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Τροπολογία 1
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/EΚ 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων,

Or. en

Τροπολογία 2
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
του να ζεις και να εργάζεσαι σε άλλη χώρα 
της ΕΕ συνιστά μια από τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες της Ένωσης·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
του να ζεις και να εργάζεσαι σε άλλη χώρα 
της ΕΕ συνιστά μια από τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 3
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
του να ζεις και να εργάζεσαι σε άλλη χώρα 
της ΕΕ συνιστά μια από τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες της Ένωσης·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
του να ζεις και να εργάζεσαι σε άλλη χώρα 
της ΕΕ συνιστά μια από τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες της Ένωσης, η οποία 
κατοχυρώνεται στους ευρωπαίους 
πολίτες από την Συνθήκη για την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 4
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(A α) επισημαίνοντας ότι η κινητικότητα 
είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο το 
οποίο ξεκινά από οικονομικά, κοινωνικά 
και οικογενειακά θέματα,

Or. pl

Τροπολογία 5
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα 
των εργαζομένων και η εκπαιδευτική 
κινητικότητα συμβάλλουν σε μια αίσθηση 
ευρωπαίου πολίτη και συμμετοχής στις 
δημοκρατικές διεργασίες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα 
των εργαζομένων και η εκπαιδευτική 
κινητικότητα συμβάλλουν σε μια αίσθηση 
ευρωπαίου πολίτη και συμμετοχής στις 
δημοκρατικές διεργασίες και ότι 
αποτελούν επίσης μια ευρωπαϊκή αρχή 
για την υλοποίηση της συνοχής και της 
αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. ro

Τροπολογία 6
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα 
των εργαζομένων και η εκπαιδευτική 
κινητικότητα συμβάλλουν σε μια αίσθηση 
ευρωπαίου πολίτη και συμμετοχής στις 
δημοκρατικές διεργασίες·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα 
των εργαζομένων και η εκπαιδευτική 
κινητικότητα συμβάλλουν στην ενίσχυση 
της αίσθησης ότι ανήκει κάποιος στην 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια 

Or. fr

Τροπολογία 7
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(Bα) λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πρόγραμμα Erasmus, το οποίο από το 
1987 έχει δώσει σε περισσότερους από 2,2 
εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ την 
ευκαιρία να σπουδάσουν στο εξωτερικό, 
μπορεί να συμβάλει πολύ θετικά, ακόμα 
και μετά το πέρας των σπουδών, στη 
διασυνοριακή κινητικότητα των 
εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία 8
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(B α) επισημαίνοντας ότι η ευρύτερη 
εκπαίδευση και επαγγελματική 
επιμόρφωση παρέχει μεγαλύτερες 
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δυνατότητες κινητικότητας,

Or. pl

Τροπολογία 9
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασαν 
αρνητικά την αγορά εργασίας της ΕΕ, 
ιδίως ως προς τους συντελεστές 
απασχόλησης και τη δυνατότητα
ελεύθερης μετακίνησης και επιλογής 
εργασίας αναλόγως εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών προσόντων, με τις 
γυναίκες να αποτελούν μια από τις πλέον 
πληττόμενες πληθυσμιακές ομάδες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασαν 
αρνητικά την αγορά εργασίας της ΕΕ, 
ιδίως ως προς τους συντελεστές 
απασχόλησης και τη δυνατότητα επιλογής 
εργασίας αναλόγως εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών προσόντων, με τις 
γυναίκες να αποτελούν μια από τις πλέον 
πληττόμενες πληθυσμιακές ομάδες·

Or. fr

Τροπολογία 10
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(Γ α) επισημαίνοντας ότι, βάσει των 
τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων, το 
ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10,7% (22,7% 
στις γυναίκες κάτω των 25 ετών)·

Or. it
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Τροπολογία 11
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(Γ β) επισημαίνοντας ότι η επαγγελματική 
κινητικότητα αποτελεί στρατηγικό στόχο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την 
στιγμή που αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς 
και συμβάλλει στην ανάπτυξη των 
επαγγελματικών προσόντων και των 
επιπέδων απασχόλησης, στοιχείων 
απαραίτητων για την οικονομική και την  
κοινωνική πρόοδο·

Or. it

Τροπολογία 12
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ φύλων ως 
προς την κινητικότητα των εργαζομένων 
εντός της ΕΕ, με τους άνδρες να 
μετακομίζουν λόγω εργασίας ή 
επαγγελματικής μετάθεσης εκτός έδρας 
συχνότερα από τις γυναίκες (44% έναντι 
27%), ενώ οι γυναίκες πραγματοποιούν
συχνότερα μετακόμιση σε μεγάλη 
απόσταση για να ακολουθήσουν το σύζυγό
τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ φύλων ως 
προς την κινητικότητα των εργαζομένων 
εντός της ΕΕ, με τους άνδρες να 
μετακομίζουν λόγω εργασίας ή 
επαγγελματικής μετάθεσης εκτός έδρας 
συχνότερα από τις γυναίκες (44% έναντι 
27%), ενώ οι γυναίκες υποχρεούνται
συχνότερα σε διακοπή της σταδιοδρομίας 
τους λόγω μετακόμισης σε μεγάλη 
απόσταση για να ακολουθήσουν το
σύντροφό τους·

Or. fr
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Τροπολογία 13
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός 
των φύλων στην αγορά εργασίας, η 
απουσία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, 
τα επίμονα στερεότυπα και ο κίνδυνος 
διακρίσεων λόγω φύλου αποτελούν 
μείζονα εμπόδια για την επαγγελματική 
κινητικότητα των γυναικών· ότι οι 
παράγοντες που σχετίζονται με την 
οικογένεια, τα κοινωνικά δίκτυα, τις 
παροχές παιδικής μέριμνας, το στεγαστικό 
και τις τοπικές συνθήκες, επίσης 
αποτελούν εμπόδια για να ασκήσουν οι 
γυναίκες το δικαίωμα της ελεύθερης 
μετακίνησης·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός 
των φύλων στην αγορά εργασίας, η 
απουσία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, 
τα επίμονα στερεότυπα και ο κίνδυνος 
διακρίσεων λόγω φύλου αποτελούν 
μείζονα εμπόδια για την επαγγελματική 
κινητικότητα των γυναικών· ότι οι 
παράγοντες που σχετίζονται με την 
οικογένεια, τις σημαντικές αποκλίσεις 
από το ένα κράτος μέλος στο άλλο όσον 
αφορά τα οικογενειακά επιδόματα, τα
κοινωνικά δίκτυα, τις παροχές παιδικής 
μέριμνας, το στεγαστικό και τις τοπικές 
συνθήκες, επίσης αποτελούν εμπόδια για 
να ασκήσουν οι γυναίκες το δικαίωμα της 
ελεύθερης μετακίνησης·

Or. fr

Τροπολογία 14
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός 
των φύλων στην αγορά εργασίας, η 
απουσία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, 
τα επίμονα στερεότυπα και ο κίνδυνος 
διακρίσεων λόγω φύλου αποτελούν 
μείζονα εμπόδια για την επαγγελματική 
κινητικότητα των γυναικών· ότι οι 
παράγοντες που σχετίζονται με την 
οικογένεια, τα κοινωνικά δίκτυα, τις 
παροχές παιδικής μέριμνας, το στεγαστικό 
και τις τοπικές συνθήκες, επίσης 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός 
των φύλων στην αγορά εργασίας, η 
απουσία κατάλληλων συνθηκών εργασίας,
το μισθολογικό χάσμα, η δυσκολία 
συνδυασμού της οικογενειακής και της 
επαγγελματικής ζωής, τα επίμονα 
στερεότυπα και ο κίνδυνος διακρίσεων 
λόγω φύλου αποτελούν μείζονα εμπόδια 
για την επαγγελματική κινητικότητα των 
γυναικών· ότι οι παράγοντες που 
σχετίζονται με την οικογένεια, τα 
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αποτελούν εμπόδια για να ασκήσουν οι 
γυναίκες το δικαίωμα της ελεύθερης 
μετακίνησης·

κοινωνικά δίκτυα, τις παροχές παιδικής 
μέριμνας και φροντίδας άλλων 
εξαρτώμενων ατόμων, το στεγαστικό και 
τις τοπικές συνθήκες, επίσης αποτελούν 
εμπόδια για να ασκήσουν οι γυναίκες το 
δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης·

