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Τροπολογία 1
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. συντάσσεται με την άποψη ότι, 
εφόσον αυξάνει την κοινωνική και 
οικονομική ευημερία, η ισότητα των 
φύλων είναι επωφελής όχι μόνο για τις 
γυναίκες αλλά για ολόκληρη την 
κοινωνία· υπενθυμίζει ότι η 
αποτελεσματική αμφισβήτηση των 
στερεοτύπων περί φύλου είναι κρίσιμης 
σημασίας στην προσπάθεια διεύρυνσης 
της συμμετοχής των γυναικών σε όλους 
τους τομείς της αγοράς εργασίας· καλεί 
την ΕΕ να πρωταγωνιστήσει στην 
αμφισβήτηση των στεροτύπων περί 
φύλου και δη στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης· επισημαίνει 
ότι η νέα στρατηγική για την ισότητα των 
φύλων οφείλει, στηριζόμενη στις 
Συνθήκες, να επιδιώξει την περαιτέρω 
μείωση των ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. επισημαίνει ότι οι απώλειες της 
παγκόσμιας οικονομίας την τελευταία 
δεκαετία λόγω της ανισότητας μεταξύ 
των φύλων στην αγορά εργασίας 
ανέρχονται σε 27% του κατά κεφαλήν 
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ΑΕΠ και τονίζει ότι η άνοδος του ΑΕΠ 
στα κράτη μέλη θα κυμαινόταν μεταξύ
15% και 45% εάν εξαλείφονταν οι 
ανισότητες λόγω φύλου στην 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 3
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1β. εεπισημαίνει ότι μια στρατηγική για 
την ισότητα των φύλων κατά την περίοδο 
μετά το 2015 οφείλει να προτείνει μέτρα 
για (α) την μείωση του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων, (β) την 
διεύρυνση της οικονομικής ανεξαρτησίας 
των γυναικών, (γ) την βελτίωση της 
πρόσβασης των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και των επαγγελματικών τους 
προοπτικών, (δ) την ουσιαστική 
προσπάθεια για ισότητα στους 
μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και (ε) 
την εξάλειψη δομών και πρακτικών που 
διαιωνίζουν διακρίσεις λόγω φύλου·

Or. en

Τροπολογία 4
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1γ. ππαρατηρεί ότι, εντωμεταξύ, ένα 
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τέταρτο των γυναικών εξακολουθούν να 
ανήκουν στην κατηγορία των μη 
αμειβόμενων συμβοηθούντων μελών 
οικογενειακών επιχειρήσεων, κάτι που 
σημαίνει ότι δεν λαμβάνουν μισθό για τις 
προσπάθειές τους· παρατηρεί επίσης ότι 
υπάρχει αδιαμφισβήτητος διαχωρισμός 
εις βάρος των γυναικών σε τομείς που 
χαρακτηρίζονται γενικά από χαμηλές 
αμοιβές, πολύωρη εργασία και, συχνά, 
άτυπες συμφωνίες εργασίας, γεγονός που 
συνεπάγεται μικρότερη οικονομική, 
κοινωνική και διαρθρωτική ανταμοιβή 
για τη γυναίκα σε σχέση με τον μέσο 
εργαζόμενο άνδρα· παρατηρεί ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται ευδιάκριτα 
εμπόδια στην πρόσβαση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας και ότι, κατά μέσο 
όρο, οι αμοιβές των γυναικών στην ΕΕ 
υπολείπονται κατά 16,4% περίπου από 
εκείνες των ανδρών· επιμένει ότι πρέπει, 
δεδομένων όλων αυτών των διακρίσεων 
εις βάρος των γυναικών, να καταβληθούν 
προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί η 
ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης 
στην απασχόληση, της δυνατότητας 
σταδιοδρομίας, του συνδυασμού 
επαγγελματικού και οικογενειακού βίου 
και της προώθησης της ίσης αμοιβής για 
όμοια εργασία·

Or. en

Τροπολογία 5
Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η 
οποία έως το 2040 θα οδηγήσει σε 
έλλειμμα 24 εκατ. ανθρώπων για το 

1. υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειες που 
απομένουν ακόμη προκειμένου να 
γεφυρωθούν οι διάφορες ανισότητες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών έχουν ως 
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εργατικό δυναμικό και η οικονομία θα 
απαιτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει 
πως η αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών στο επίπεδο 
της απασχόλησης των ανδρών θα μείωνε 
την πτώση του εργατικού δυναμικού σε 3 
εκατομμύρια·

σημείο εκκίνησης καταρχάς τη 
δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή· 
τονίζει ότι μια καλύτερη ενσωμάτωση 
των γυναικών, οι οποίες αποτελούν το
60% των πτυχιούχων, στην αγορά 
εργασίας θα καθιστούσε δυνατή την 
αντιμετώπιση των οικονομικών και 
δημογραφικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 6
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η 
οποία έως το 2040 θα οδηγήσει σε 
έλλειμμα 24 εκατ. ανθρώπων για το 
εργατικό δυναμικό και η οικονομία θα 
απαιτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει 
πως η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης
των γυναικών στο επίπεδο της 
απασχόλησης των ανδρών θα μείωνε την 
πτώση του εργατικού δυναμικού σε 3 
εκατομμύρια·

1. εεπισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι 
η ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η 
οποία έως το 2040 θα οδηγήσει σε 
έλλειμμα 24 εκατ. ανθρώπων για το 
εργατικό δυναμικό και η οικονομία θα 
απαιτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, καθώς και λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, 
οι οποίες παρεμποδίζουν την πρόσβαση 
στην απασχόληση· τονίζει πως η αύξηση 
του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών 
στο επίπεδο της απασχόλησης των ανδρών 
θα μείωνε την πτώση του εργατικού 
δυναμικού σε 3 εκατομμύρια·

Or. en

Τροπολογία 7
Marita Ulvskog, Soraya Post
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η 
οποία έως το 2040 θα οδηγήσει σε 
έλλειμμα 24 εκατ. ανθρώπων για το 
εργατικό δυναμικό και η οικονομία θα 
απαιτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει 
πως η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
των γυναικών στο επίπεδο της 
απασχόλησης των ανδρών θα μείωνε την 
πτώση του εργατικού δυναμικού σε 3 
εκατομμύρια·

1. επισημαίνει ότι η ισότητα μεταξύ των 
φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο 
δικαίωμα· εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει 
δημογραφική κρίση η οποία έως το 2040
θα οδηγήσει σε έλλειμμα 24 εκατ. 
ανθρώπων για το εργατικό δυναμικό και η 
οικονομία θα απαιτήσει μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας· τονίζει πως η αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών στο 
επίπεδο της απασχόλησης των ανδρών θα 
μείωνε την πτώση του εργατικού 
δυναμικού σε 3 εκατομμύρια·

Or. en

Τροπολογία 8
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η 
οποία έως το 2040 θα οδηγήσει σε 
έλλειμμα 24 εκατ. ανθρώπων για το 
εργατικό δυναμικό και η οικονομία θα 
απαιτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει 
πως η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
των γυναικών στο επίπεδο της 
απασχόλησης των ανδρών θα μείωνε την 
πτώση του εργατικού δυναμικού σε 3 
εκατομμύρια·

1. Επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η 
οποία έως το 2040 θα οδηγήσει σε 
έλλειμμα 24 εκατ. ανθρώπων για το 
εργατικό δυναμικό και η οικονομία θα 
απαιτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι 
η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας δεν αποτελεί απλώς 
οικονομική ανάγκη, αλλά επίσης ζήτημα 
δικαιοσύνης· τονίζει πως η αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών στο 
επίπεδο της απασχόλησης των ανδρών θα 
μείωνε την πτώση του εργατικού 
δυναμικού σε 3 εκατομμύρια·
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Or. de

