυναίκες, θα πρέπει να τύχουν 
καλύτερης αναγνώρισης από άποψη 
μορφής συμβολαίων και αμοιβών· 

Or. en
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Τροπολογία 29
Joanna Senyszyn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι είναι επιθυμητό οι γυναίκες 
να ενθαρρύνονται και να εκπαιδεύονται 
καλύτερα για να εισέλθουν σε τομείς με το 
μεγαλύτερο δυναμικό απασχόλησης, όπως 
οι τομείς στο πλαίσιο της οικονομίας με 
χαμηλές εκπομπές CΟ2 και της οικονομία 
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
διαθέσιμους πόρους («πράσινες θέσεις 
εργασίας») ή στην ψηφιακή οικονομία· 
υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί τομείς και 
ο τομέας της υγείας («άσπρες θέσεις 
απασχόλησης»), στις οποίες εργάζονται 
πολλές γυναίκες, θα πρέπει να τύχουν 
καλύτερης αναγνώρισης από άποψη 
μορφής συμβολαίων και αμοιβών· 

5. τονίζει ότι είναι επιθυμητό οι γυναίκες 
να ενθαρρύνονται και να εκπαιδεύονται 
καλύτερα για να εισέλθουν σε τομείς με το 
μεγαλύτερο δυναμικό απασχόλησης, όπως 
οι τομείς στο πλαίσιο της οικονομίας με 
χαμηλές εκπομπές CΟ2 και της οικονομία 
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
διαθέσιμους πόρους («πράσινες θέσεις 
εργασίας») ή η ψηφιακή οικονομία· ζητεί 
στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τους 
στόχους της Ευρώπης 2020, την ενίσχυση
των συνδέσμων μεταξύ της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης για τις 
γυναίκες και της αγοράς εργασίας· 
υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί τομείς και 
ο τομέας της υγείας («άσπρες θέσεις 
εργασίας»), στις οποίες εργάζονται πολλές 
γυναίκες, θα πρέπει να τύχουν καλύτερης 
αναγνώρισης από άποψη μορφής 
συμβολαίων και αμοιβών· 

Or. en

Τροπολογία 30
Astrid Lulling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. σημειώνει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να 
είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση 
ευκολότερα σε θέσεις που απαιτούν 
υψηλότερα προσόντα έτσι ώστε να 
καλύψουν την έλλειψη παραγωγικότητας 
της Ένωσης και ως εκ τούτου να 
καταστήσουν την Ένωση πλέον 

6. σημειώνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η 
πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις που 
απαιτούν υψηλότερα προσόντα έτσι ώστε 
να καλύψουν την έλλειψη 
παραγωγικότητας της Ένωσης και ως εκ 
τούτου να καταστήσουν την Ένωση πλέον 
ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές.
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ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές.

Or. en

Τροπολογία 31
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. σημειώνει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να 
είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση 
ευκολότερα σε θέσεις που απαιτούν 
υψηλότερα προσόντα έτσι ώστε να 
καλύψουν την έλλειψη παραγωγικότητας 
της Ένωσης και ως εκ τούτου να 
καταστήσουν την Ένωση πλέον 
ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές.

6. σημειώνει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να 
είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση 
ευκολότερα σε θέσεις που απαιτούν 
υψηλότερα προσόντα χωρίς στερεότυπα, 
επιφυλάξεις ή διακρίσεις που θα 
βασίζονται στο φύλο, έτσι ώστε να 
καλύψουν την έλλειψη παραγωγικότητας 
της Ένωσης και ως εκ τούτου να 
καταστήσουν την Ένωση πλέον 
ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές.

Or. en

Τροπολογία 32
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τμήμα 1 – παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 a. χαιρετίζει τις ειδικές συστάσεις ανά
χώρα που σκοπεύουν στο να
μετατοπίσουν τη φορολογία από την
εργασία στις δραστηριότητες που είναι
επιβλαβείς για το περιβάλλον· καλεί τα
κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις εν λόγω
συστάσεις δίνοντας ειδική προσοχή στην
νομιμοποίηση της αδήλωτης εργασίας, 
π.χ. για τους εργαζόμενους στον τομέα
της οικιακής μέριμνας. 
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Or. en