Or. es

Τροπολογία 15
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός 
των φύλων στην αγορά εργασίας, η 
απουσία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, 
τα επίμονα στερεότυπα και ο κίνδυνος 
διακρίσεων λόγω φύλου αποτελούν
μείζονα εμπόδια για την επαγγελματική 
κινητικότητα των γυναικών· ότι οι 
παράγοντες που σχετίζονται με την 
οικογένεια, τα κοινωνικά δίκτυα, τις 
παροχές παιδικής μέριμνας, το στεγαστικό 
και τις τοπικές συνθήκες, επίσης 
αποτελούν εμπόδια για να ασκήσουν οι 
γυναίκες το δικαίωμα της ελεύθερης 
μετακίνησης·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός 
των φύλων στην αγορά εργασίας, η 
απουσία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, 
τα ακατάλληλα μέτρα για το συνδυασμό 
της οικογενειακής και της 
επαγγελματικής ζωής, το μισθολογικό 
χάσμα, τα επίμονα στερεότυπα και ο 
κίνδυνος διακρίσεων λόγω φύλου, 
συμπεριλαμβανομένης της «γυάλινης 
οροφής» αποτελούν τα κύρια εμπόδια για 
την επαγγελματική κινητικότητα των 
γυναικών· ότι οι παράγοντες που 
σχετίζονται με την οικογένεια, τα 
κοινωνικά δίκτυα, τις παροχές παιδικής 
μέριμνας, το στεγαστικό και τις τοπικές 
συνθήκες, συγκαταλέγονται στα εμπόδια
(γλώσσα, άγνοια δικαιωμάτων) που 
εμποδίζουν τις γυναίκες να ασκήσουν το 
δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης, 
διαμονής και εργασίας μέσα στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 16
Inês Cristina Zuber
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός 
των φύλων στην αγορά εργασίας, η 
απουσία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, 
τα επίμονα στερεότυπα και ο κίνδυνος 
διακρίσεων λόγω φύλου αποτελούν 
μείζονα εμπόδια για την επαγγελματική 
κινητικότητα των γυναικών· ότι οι
παράγοντες που σχετίζονται με την 
οικογένεια, τα κοινωνικά δίκτυα, τις 
παροχές παιδικής μέριμνας, το στεγαστικό 
και τις τοπικές συνθήκες, επίσης 
αποτελούν εμπόδια για να ασκήσουν οι 
γυναίκες το δικαίωμα της ελεύθερης 
μετακίνησης·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός 
των φύλων στην αγορά εργασίας, η 
απουσία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, 
τα επίμονα στερεότυπα και ο κίνδυνος 
διακρίσεων λόγω φύλου αποτελούν 
μείζονα εμπόδια για την επαγγελματική 
κινητικότητα των γυναικών· ότι οι 
παράγοντες που σχετίζονται με την 
οικογένεια, τα κοινωνικά δίκτυα, τις 
παροχές παιδικής μέριμνας, και 
συγκεκριμένα η έλλειψη ή οι αδυναμίες 
των δημόσιων δικτύων παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών και 
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου για τα 
παιδιά, το στεγαστικό και τις τοπικές 
συνθήκες, επίσης αποτελούν εμπόδια για 
να ασκήσουν οι γυναίκες το δικαίωμα της 
ελεύθερης μετακίνησης

Or. pt

Τροπολογία 17
Katarína Neveďalová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(E. α) επισημαίνοντας ότι οι γυναίκες 
είναι περισσότερο εκτεθειμένες από τους 
άνδρες στους κοινωνικούς κινδύνους 
καθ'όλην την διάρκεια της ζωής τους, 
πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα 
αύξηση του φαινομένου της φτώχειας 
των γυναικών·

Or. sk
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Τροπολογία 18
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιλογικη σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(E α) λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με πρόσφατες εκτιμήσεις, οι μισθοί των 
γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
κατά μέσο όρο 16,4% χαμηλότεροι από 
τους μισθούς των ανδρών, ότι υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών και ότι το μισθολογικό χάσμα 
κυμαίνεται μεταξύ 1,9% και 27,6% (1)·
(1) Πηγή: Eurostat 2010 εκτός EE, EL 
(2008). AT, BE, ES, IE, FR, IT, CY: 
προσωρινή πηγή.

Or. es

Τροπολογία 19
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
πολυδιάστατες λύσεις που θα καλύπτουν 
τη δια βίου μάθηση, τους χρόνους 
εργασίας και την ισορροπία 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την 
υγεία και την ασφάλεια και τους τρόπους 
οργάνωσης της εργασίας, ώστε να 
βελτιωθεί ο βαθμός ένταξης των γυναικών 
στην αγορά εργασίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
πολυδιάστατες λύσεις που θα καλύπτουν 
τη δια βίου μάθηση, τους χρόνους 
εργασίας και την ισορροπία 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής, την υγεία και την 
ασφάλεια και τους τρόπους οργάνωσης της 
εργασίας, ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός 
ένταξης των γυναικών στην αγορά 
εργασίας·

Or. fr
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Τροπολογία 20
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
πολυδιάστατες λύσεις που θα καλύπτουν 
τη δια βίου μάθηση, τους χρόνους 
εργασίας και την ισορροπία 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την 
υγεία και την ασφάλεια και τους τρόπους 
οργάνωσης της εργασίας, ώστε να 
βελτιωθεί ο βαθμός ένταξης των γυναικών 
στην αγορά εργασίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
πολυδιάστατες λύσεις που θα καλύπτουν 
τη δια βίου μάθηση, τους χρόνους 
εργασίας και την ισορροπία 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
ειδικότερα των ανύπανδρων μητέρων, 
την υγεία και την ασφάλεια και τους 
τρόπους οργάνωσης της εργασίας, ώστε να 
βελτιωθεί ο βαθμός ένταξης των γυναικών 
στην αγορά εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 21
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
πολυδιάστατες λύσεις που θα καλύπτουν 
τη δια βίου μάθηση, τους χρόνους 
εργασίας και την ισορροπία
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
την υγεία και την ασφάλεια και τους 
τρόπους οργάνωσης της εργασίας, ώστε να 
βελτιωθεί ο βαθμός ένταξης των γυναικών 
στην αγορά εργασίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
πολυδιάστατες λύσεις που θα καλύπτουν 
τη δια βίου μάθηση, καταπολέμηση της 
επισφαλούς εργασίας και προώθηση της 
εργασίας με δικαιώματα, τους χρόνους 
εργασίας και την εναρμόνιση της
επαγγελματικής με την προσωπική ζωή, 
ένα δημόσιο σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης 
και διαφοροποιημένες πρακτικές
οργάνωσης της εργασίας κατόπιν 
αιτήσεως των γυναικών, ώστε να 
βελτιωθεί ο βαθμός ένταξης των γυναικών 
στην αγορά εργασίας·

Or. pt
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Τροπολογία 22
Katarína Neveďalová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ΣΤ α) επισημαίνοντας ότι η ποιοτική 
εκπαίδευση παρέχει στις γυναίκες 
μεγαλύτερες προοπτικές απασχόλησης, 
δυνατότητες να βελτιώσουν τα προσόντα 
τους και να αποκτήσουν σημαντικές 
δεξιότητες σε κάποιον συγκεκριμένο 
τομέα, ενώ ταυτοχρόνως διευκολύνει την 
συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή και 
τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τους 
εξασφαλίζει καλύτερη αναγνώριση στην 
αγορά εργασίας·

Or. sk

Τροπολογία 23
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη του να λαμβάνουν 
υπόψη την κατάσταση των γυναικών οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την 
εκπαίδευση, την ένταξη, τη μετανάστευση 
και την απασχόληση, όπως και οι 
κοινωνικές πολιτικές, ώστε τα δικαιώματα 
των γυναικών να τυγχάνουν προστασίας, 
να προάγονται η ισότητα και οι ίσες 
ευκαιρίες και να καταπολεμηθεί κάθε 
μορφή εκμετάλλευσης στην αγορά 
εργασίας·

1. τονίζει την ανάγκη του να λαμβάνουν 
υπόψη την κατάσταση των γυναικών οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την 
εκπαίδευση, την ένταξη, τη μετανάστευση 
και την απασχόληση, όπως και οι 
κοινωνικές πολιτικές, ώστε τα δικαιώματα 
των γυναικών να τυγχάνουν προστασίας, 
να προάγονται η ισότητα ευκαιριών στην 
αγορά εργασίας και να καταπολεμηθεί 
κάθε μορφή εκμετάλλευσης στην αγορά 
εργασίας·

Or. fr



PE504.182v01-00 14/52 AM\925366EL.doc

EL

Τροπολογία 24
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη του να λαμβάνουν 
υπόψη την κατάσταση των γυναικών οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την 
εκπαίδευση, την ένταξη, τη μετανάστευση 
και την απασχόληση, όπως και οι 
κοινωνικές πολιτικές, ώστε τα δικαιώματα 
των γυναικών να τυγχάνουν προστασίας, 
να προάγονται η ισότητα και οι ίσες 
ευκαιρίες και να καταπολεμηθεί κάθε 
μορφή εκμετάλλευσης στην αγορά 
εργασίας·

1. τονίζει την ανάγκη του να λαμβάνουν 
υπόψη την κατάσταση των γυναικών οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την 
εκπαίδευση, την ένταξη, το συνδυασμό 
της οικογενειακής και της 
επαγγελματικής ζωής, τη μετανάστευση 
και την απασχόληση, όπως και οι 
κοινωνικές πολιτικές, ώστε τα δικαιώματα 
των γυναικών να τυγχάνουν προστασίας, 
να προάγονται η ισότητα και οι ίσες 
ευκαιρίες και να καταπολεμηθεί κάθε 
μορφή εκμετάλλευσης στην αγορά 
εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 25
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη του να λαμβάνουν 
υπόψη την κατάσταση των γυναικών οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την 
εκπαίδευση, την ένταξη, τη μετανάστευση 
και την απασχόληση, όπως και οι 
κοινωνικές πολιτικές, ώστε τα δικαιώματα 
των γυναικών να τυγχάνουν προστασίας, 
να προάγονται η ισότητα και οι ίσες 
ευκαιρίες και να καταπολεμηθεί κάθε 
μορφή εκμετάλλευσης στην αγορά 
εργασίας·

1. τονίζει την ανάγκη του να λαμβάνουν 
υπόψη την κατάσταση των γυναικών οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την 
εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη, τη 
μετανάστευση και την απασχόληση, όπως 
και οι κοινωνικές πολιτικές, ώστε τα 
δικαιώματα των γυναικών να τυγχάνουν 
προστασίας, να προάγονται η ισότητα και 
οι ίσες ευκαιρίες και να καταπολεμηθεί 
κάθε μορφή εκμετάλλευσης στην αγορά 
εργασίας·
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Or. de

Τροπολογία 26
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη του να λαμβάνουν 
υπόψη την κατάσταση των γυναικών οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την 
εκπαίδευση, την ένταξη, τη μετανάστευση
και την απασχόληση, όπως και οι 
κοινωνικές πολιτικές, ώστε τα δικαιώματα 
των γυναικών να τυγχάνουν προστασίας, 
να προάγονται η ισότητα και οι ίσες 
ευκαιρίες και να καταπολεμηθεί κάθε 
μορφή εκμετάλλευσης στην αγορά 
εργασίας·

1. τονίζει την ανάγκη του να λαμβάνουν 
υπόψη την κατάσταση των γυναικών
διαφόρων ηλικιακών ομάδων οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την 
εκπαίδευση, την ένταξη, τη μετανάστευση
ή την απασχόληση, την φτώχεια, την 
υγειονομική περίθαλψη ή τις πολιτικές
κοινωνικής προστασίας, ώστε τα 
δικαιώματα των γυναικών να τυγχάνουν 
προστασίας, να προάγονται η ισότητα και 
οι ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και
γυναικών και να εξασφαλίζονται 
ασφαλείς προϋποθέσεις απασχόλησης και 
να καταπολεμηθεί κάθε μορφή 
εκμετάλλευσης στην αγορά εργασίας·

Or. lt

Τροπολογία 27
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη του να λαμβάνουν 
υπόψη την κατάσταση των γυναικών οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την 
εκπαίδευση, την ένταξη, τη μετανάστευση 
και την απασχόληση, όπως και οι 
κοινωνικές πολιτικές, ώστε τα δικαιώματα 
των γυναικών να τυγχάνουν προστασίας, 
να προάγονται η ισότητα και οι ίσες 
ευκαιρίες και να καταπολεμηθεί κάθε 
μορφή εκμετάλλευσης στην αγορά 

1. τονίζει την ανάγκη του να λαμβάνουν 
υπόψη την κατάσταση των γυναικών οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την 
εκπαίδευση, την ένταξη, τη μετανάστευση 
και την απασχόληση, όπως και οι 
κοινωνικές πολιτικές, ώστε τα δικαιώματα 
των γυναικών να τυγχάνουν προστασίας, 
να προάγονται η ισότητα και οι ίσες 
ευκαιρίες, η ίση πρόσβαση και οι 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας, 
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εργασίας· περιλαμβανομένης της εφαρμογής κοινών 
κριτηρίων επιλογής στην απασχόληση, 
και να καταπολεμηθεί κάθε μορφή 
εκμετάλλευσης στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 28
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη του να λαμβάνουν 
υπόψη την κατάσταση των γυναικών οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την 
εκπαίδευση, την ένταξη, τη μετανάστευση 
και την απασχόληση, όπως και οι 
κοινωνικές πολιτικές, ώστε τα δικαιώματα 
των γυναικών να τυγχάνουν προστασίας, 
να προάγονται η ισότητα και οι ίσες 
ευκαιρίες και να καταπολεμηθεί κάθε 
μορφή εκμετάλλευσης στην αγορά 
εργασίας·

1. τονίζει την ανάγκη του να λαμβάνουν 
υπόψη την κατάσταση των γυναικών οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την 
εκπαίδευση, την ένταξη, τη μετανάστευση 
και την απασχόληση και να ευνοούν τα 
δικαιώματα των γυναικών στις κοινωνικές 
πολιτικές, να προάγονται η ισότητα και οι 
ίσες ευκαιρίες και να καταπολεμείται κάθε 
μορφή διακρίσεων στην αγορά εργασίας·

Or. cs

Τροπολογία 29
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει την αναγνώριση της 
προστιθέμενης αξίας που αποτελεί για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση η κινητικότητα 
στο εκπαιδευτικό και το επαγγελματικό 
επίπεδο·

Or. ro
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Τροπολογία 30
Katarína Neveďalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1. α) υπογραμμίζει, δεδομένων των 
συνεπειών της οικονομικής κρίσης, ότι 
αποδεικνύεται ακόμη πιο απαραίτητο για 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά στην 
αγορά εργασίας, καθώς κα να 
βελτιώνεται η προσαρμοστικότητα των 
γυναικών, στο πλαίσιο μιας αλλαγής 
επαγγέλματος, στις απαιτήσεις που 
απορρέουν από τις νέες ευκαιρίες 
σταδιοδρομίας·

Or. sk

Τροπολογία 31
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί τα κράτη μέλη να συνεργασθούν για 
την καταπολέμηση κάθε μορφής 
εμπορίας ανθρώπων που θα μπορούσε να 
εκδηλωθεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
και επαγγελματικής κινητικότητας των 
γυναικών, ειδικότερα της πορνείας και 
της αναγκαστικής εργασίας·

Or. ro

Τροπολογία 32
Anna Záborská
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη, κατά το σχεδιασμό 
των εθνικών στρατηγικών τους και των 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους, να 
συμπεριλαμβάνουν διατάξεις για την 
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών
στο θέμα της επαγγελματικής 
κινητικότητας·

2. καλεί τα κράτη μέλη, κατά το σχεδιασμό 
των εθνικών στρατηγικών τους και των 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους, να 
συμπεριλαμβάνουν διατάξεις για την 
προστασία των δικαιωμάτων των
εργαζομένων, χωρίς διάκριση φύλου, στο 
θέμα της επαγγελματικής κινητικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 33
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη, κατά το σχεδιασμό 
των εθνικών στρατηγικών τους και των 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους, να 
συμπεριλαμβάνουν διατάξεις για την 
προστασία των δικαιωμάτων των
γυναικών στο θέμα της επαγγελματικής 
κινητικότητας·

2. καλεί τα κράτη μέλη, κατά το σχεδιασμό 
των εθνικών στρατηγικών τους και των 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους, να 
συμπεριλαμβάνουν διατάξεις με σκοπό την 
εξασφάλιση της διαφάνειας και της 
ενημέρωσης που αφορούν τα δικαιώματα
των γυναικών και των μελών των 
οικογενειών τους στο θέμα της 
επαγγελματικής κινητικότητας·

Or. cs

Τροπολογία 34
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη, κατά το σχεδιασμό 
των εθνικών στρατηγικών τους και των 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους, να 
συμπεριλαμβάνουν διατάξεις για την 
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 
στο θέμα της επαγγελματικής
κινητικότητας·

2. καλεί τα κράτη μέλη, κατά το σχεδιασμό 
των εθνικών στρατηγικών τους και των 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους, να 
συμπεριλαμβάνουν διατάξεις για την 
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 
στο πλαίσιο της κινητικότητας·

Or. pl

Τροπολογία 35
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2α) εκτιμά ότι η επαγγελματική 
κινητικότητα δεν μπορεί να αποβαίνει εις 
βάρος των γυναικών στο επίπεδο της 
εξασφάλισης των κοινωνικών 
δικαιωμάτων και ότι, προς τον σκοπό 
αυτό, πρέπει να εξασφαλίζεται η 
διατήρηση και η μεταφορά των 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του 
Δημόσιου Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης μεταξύ των χωρών, παρά την 
αναγνώριση της ετερογένειας των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία 36
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. καλεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν 
και να αναλύουν στοιχεία σχετικά με τα 
προβλήματα κινητικότητας των 
γυναικών, ως προς την κλίμακα και την 
δομή της κινητικότητας αυτής·

Or. pl

Τροπολογία 37
Katarína Neveďalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2 α) καλεί τα κράτη μέλη να 
γνωστοποιήσουν και να διαδώσουν, στην 
επικράτειά τους, τα πλεονεκτήματα της 
επαγγελματικής κινητικότητας στην 
εσωτερική αγορά, καθώς και τα 
πλεονεκτήματα που συνδέονται με την 
εκπαιδευτική και επαγγελματική 
κινητικότητα στο εξωτερικό·

Or. sk

Τροπολογία 38
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2α) καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν την κατάσταση 
των γραφείων και των οργανισμών που 
προσφέρουν εργασία σε εργαζομένους 
από άλλα κράτη μέλη και να εντοπίζουν 
πιθανές παράνομες ή μαύρες θέσεις 
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εργασίας ή γραφεία και οργανισμούς που 
προσφέρουν πλασματικές θέσεις 
εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 39
Katarína Neveďalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2 β ) σημειώνει, για την προώθηση της 
απασχόλησης, ότι είναι απαραίτητο να 
αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
διαμεθοριακή συνεργασία και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
επαγγελματικών οργανισμών στα κράτη 
μέλη και να ενισχυθεί έτσι η ισότητα και 
η αξιοποίηση των σχολικών συστημάτων·

Or. sk

Τροπολογία 40
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2β) καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειες και τη συνεργασία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
που διενεργείται από διεθνή δίκτυα τα 
οποία προσλαμβάνουν εργαζομένους, 
ιδίως γυναίκες, με φρούδες υποσχέσεις 
για θέσεις εργασίας που στην 
πραγματικότητα δεν υφίστανται και τους 
οδηγούν σε καταστάσεις σεξουαλικής 
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εκμετάλλευσης ή καταναγκαστικής 
εργασίας ή παροχής υπηρεσιών (επαιτεία, 
δουλεία ή άλλες παρόμοιες καταστάσεις, 
εκμετάλλευση για διάπραξη 
εγκληματικών δραστηριοτήτων ή 
αφαίρεση οργάνων)·

Or. es

Τροπολογία 41
Katarína Neveďalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2 γ) σημειώνει ότι η κινητικότητα πρέπει 
να βασίζεται στην ισότητα των φύλων και 
την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλής, προέλευσης, θρησκείας, 
ηλικίας ή κατάστασης της υγείας·

Or. sk

Τροπολογία 42
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι γυναίκες που 
μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία 
σχετιζόμενη με την περιποίηση παιδιών ή 
ηλικιωμένων εργάζονται συχνά χωρίς 
συμβόλαιο ή και παράνομα, και συνεπώς 
δεν έχουν δικαιώματα ή δεν δικαιούνται 
κοινωνική ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη 
και άλλες παροχές·

3. επισημαίνει ότι οι γυναίκες που 
μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία 
σχετιζόμενη με οικιακές υπηρεσίες και
την περιποίηση παιδιών, ατόμων με 
αναπηρίες ή ηλικιωμένων εργάζονται 
συχνά χωρίς συμβόλαιο ή και παράνομα, 
και συνεπώς δεν έχουν δικαιώματα ή δεν 
δικαιούνται κοινωνική ασφάλιση, ιατρική 
περίθαλψη και άλλες παροχές·

Or. es



AM\925366EL.doc 23/52 PE504.182v01-00

EL

Τροπολογία 43
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι γυναίκες που 
μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία 
σχετιζόμενη με την περιποίηση παιδιών ή 
ηλικιωμένων εργάζονται συχνά χωρίς 
συμβόλαιο ή και παράνομα, και συνεπώς 
δεν έχουν δικαιώματα ή δεν δικαιούνται 
κοινωνική ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη 
και άλλες παροχές·

3. επισημαίνει ότι οι γυναίκες που 
μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία 
σχετιζόμενη με την περιποίηση παιδιών ή 
ηλικιωμένων «πρέπει» να εργάζονται 
συχνά χωρίς συμβόλαιο ή και παράνομα, 
και συνεπώς δεν έχουν δικαιώματα ή δεν 
δικαιούνται κοινωνική ασφάλιση, ιατρική 
περίθαλψη και άλλες παροχές·

Or. de

Τροπολογία 44
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι γυναίκες που 
μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία 
σχετιζόμενη με την περιποίηση παιδιών ή 
ηλικιωμένων εργάζονται συχνά χωρίς 
συμβόλαιο ή και παράνομα, και συνεπώς 
δεν έχουν δικαιώματα ή δεν δικαιούνται 
κοινωνική ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη 
και άλλες παροχές·

3. επισημαίνει ότι οι γυναίκες που 
μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία 
σχετιζόμενη με την περιποίηση παιδιών ή 
ηλικιωμένων εργάζονται συχνά χωρίς 
συμβόλαιο ή και παράνομα, και συνεπώς 
δεν έχουν δικαιώματα ή δεν δικαιούνται 
κοινωνική ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη, 
συνταξιοδοτικές εισφορές και άλλες 
παροχές·

Or. it

Τροπολογία 45
Minodora Cliveti
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι γυναίκες που 
μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία 
σχετιζόμενη με την περιποίηση παιδιών ή 
ηλικιωμένων εργάζονται συχνά χωρίς 
συμβόλαιο ή και παράνομα, και συνεπώς 
δεν έχουν δικαιώματα ή δεν δικαιούνται 
κοινωνική ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη 
και άλλες παροχές·

3. επισημαίνει ότι οι γυναίκες που 
μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία 
σχετιζόμενη με την περιποίηση παιδιών ή 
ηλικιωμένων εργάζονται συχνά χωρίς 
συμβόλαιο ή και παράνομα, και συνεπώς 
δεν έχουν δικαιώματα ή δεν δικαιούνται 
κοινωνική ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη, 
κατάλληλη σύνταξη και άλλες παροχές·

Or. ro

Τροπολογία 46
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(3α) καλεί τα κράτη μέλη να ελέγχουν την 
κατάσταση των εργαζομένων στον τομέα 
της φροντίδας παιδιών ή άλλων 
εξαρτώμενων ατόμων και να παρέχουν 
την απαραίτητη ενημέρωση στις 
εργαζόμενες γυναίκες που μετακινούνται 
στο εξωτερικό για τέτοιου είδους 
εργασίες, παρέχοντας μεταξύ άλλων 
πληροφορίες για την πρόσβαση σε 
νόμιμες θέσεις εργασίας και τη σχετική 
κατάρτιση, τα κοινωνικά δικαιώματα, 
την υγειονομική περίθαλψη κλπ· τα καλεί 
επίσης να παρέχουν συμβουλευτική 
στήριξη σε αυτές σε σχέση με τη νόμιμη 
απασχόληση και να τις ενημερώνουν για 
τους κινδύνους που ενέχει η μαύρη αγορά 
εργασίας·

Or. es
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Τροπολογία 47
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(3β) υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές 
πολιτικές πρέπει επίσης να λαμβάνουν 
υπόψη τις συνθήκες διαβίωσης και 
εργασίας των εργαζομένων γυναικών που 
μετακινούνται για να εργαστούν ως 
εποχικές στον γεωργικό τομέα, ιδίως όσον 
αφορά την ανάγκη για κατάλληλη 
στέγαση, κοινωνική προστασία, ασφάλιση 
ασθένειας και υγειονομική περίθαλψη. 
συνδυασμό της οικογενειακής και της 
επαγγελματικής ζωής και αξιοπρεπή 
μισθό· υπογραμμίζει ότι οι καταστάσεις 
εκμετάλλευσης που αντιμετωπίζουν 
πολλές από αυτές τις γυναίκες πρέπει να 
καταπολεμηθούν·

Or. es

Τροπολογία 48
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι γυναίκες που 
μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία 
βρίσκουν συχνά απασχόληση στα 
κατώτερα κλιμάκια της αγοράς εργασίας 
από άποψη προσόντων, αμοιβής και 
κύρους, κι ότι η γυναικεία επαγγελματική 
μετανάστευση εστιάζεται συχνά σε λίγα 
"γυναικεία" επαγγέλματα σχετιζόμενα με 
τους παραδοσιακούς ρόλους της 
γυναίκας·

διαγράφεται

Or. cs
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Τροπολογία 49
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι γυναίκες που 
μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία 
βρίσκουν συχνά απασχόληση στα 
κατώτερα κλιμάκια της αγοράς εργασίας 
από άποψη προσόντων, αμοιβής και 
κύρους, κι ότι η γυναικεία επαγγελματική 
μετανάστευση εστιάζεται συχνά σε λίγα 
"γυναικεία" επαγγέλματα σχετιζόμενα με 
τους παραδοσιακούς ρόλους της γυναίκας·

4. επισημαίνει ότι οι γυναίκες που 
μετακομίζουν στο εξωτερικό για εργασία 
βρίσκουν συχνά απασχόληση στα 
κατώτερα κλιμάκια της αγοράς εργασίας 
από άποψη προσόντων, αμοιβής και 
κύρους, κι ότι η γυναικεία επαγγελματική 
μετανάστευση εστιάζεται συχνά σε λίγα 
"γυναικεία" επαγγέλματα σχετιζόμενα με 
τους παραδοσιακούς ρόλους της γυναίκας·
καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν προκειμένου να 
εξασφαλισθούν κατάλληλες συμβατικές 
λύσεις, εμποδίζοντας την προσφυγή σε 
άτυπες συμβατικές μορφές·

Or. it

Τροπολογία 50
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. καλεί τα κράτη να συνεργασθούν 
προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις για την 
πρόληψη ή την αντιστάθμιση ορισμένων 
επιπτώσεων της επαγγελματικής 
κινητικότητας σε ορισμένα κράτη μέλη 
και ορισμένους τομείς (λ.χ. της 
κινητικότητας στελεχών του ιατρικού 
κλάδου, τα οποία στην πλειοψηφία τους 
είναι γυναίκες), επιπτώσεων οι οποίες 
ενδέχεται να παραβιάζουν ανθρώπινα 
δικαιώματα στις χώρες προέλευσης·
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Or. ro

Τροπολογία 51
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4α) επισημαίνει τις σημαντικές 
αποκλίσεις από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο όσον αφορά τα οικογενειακά 
επιδόματα και τα κοινωνικά δικαιώματα 
και σημειώνει ότι οι αποκλίσεις αυτές 
μπορούν να παρεμποδίζουν την 
επαγγελματική κινητικότητα ανδρών τε
και γυναικών με οικογενειακά βάρη·

Or. fr

Τροπολογία 52
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4α) εκφράζει ανησυχία για το υψηλό 
ποσοστό μη αξιοποίησης του 
πνευματικού δυναμικού στις γυναίκες 
("brain-waste"), δηλαδή της ανεπαρκούς 
αξιοποίησης των προσόντων των 
μετακινούμενων εργαζομένων, κάτι που 
είναι ιδίως εμφανές στον τομέα της 
οικιακής εργασίας, όπου επικρατούν οι 
γυναίκες· καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν ορθά την κοινοτική 
νομοθεσία σχετικά με την αναγνώριση 
των προσόντων, ούτως ώστε οι γυναίκες 
να μπορούν να βρουν απασχόληση 
αντίστοιχη της κατάρτισής τους·
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Or. es

Τροπολογία 53
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4α) υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διασφαλισθούν για τις γυναίκες σαφείς 
κανόνες ώστε να διευκολυνθεί η 
πρόσβασή τους σε διευθυντικές θέσεις 
και τονίζει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή 
των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 
αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και την 
παραγωγικότητα· αποδέχεται συνεπώς 
θετικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με την οποία προβλέπεται, 
μέχρι το 2020, ελάχιστο ποσοστό 40% 
γυναικών μεταξύ των μη εκτελεστικών 
μελών των διοικητικών συμβουλίων των 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με 250 ή 
περισσότερους υπαλλήλους και συνολικό 
ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 
εκατομμυρίων ευρώ·

Or. it

Τροπολογία 54
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εποπτεύουν τις παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, να παρέχουν στις γυναίκες που 
ζουν στο εξωτερικό για λόγους εργασίας 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εποπτεύουν τις παραβιάσεις των
εργασιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές οδηγίες στην αγορά εργασίας, 
να παρέχουν στις γυναίκες που ζουν στο 



AM\925366EL.doc 29/52 PE504.182v01-00

EL

κάθε αναγκαία ενημέρωση, μεταξύ άλλων 
σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα 
επαγγέλματα και τη σχετική κατάρτιση 
καθώς και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά 
δικαιώματα και την ιατρική περίθαλψη, και 
να παρέχουν χωρίς πρόσθετη δαπάνη 
συμβουλές για ευκαιρίες εργασίας·

εξωτερικό για λόγους εργασίας κάθε 
αναγκαία ενημέρωση, μεταξύ άλλων σε 
ό,τι αφορά την πρόσβαση στα 
επαγγέλματα και τη σχετική κατάρτιση 
καθώς και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά 
δικαιώματα και τα οικογενειακά 
επιδόματα, την ιατρική περίθαλψη, και να 
παρέχουν χωρίς πρόσθετη δαπάνη 
συμβουλές για ευκαιρίες εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 55
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εποπτεύουν τις παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, να παρέχουν στις γυναίκες που 
ζουν στο εξωτερικό για λόγους εργασίας 
κάθε αναγκαία ενημέρωση, μεταξύ άλλων 
σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα 
επαγγέλματα και τη σχετική κατάρτιση 
καθώς και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά 
δικαιώματα και την ιατρική περίθαλψη, και 
να παρέχουν χωρίς πρόσθετη δαπάνη 
συμβουλές για ευκαιρίες εργασίας·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν την εποπτεία και την 
επανόρθωση των παραβιάσεων των
δικαιωμάτων των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, να παρέχουν στις γυναίκες που 
ζουν στο εξωτερικό για λόγους εργασίας 
κάθε αναγκαία ενημέρωση, μεταξύ άλλων 
σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα 
επαγγέλματα και τη σχετική κατάρτιση 
καθώς και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά 
δικαιώματα και την ιατρική περίθαλψη, και 
να παρέχουν χωρίς πρόσθετη δαπάνη 
συμβουλές για ευκαιρίες εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 56
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εποπτεύουν τις παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, να παρέχουν στις γυναίκες που 
ζουν στο εξωτερικό για λόγους εργασίας 
κάθε αναγκαία ενημέρωση, μεταξύ άλλων 
σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα 
επαγγέλματα και τη σχετική κατάρτιση
καθώς και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά 
δικαιώματα και την ιατρική περίθαλψη, και 
να παρέχουν χωρίς πρόσθετη δαπάνη 
συμβουλές για ευκαιρίες εργασίας·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εποπτεύουν τις παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, να παρέχουν στις γυναίκες που 
ζουν στο εξωτερικό για λόγους εργασίας 
κάθε αναγκαία ενημέρωση, μεταξύ άλλων 
σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα 
επαγγέλματα και τη σχετική κατάρτιση σε 
ό,τι αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα και 
την ιατρική περίθαλψη, και να παρέχουν 
χωρίς πρόσθετη δαπάνη συμβουλές για 
ευκαιρίες εργασίας, καθώς και σχετικά με 
προγράμματα κοινωνικής στέγης·

Or. ro

Τροπολογία 57
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εποπτεύουν τις παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, να παρέχουν στις γυναίκες που 
ζουν στο εξωτερικό για λόγους εργασίας 
κάθε αναγκαία ενημέρωση, μεταξύ άλλων 
σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα 
επαγγέλματα και τη σχετική κατάρτιση 
καθώς και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά 
δικαιώματα και την ιατρική περίθαλψη, και 
να παρέχουν χωρίς πρόσθετη δαπάνη 
συμβουλές για ευκαιρίες εργασίας·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, να 
παρέχουν στις γυναίκες που ζουν στο 
εξωτερικό για λόγους εργασίας κάθε 
αναγκαία ενημέρωση, μεταξύ άλλων σε 
ό,τι αφορά την πρόσβαση στα 
επαγγέλματα και τη σχετική κατάρτιση 
καθώς και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά 
δικαιώματα και την ιατρική περίθαλψη, και 
να παρέχουν χωρίς πρόσθετη δαπάνη 
συμβουλές για ευκαιρίες εργασίας·

Or. pt
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Τροπολογία 58
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εποπτεύουν τις παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, να παρέχουν στις γυναίκες που 
ζουν στο εξωτερικό για λόγους εργασίας 
κάθε αναγκαία ενημέρωση, μεταξύ άλλων 
σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα 
επαγγέλματα και τη σχετική κατάρτιση 
καθώς και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά 
δικαιώματα και την ιατρική περίθαλψη, 
και να παρέχουν χωρίς πρόσθετη δαπάνη 
συμβουλές για ευκαιρίες εργασίας·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να θέσουν στην διάθεση των μεταναστών 
εργαζομένων, των μελών των οικογενειών 
τους και των συζύγων τους πλήρεις 
πληροφορίες και να τους παράσχουν την 
δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικτυακές 
πύλες πληροφοριών, ώστε να μπορούν να 
ενημερώνονται σχετικά με  τα 
δικαιώματά τους και τα ενδεχόμενα 
πλεονεκτήματα που μπορούν να 
διαθέτουν στο κράτος μέλος υποδοχής, 
ιδίως όσον αφορά την κοινωνική 
ασφάλιση, τις υπηρεσίες φύλαξης των 
παιδιών, την υγειονομική περίθαλψη, τις 
προσφορές επιμόρφωσης και τις 
δραστηριότητες των τοπικών 
κοινοτήτων·

Or. cs

Τροπολογία 59
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα με σκοπό την κατάργηση των 
εμποδίων που συναντούν οι γυναίκες για 
την επαγγελματική και κοινωνική τους 
ανέλιξη στις χώρες όπου έχουν 
μεταναστεύσει έχοντας εγκαταλείψει την 
χώρα προέλευσής τους·

Or. pl
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Τροπολογία 60
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(5α) υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες, μεταξύ 
των οποίων και οι μετανάστριες, είναι 
συχνά θύματα της εξ ανάγκης εργασίας 
μερικής απασχόλησης, περισσότερο 
ακόμη και από τους άνδρες (το 2011, 
32,0% των γυναικών έναντι 9% των 
ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εργάζονται με μερική απασχόληση)· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της 
μερικής απασχόλησης (υποχρέωση 
αιτιολόγησης, κατάργηση ορισμένων 
φορολογικών πλεονεκτημάτων…), και να 
ενισχύσουν τα δικαιώματα των γυναικών 
που δεν μπορούν να αποφύγουν την 
μερική απασχόληση (προτεραιότητα 
πρόσληψης, πριμ επισφαλούς 
απασχόλησης σε περίπτωση 
απόλυσης…)·

Or. fr

Τροπολογία 61
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να καταστήσουν αυστηρότερη την 
ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της 
καταπολέμησης των άμεσων και έμμεσων 
διακρίσεων κατά των ευρωπαίων 
διακινούμενων εργαζομένων που 
φιλοξενούνται σε άλλο κράτος μέλος και 
της καταπάτησης των δικαιωμάτων τους 

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή
να καταστήσουν αυστηρότερη την 
ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της 
καταπολέμησης των άμεσων και έμμεσων 
διακρίσεων κατά των ευρωπαίων 
διακινούμενων εργαζομένων, και ιδίως 
των γυναικών, που φιλοξενούνται σε άλλο 
κράτος μέλος και της καταπάτησης των 
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λόγω ανεπαρκούς εκ μέρους τους γνώσης 
της γλώσσας και της ισχύουσας εργατικής 
νομοθεσίας του κράτους μέλους υποδοχής·

δικαιωμάτων τους λόγω ανεπαρκούς εκ 
μέρους τους γνώσης της γλώσσας και της 
ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας του 
κράτους μέλους υποδοχής·

Or. en

Τροπολογία 62
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να καταστήσουν αυστηρότερη την 
ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της 
καταπολέμησης των άμεσων και έμμεσων 
διακρίσεων κατά των ευρωπαίων 
διακινούμενων εργαζομένων που 
φιλοξενούνται σε άλλο κράτος μέλος και 
της καταπάτησης των δικαιωμάτων τους 
λόγω ανεπαρκούς εκ μέρους τους γνώσης 
της γλώσσας και της ισχύουσας 
εργατικής νομοθεσίας του κράτους 
μέλους υποδοχής·

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να καταστήσουν αυστηρότερη την 
ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της 
καταπολέμησης των άμεσων και έμμεσων 
διακρίσεων στην αγορά εργασίας·

Or. cs

Τροπολογία 63
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(6α) καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με την υποστήριξη των τοπικών και 
κοινωνικών παραγόντων και των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να 
ευαισθητοποιήσουν τις γυναίκες σχετικά 
με τις ευκαιρίες που προσφέρει η 



PE504.182v01-00 34/52 AM\925366EL.doc

EL

επαγγελματική κινητικότητα, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην προσωπική ανάπτυξη, τον 
σχεδιασμό των σταδιοδρομιών και τα 
δικαιώματά τους, όταν μετακινούνται 
από το ένα κράτος μέλος στο άλλο δι' 
επαγγελματικούς λόγους·

Or. it

Τροπολογία 64
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
γραμμές επικοινωνίας για τους 
διακινούμενους εργαζομένους που 
παρέχουν οικιακές εργασίες και υπηρεσίες 
φροντίδας υπό καθεστώς ατομικών 
σχέσεων εργασίας, ώστε να δημιουργηθεί 
ένα δίκτυο που θα τους επιτρέπει να 
ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους·

7. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
γραμμές επικοινωνίας για τους 
διακινούμενους εργαζομένους που 
παρέχουν οικιακές εργασίες και υπηρεσίες 
φροντίδας υπό καθεστώς ατομικών 
σχέσεων εργασίας, ώστε να δημιουργηθεί 
ένα δίκτυο που θα τους επιτρέπει να 
ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και 
να ενθαρρύνουν τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα αυτόν 

Or. ro

Τροπολογία 65
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν 
τις μισθολογικές τάσεις πιο διαφανείς ώστε 
να αποτραπεί η συνέχιση ή και διεύρυνση 
των μισθολογικών ανισοτήτων·

8. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν 
τις μισθολογικές τάσεις πιο διαφανείς ώστε 
να αποτραπεί η συνέχιση ή και διεύρυνση 
των μισθολογικών ανισοτήτων, 
περιλαμβανομένων των επιπτώσεων από 
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την σώρευση συντάξεων στο κράτος 
μέλος προέλευσης και στο κράτος μέλος 
υποδοχής·

Or. fr

Τροπολογία 66
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν 
τις μισθολογικές τάσεις πιο διαφανείς ώστε 
να αποτραπεί η συνέχιση ή και διεύρυνση
των μισθολογικών ανισοτήτων·

8. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν 
τις μισθολογικές τάσεις πιο διαφανείς ώστε 
να αποτραπεί η συνέχιση ή και διεύρυνση 
των μισθολογικών ανισοτήτων και να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη 
μείωση του μισθολογικού χάσματος·

Or. es

Τροπολογία 67
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν 
τις μισθολογικές τάσεις πιο διαφανείς ώστε 
να αποτραπεί η συνέχιση ή και διεύρυνση 
των μισθολογικών ανισοτήτων·

8. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν 
τις μισθολογικές τάσεις πιο διαφανείς ώστε 
να αποτραπεί η συνέχιση ή και διεύρυνση 
των μισθολογικών ανισοτήτων· ζητεί από 
την Επιτροπή να μεριμνά για την σωστή 
εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα 
της οδηγίας 2006/54/ΕΚ για την 
εφαρμογή της αρχής τω ίσων ευκαιριών 
και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών 
και γυναικών σε θέματα απασχόλησης·
ζητεί από τη Επιτροπή να προτείνει νέα 
μέτρα για την επιβολή κυρώσεων και τον 
αποτελεσματικό περιορισμό της 
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μισθολογικής απόκλισης μεταξύ ανδρών 
και γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία 68
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν 
τις μισθολογικές τάσεις πιο διαφανείς ώστε 
να αποτραπεί η συνέχιση ή και διεύρυνση 
των μισθολογικών ανισοτήτων·

8. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν 
τις μισθολογικές τάσεις πιο διαφανείς, και 
συγκεκριμένα με την προώθηση 
συλλογικών συμβάσεων, ώστε να 
αποτραπεί η συνέχιση ή και διεύρυνση των 
μισθολογικών ανισοτήτων·

Or. pt

Τροπολογία 69
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν 
τις μισθολογικές τάσεις πιο διαφανείς ώστε 
να αποτραπεί η συνέχιση ή και διεύρυνση 
των μισθολογικών ανισοτήτων·

8. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν 
τις μισθολογικές τάσεις πιο διαφανείς ώστε 
να περιορισθούν οι μισθολογικές 
ανισότητες για ίση εργασία·

Or. fr

Τροπολογία 70
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν 
τις μισθολογικές τάσεις πιο διαφανείς ώστε 
να αποτραπεί η συνέχιση ή και διεύρυνση 
των μισθολογικών ανισοτήτων·

8. καλεί τους εργοδότες να γνωστοποιούν 
στους μισθωτούς και στους εκπροσώπους 
τους τις στατιστικές σχετικά με τους 
μισθούς κατανεμημένους κατά φύλο, 
μεριμνώντας ταυτόχρονα για την 
προστασία των στοιχείων προσωπικού 
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά των 
στατιστικών πρέπει να συγκεντρώνονται 
σε κάθε κράτος μέλος σε τομεακό και 
εθνικό επίπεδο·

Or. cs

Τροπολογία 71
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους 
εργαζόμενους που μετακομίζουν 
ακολουθούμενοι από σύζυγο και/ή τέκνα, 
υπηρεσίες όπως παιδική μέριμνα, 
προσχολική και σχολική μέριμνα, ιατρική 
περίθαλψη, καθώς και δωρεάν πρόσβαση
σε δημόσιες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας 
για να βοηθήσουν να βρουν δουλειά οι 
σύζυγοι που μετακομίζουν σε άλλο κράτος 
μέλος ·

9. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους 
εργαζόμενους που μετακομίζουν 
ακολουθούμενοι από σύζυγο και/ή τέκνα,
πληροφορίες σχετικά με τα οικογενειακά 
επιδόματα που χορηγούνται στο κράτος 
υποδοχής, σχετικά με υπηρεσίες όπως η
παιδική μέριμνα, η προσχολική και η
σχολική μέριμνα, η ιατρική περίθαλψη, 
καθώς και η δωρεάν πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς 
κανόνες, για να βοηθήσουν να βρουν 
δουλειά οι σύζυγοι που μετακομίζουν σε 
άλλο κράτος μέλος ·

Or. fr

Τροπολογία 72
Iratxe García Pérez
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους 
εργαζόμενους που μετακομίζουν 
ακολουθούμενοι από σύζυγο και/ή τέκνα, 
υπηρεσίες όπως παιδική μέριμνα, 
προσχολική και σχολική μέριμνα, ιατρική 
περίθαλψη, καθώς και δωρεάν πρόσβαση 
σε δημόσιες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας 
για να βοηθήσουν να βρουν δουλειά οι 
σύζυγοι που μετακομίζουν σε άλλο κράτος 
μέλος ·

9. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους 
εργαζόμενους που μετακομίζουν 
ακολουθούμενοι από σύζυγο και/ή τέκνα, 
υπηρεσίες όπως παιδική μέριμνα, 
προσχολική και σχολική μέριμνα, 
φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων, ιατρική 
περίθαλψη, καθώς και δωρεάν πρόσβαση 
σε δημόσιες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας 
για να βοηθήσουν να βρουν δουλειά οι 
σύζυγοι που μετακομίζουν σε άλλο κράτος 
μέλος ·

Or. es

Τροπολογία 73
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους 
εργαζόμενους που μετακομίζουν 
ακολουθούμενοι από σύζυγο και/ή τέκνα, 
υπηρεσίες όπως παιδική μέριμνα, 
προσχολική και σχολική μέριμνα, ιατρική 
περίθαλψη, καθώς και δωρεάν πρόσβαση 
σε δημόσιες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας 
για να βοηθήσουν να βρουν δουλειά οι 
σύζυγοι που μετακομίζουν σε άλλο κράτος 
μέλος ·

9. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους 
εργαζόμενους που μετακομίζουν 
ακολουθούμενοι από σύζυγο και/ή τέκνα, 
υπηρεσίες όπως παιδική μέριμνα, 
προσχολική και σχολική μέριμνα, ιατρική 
περίθαλψη, καθώς και δωρεάν πρόσβαση 
σε δημόσιες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας 
για να βοηθήσουν να βρουν δουλειά οι 
σύζυγοι που μετακομίζουν σε άλλο κράτος 
μέλος, δεδομένου ότι η ανατροφή των 
τέκνων απαιτεί καταμερισμό ευθυνών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και 
της κοινωνίας συνολικά·

Or. en

Τροπολογία 74
Minodora Cliveti
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους 
εργαζόμενους που μετακομίζουν 
ακολουθούμενοι από σύζυγο και/ή τέκνα, 
υπηρεσίες όπως παιδική μέριμνα, 
προσχολική και σχολική μέριμνα, ιατρική 
περίθαλψη, καθώς και δωρεάν πρόσβαση 
σε δημόσιες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας 
για να βοηθήσουν να βρουν δουλειά οι 
σύζυγοι που μετακομίζουν σε άλλο κράτος 
μέλος ·

9. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους 
εργαζόμενους που μετακομίζουν 
ακολουθούμενοι από σύζυγο και/ή τέκνα, 
υπηρεσίες όπως παιδική μέριμνα, 
προσχολική και σχολική μέριμνα, ιατρική 
περίθαλψη, καθώς και δωρεάν πρόσβαση 
σε δημόσιες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας 
για να βοηθήσουν να βρουν δουλειά οι 
σύζυγοι που μετακομίζουν σε άλλο κράτος 
μέλος και να ενθαρρύνουν τις οικογένειες 
να φεύγουν με όλα τους τα μέλη στις 
χώρες του προορισμού τους, ώστε να 
αποφεύγεται ο χωρισμός τους που έχει 
αρνητικές συνέπειες ιδίως στα ανήλικα 
παιδιά·

Or. ro

Τροπολογία 75
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους 
εργαζόμενους που μετακομίζουν 
ακολουθούμενοι από σύζυγο και/ή τέκνα, 
υπηρεσίες όπως παιδική μέριμνα, 
προσχολική και σχολική μέριμνα, ιατρική 
περίθαλψη, καθώς και δωρεάν πρόσβαση 
σε δημόσιες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας 
για να βοηθήσουν να βρουν δουλειά οι 
σύζυγοι που μετακομίζουν σε άλλο κράτος 
μέλος ·

9. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους 
εργαζόμενους που μετακομίζουν 
ακολουθούμενοι από σύζυγο και/ή τέκνα,
ανεξαρτήτως του μισθολογικού επιπέδου 
και των προσόντων τους, δημόσιες
υπηρεσίες όπως παιδική μέριμνα, 
προσχολική και σχολική μέριμνα, ιατρική 
περίθαλψη, καθώς και δωρεάν πρόσβαση 
σε δημόσιες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας 
για να βοηθήσουν να βρουν δουλειά οι 
σύζυγοι που μετακομίζουν σε άλλο κράτος 
μέλος · επιβεβαιώνει εκ νέου την 
εξασφάλιση του δικαιώματος της 
επανένωσης των μελών της οικογένειας 
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Or. pt

Τροπολογία 76
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν 
τους εργοδότες να επιτρέψουν ευέλικτες 
συνθήκες εργασίας στις εργαζόμενες 
γυναίκες, ειδικότερα των γυναικών τα 
παιδιά των οποίων έχουν παραμείνει στην 
χώρα προέλευσης και να τους παράσχουν 
έτσι την δυνατότητα να διατηρήσουν 
ουσιαστική και φυσική επαφή μαζί τους·

Or. ro

Τροπολογία 77
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(9α) Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων και των δημόσιων 
διοικήσεων την τηλεργασία υπό δίκαιες 
μισθολογικές και κοινωνικές συνθήκες, 
ώστε οι γυναίκες να μην υποχρεούνται να 
διακόπτουν την σταδιοδρομία τους λόγω 
της κινητικότητας του συντρόφου τους·

Or. fr

Τροπολογία 78
Minodora Cliveti
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τα 
εμπόδια στην κινητικότητα των 
εργαζομένων προσφέροντας κατάλληλες 
υπηρεσίες στις γυναίκες που ακολουθούν 
τους συζύγους ή συντρόφους τους σε άλλο 
κράτος μέλος, όπως μαθήματα για να 
διευκολυνθεί η ενσωμάτωσή τους στο νέο 
κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, 
π.χ. δωρεάν μαθήματα γλωσσών και 
επαγγελματική επιμόρφωση·

10. καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τα 
εμπόδια στην κινητικότητα των 
εργαζομένων προσφέροντας κατάλληλες 
υπηρεσίες στις γυναίκες που ακολουθούν 
τους συζύγους ή συντρόφους τους σε άλλο 
κράτος μέλος, όπως μαθήματα για να 
διευκολυνθεί η ενσωμάτωσή τους στο νέο 
κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, 
π.χ. δωρεάν μαθήματα γλωσσών και 
επαγγελματική επιμόρφωση, ώστε να τους 
εξασφαλίσουν ανεξαρτησία και 
αξιοπρέπεια·

Or. ro

Τροπολογία 79
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τα 
εμπόδια στην κινητικότητα των 
εργαζομένων προσφέροντας κατάλληλες 
υπηρεσίες στις γυναίκες που ακολουθούν
τους συζύγους ή συντρόφους τους σε άλλο 
κράτος μέλος, όπως μαθήματα για να 
διευκολυνθεί η ενσωμάτωσή τους στο νέο 
κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, 
π.χ. δωρεάν μαθήματα γλωσσών και 
επαγγελματική επιμόρφωση·

10. καλεί τα κράτη μέλη να συμβάλουν 
δραστήρια για την εξάλειψη των 
εμποδίων στην κινητικότητα των 
εργαζομένων προσφέροντας στα μέλη των 
οικογενειών τους και τις συντρόφους τους
υπηρεσίες, όπως μαθήματα για να 
διευκολυνθεί η μακροπρόθεσμη
ενσωμάτωσή τους στο νέο κοινωνικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον, π.χ. μαθήματα 
γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση·

Or. cs

Τροπολογία 80
Anna Záborská
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επαναλαμβάνει την έκκλησή του στα 
κράτη μέλη να προωθήσουν την 
εκπαιδευτική και επαγγελματική 
κινητικότητα με τους εξής τρόπους: a)
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και 
ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες 
για όλους· b) προβολή της προστιθέμενης 
αξίας της κινητικότητας στα πρώτα στάδια 
της εκπαίδευσης· c) επικύρωση των 
εκπαιδευτικών εμπειριών από 
προγράμματα κινητικότητας μεταξύ 
κρατών μελών· d) και δ) μείωση του 
διοικητικού φόρτου και κίνητρα για τη 
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών 
των κρατών μελών·

11. επαναλαμβάνει την έκκλησή του στα 
κράτη μέλη να προωθήσουν την 
εκπαιδευτική και επαγγελματική 
κινητικότητα με τους εξής τρόπους: α)
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και 
ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες 
για όλους· β) προβολή της προστιθέμενης 
αξίας της κινητικότητας στα πρώτα στάδια 
της εκπαίδευσης· γ) επικύρωση των 
εκπαιδευτικών εμπειριών από 
προγράμματα κινητικότητας μεταξύ 
κρατών μελών· δ) μείωση του διοικητικού 
φόρτου και κίνητρα για τη συνεργασία 
μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών 
μελών, ε) αναγνώριση της παραμονής στο 
εξωτερικό κατά την σώρευση 
συνταξιοδοτικών στοιχείων στο κράτος 
μέλος προέλευσης·

Or. fr

Τροπολογία 81
Katarína Neveďalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(11 α) καλεί την Επιτροπή να αποδώσει 
ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις διαστάσεις 
της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
επιμόρφωσης, της ανώτατης 
εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης 
ενηλίκων με σκοπό την βελτίωση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και της 
δημιουργίας καλύτερων μελλοντικών 
προοπτικών απασχόλησης·

Or. sk
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Τροπολογία 82
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει το 
Πρόγραμμα Erasmus· επισημαίνει ότι από 
το 1987 που ξεκίνησε το Πρόγραμμα 
Erasmus έδωσε τη δυνατότητα σε 
περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια 
φοιτητές να ταξιδέψουν εντός της ΕΕ και 
συνέβαλε σημαντικά στην κινητικότητα 
της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. de

Τροπολογία 83
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει το 
Πρόγραμμα Erasmus· επισημαίνει ότι από 
το 1987 που ξεκίνησε το Πρόγραμμα 
Erasmus έδωσε τη δυνατότητα σε 
περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια 
φοιτητές να ταξιδέψουν εντός της ΕΕ και 
συνέβαλε σημαντικά στην κινητικότητα 
της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης·

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει το 
Πρόγραμμα Erasmus· τονίζει ότι η 
εκτεταμένη χρήση του εν λόγω 
προγράμματος ανταλλαγής και το γεγονός 
ότι στόχος της πρώτης πρωτοβουλίας 
ευρωπαίων πολιτών είναι η αύξηση του 
προϋπολογισμού για προγράμματα 
ανταλλαγής, καθιστά σαφές ότι πρόκειται 
για ένα ζήτημα καίριας σημασίας για 
τους πολίτες της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 84
Licia Ronzulli
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει το 
Πρόγραμμα Erasmus· επισημαίνει ότι από 
το 1987 που ξεκίνησε το Πρόγραμμα 
Erasmus έδωσε τη δυνατότητα σε 
περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια 
φοιτητές να ταξιδέψουν εντός της ΕΕ και 
συνέβαλε σημαντικά στην κινητικότητα 
της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης·

12. παρατηρεί ότι από το 1987 που 
ξεκίνησε το Πρόγραμμα Erasmus έδωσε τη 
δυνατότητα σε περισσότερους από 2,2 
εκατομμύρια φοιτητές να ταξιδέψουν εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνέβαλε 
σημαντικά στην κινητικότητα της 
ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης· ζητεί 
συνεπώς να προβλεφθεί, στο πλαίσιο των 
μελλοντικών δημοσιονομικών 
προοπτικών, επαρκής οικονομική κάλυψη 
για όλα τα προγράμματα υποστήριξης της 
κινητικότητας και της εκπαίδευσης·

Or. it

Τροπολογία 85
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει το 
Πρόγραμμα Erasmus· επισημαίνει ότι 
από το 1987 που ξεκίνησε το Πρόγραμμα 
Erasmus έδωσε τη δυνατότητα σε 
περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια 
φοιτητές να ταξιδέψουν εντός της ΕΕ και 
συνέβαλε σημαντικά στην κινητικότητα 
της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη
να συνεχίσουν να στηρίζουν δραστήρια τα 
προγράμματα επιμόρφωσης και 
ευρωπαϊκών και διεθνών σπουδών· 
υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του 
γενικού προγράμματος κινητικότητας 
"ΝΑΙ Ευρώπη" για την περίοδο 2014-
2020, που θα περιλάβει το σύνολο των 
υφιστάμενων ευρωπαϊκών και διεθνών 
προγραμμάτων στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
επιμόρφωσης, της νεότητας και του 
αθλητισμού· 

Or. cs
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Τροπολογία 86
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει το 
Πρόγραμμα Erasmus· επισημαίνει ότι από 
το 1987 που ξεκίνησε το Πρόγραμμα 
Erasmus έδωσε τη δυνατότητα σε 
περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια 
φοιτητές να ταξιδέψουν εντός της ΕΕ και 
συνέβαλε σημαντικά στην κινητικότητα 
της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης·

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει το 
Πρόγραμμα Erasmus, απορρίπτοντας 
κάθε μοντέλο αυτοχρηματοδότησης με 
την σύναψη τραπεζικού ή άλλου δανείου 
από τους φοιτητές· επισημαίνει ότι από το 
1987 που ξεκίνησε το Πρόγραμμα Erasmus 
έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους 
από 2,2 εκατομμύρια φοιτητές να 
ταξιδέψουν εντός της ΕΕ και συνέβαλε 
σημαντικά στην κινητικότητα της 
ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης·

Or. pt

Τροπολογία 87
Katarína Neveďalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει το 
Πρόγραμμα Erasmus· επισημαίνει ότι από 
το 1987 που ξεκίνησε το Πρόγραμμα 
Erasmus έδωσε τη δυνατότητα σε 
περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια 
φοιτητές να ταξιδέψουν εντός της ΕΕ και 
συνέβαλε σημαντικά στην κινητικότητα 
της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης·

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα 
προγράμματα στον τομέα της δια βίου 
εκπάιδευσης, όπως τα Comenius, 
Leonardo da Vinci, Gruntwig, Jean 
Monet και Erasmus, επισημαίνοντας 
ταυτόχρονα ότι, από το 1987 που 
ξεκίνησε, και μόνον το πρόγραμμα 
Erasmus έδωσε τη δυνατότητα σε 
περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια 
φοιτητές να ταξιδέψουν εντός της ΕΕ και 
συνέβαλε σημαντικά στην κινητικότητα 
της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης·

Or. sk
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Τροπολογία 88
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα
προγράμματα Grundtvig, Comenius και 
Leonardo da Vinci ώστε να προωθηθεί η 
εκπαιδευτική και επαγγελματική 
κινητικότητα των γυναικών στην ΕΕ και 
να καταστεί δυνατόν να διανύουν οι 
εκπαιδευτικοί μία περίοδο της 
σταδιοδρομίας τους σε άλλο κράτος 
μέλος της ΕΕ, συμβάλλοντας στην 
ανάπτυξη του αισθήματος της ιθαγένειας 
και της βαθειάς σχέσης με την Ευρώπη·

Or. it

Τροπολογία 89
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να 
βρει λύσεις για την εξασφάλιση της 
συνοχής μεταξύ του αποκτηθέντος 
επιπέδου εκπαίδευσης συνεπεία της 
κινητικότητας των νέων και των 
προσφορών εργασίας που αντιστοιχούν 
στο επίπεδο αυτό, ώστε να εξασφαλισθεί 
η αποτελεσματικότητα της κινητικότητας 
στις δύο φάσεις της, την εκπαιδευτική 
και την επαγγελματική·

Or. ro
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Τροπολογία 90
Katarína Neveďalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(12 α) υπογραμμίζει ότι δια λόγους 
προώθησης της απασχόλησης, πέραν της 
καταπολέμησης της μακροχρόνιας 
ανεργίας, είναι απαραίτητο να ληφθεί 
υπόψη η ανάπτυξη της κινητικότητας όχι 
μόνον των φοιτητών και των 
εργαζομένων, αλλά και των ειδικευμένων 
εκπαιδευτικών και να εξασφαλισθεί έτσι 
η ποιότητα της εκπαίδευσης·

Or. sk

Τροπολογία 91
Katarína Neveďalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(12 β) τονίζει την ενίσχυση της 
κοινωνικής διάστασης και της βελτίωσης 
της πρόσβασης σε προγράμματα 
εκπαιδευτικής κινητικότητας για τις 
γυναίκες που προέρχονται από μη 
προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, με 
χαμηλό εισόδημα, σε άδεια μητρότητας ή 
σε ανύπανδρες μητέρες·

Or. sk

Τροπολογία 92
Katarína Neveďalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(12 γ) καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκρινίσουν τις δυνατότητες 
οικονομικής ενίσχυσης υπέρ της 
εκπαιδευτικής και επαγγελματικής 
κινητικότητας των γυναικών και να 
διευκολύνουν την πρόσβαση στις 
πληροφορίες αυτές·

Or. sk

Τροπολογία 93
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι οι γυναίκες με αναπηρία και 
οι άγαμες μητέρες πρέπει να τυγχάνουν 
πρόσθετης υποστήριξης προκειμένου να 
έχουν πρόσβαση σε υφιστάμενα 
προγράμματα επαγγελματικής 
κινητικότητας·

13. τονίζει ότι οι γυναίκες με αναπηρία, οι 
ανειδίκευτες γυναίκες, οι γυναίκες με 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και οι άγαμες 
μητέρες πρέπει να τυγχάνουν πρόσθετης 
υποστήριξης προκειμένου να έχουν 
πρόσβαση σε υφιστάμενα προγράμματα 
επαγγελματικής κινητικότητας·

Or. es

Τροπολογία 94
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι οι γυναίκες με αναπηρία και 
οι άγαμες μητέρες πρέπει να τυγχάνουν 
πρόσθετης υποστήριξης προκειμένου να 
έχουν πρόσβαση σε υφιστάμενα 
προγράμματα επαγγελματικής 

13. τονίζει ότι οι γυναίκες με αναπηρία και 
οι άγαμες μητέρες πρέπει να λαμβάνουν 
επαρκή ενημέρωση και να τυγχάνουν
επαρκούς (πρόσθετης) υποστήριξης 
προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε 
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κινητικότητας· υφιστάμενα προγράμματα επαγγελματικής
και εκπαιδευτικής κινητικότητας·

Or. de

Τροπολογία 95
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
υποστήριξη της κινητικότητας των 
γυναικών άνω των 454 ετών, οι οποίες 
είναι περισσότερο εκτεθειμένες απ' ό,τι 
άλλες να αποδεχθούν συνθήκες 
επισφαλούς απασχόλησης και να βρεθούν 
ειδικές λύσεις για την επίλυση των 
προβλημάτων των γυναικών ρομά·

Or. ro

Τροπολογία 96
Katarína Neveďalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(13 α) υπογραμμίζει την ανάγκη να 
θεσπισθεί μια εγγύηση για τους νέους στα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στόχος της οποίας θα είναι η βελτίωση 
της πρόσβασης των νέων, και συνεπώς 
και των διπλωματούχων γυναικών, στην 
αγορά εργασίας και να διευκολυνθεί το 
πέρασμα από τις σπουδές στην αγορά 
εργασίας·

Or. sk
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Τροπολογία 97
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι πρέπει να αυξηθεί ο βαθμός 
συμμετοχής των γυναικών που 
μετακομίζουν στο εξωτερικό σε 
προγράμματα δια βίου μάθησης, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 
που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων·

14. τονίζει ότι πρέπει να αυξηθεί ο βαθμός 
συμμετοχής των γυναικών που 
μετακομίζουν στο εξωτερικό σε 
προγράμματα δια βίου μάθησης, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 
που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
και ότι πρέπει επίσης να δημιουργηθούν 
προγράμματα για την ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης·

Or. de

Τροπολογία 98
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι πρέπει να αυξηθεί ο 
βαθμός συμμετοχής των γυναικών που 
μετακομίζουν στο εξωτερικό σε
προγράμματα δια βίου μάθησης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων που αφορούν την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων·

14. τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν 
τα προγράμματα δια βίου μάθησης·

Or. cs

Τροπολογία 99
Katarína Neveďalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(14 α) υπογραμμίζει ότι η ανεργία και τα 
προβλήματα εισόδου στον κόσμο της 
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εργασίας πλήττουν τις γυναίκες κάθε 
ηλικίας που πρέπει να προσαρμοσθούν 
γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

Or. sk

Τροπολογία 100
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(14α) χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής, όπως είναι ο «Μηχανισμός 
για τη Βελτίωση της Κινητικότητας των 
Γυναικών», και την καλεί να διευρύνει 
και να βελτιώσει την εμβέλεια 
προγραμμάτων που στοχεύουν στην 
αύξηση της κινητικότητας των 
εργαζόμενων γυναικών·

Or. es

Τροπολογία 101
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(14α) χαιρετίζει τα προτεινόμενα μέτρα 
από την Επιτροπή για την αντιμετώπιση 
των απαράδεκτων επιπέδων ανεργίας 
των νέων και κοινωνικού αποκλεισμού 
και προκειμένου να προσφερθούν στους 
νέους θέσεις εργασίας, εκπαίδευση και 
επαγγελματική επιμόρφωση·

Or. it

Τροπολογία 102
Katarína Neveďalová
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(14. β) υπογραμμίζει τα πορίσματα του 
έτους της ενεργού γήρανσης και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, 
επιμένοντας ταυτοχρόνως ότι είναι 
ανάγκη να υποστηριχθούν οι εθελοντικές 
δραστηριότητες και οι αμοιβαίες 
ανταλλαγές γνώσεων και εμπειριών 
μεταξύ γυναικών διαφόρων γενεών·

Or. sk

Τροπολογία 103
Katarína Neveďalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(14. γ) καλεί τη Επιτροπή να υποστηρίξει 
με τον κατάλληλο τρόπο την κατανομή 
των οικονομικών πόρων σε προγράμματα 
που προωθούν την απασχόληση των 
γυναικών και την ποιότητα επιμόρφωσης 
των μη προνομιούχων κοινωνικών 
ομάδων·

Or. sk