Τροπολογία 9
Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η 
οποία έως το 2040 θα οδηγήσει σε 
έλλειμμα 24 εκατ. ανθρώπων για το 
εργατικό δυναμικό και η οικονομία θα 
απαιτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει 
πως η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
των γυναικών στο επίπεδο της 
απασχόλησης των ανδρών θα μείωνε την 
πτώση του εργατικού δυναμικού σε 3 
εκατομμύρια·

1. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η 
οποία έως το 2040 θα οδηγήσει σε 
έλλειμμα 24 εκατ. ανθρώπων για το 
εργατικό δυναμικό και η οικονομία θα 
απαιτήσει, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών που επιθυμούν 
να εργαστούν στην αγορά εργασίας·
τονίζει πως η αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών θα μπορούσε 
να συνεισφέρει στη μείωση της πτώσης 
του εργατικού δυναμικού σε 3 
εκατομμύρια

Or. pl

Τροπολογία 10
Emilian Pavel, Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η 
οποία έως το 2040 θα οδηγήσει σε 
έλλειμμα 24 εκατ. ανθρώπων για το 
εργατικό δυναμικό και η οικονομία θα 
απαιτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει 
πως η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
των γυναικών στο επίπεδο της 
απασχόλησης των ανδρών θα μείωνε την 

1. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η 
οποία έως το 2040 θα οδηγήσει σε 
έλλειμμα 24 εκατ. ανθρώπων για το 
εργατικό δυναμικό και η οικονομία θα 
απαιτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει 
πως η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
των γυναικών στο επίπεδο της 
απασχόλησης των ανδρών θα μείωνε την 
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πτώση του εργατικού δυναμικού σε 3 
εκατομμύρια·

πτώση του εργατικού δυναμικού σε 3 
εκατομμύρια· τάσσεται υπέρ της 
προαγωγής των πρωτοβουλιών για την 
επιχειρηματικότητα των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 11
Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η 
οποία έως το 2040 θα οδηγήσει σε 
έλλειμμα 24 εκατ. ανθρώπων για το 
εργατικό δυναμικό και η οικονομία θα 
απαιτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει 
πως η αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών στο επίπεδο 
της απασχόλησης των ανδρών θα μείωνε 
την πτώση του εργατικού δυναμικού σε 3 
εκατομμύρια·

1. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η 
οποία έως το 2040 θα οδηγήσει σε 
έλλειμμα 24 εκατ. ανθρώπων για το 
εργατικό δυναμικό και η οικονομία θα 
απαιτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 12
Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η 
οποία έως το 2040 θα οδηγήσει σε 
έλλειμμα 24 εκατ. ανθρώπων για το 
εργατικό δυναμικό και η οικονομία θα 
απαιτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των 

1. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η 
οποία έως το 2040 θα οδηγήσει σε 
έλλειμμα 24 εκατ. ανθρώπων για το 
εργατικό δυναμικό και η οικονομία θα 
απαιτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των 
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γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει 
πως η αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών στο επίπεδο 
της απασχόλησης των ανδρών θα μείωνε 
την πτώση του εργατικού δυναμικού σε 3 
εκατομμύρια·

γυναικών στην αγορά εργασίας· εκτιμά ότι 
η δημογραφική κρίση πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα στο 
ευρωπαϊκό θεματολόγιο προκειμένου να 
χαραχθούν ουσιαστικές πολιτικές 
στήριξης της γεννητικότητας, δεδομένου 
ότι, σε συνθήκες κρίσης, η επιλογή 
μεταξύ επαγγελματικής σταδιοδρομίας 
και μητρότητας είναι ακόμη πιο δύσκολη·

Or. fr

Τροπολογία 13
Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η 
οποία έως το 2040 θα οδηγήσει σε 
έλλειμμα 24 εκατ. ανθρώπων για το 
εργατικό δυναμικό και η οικονομία θα 
απαιτήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει 
πως η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
των γυναικών στο επίπεδο της 
απασχόλησης των ανδρών θα μείωνε την 
πτώση του εργατικού δυναμικού σε 3 
εκατομμύρια·

1. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση η 
οποία έως το 2040 θα οδηγήσει 
ενδεχομένως σε έλλειμμα 24 εκατ. 
ανθρώπων για το εργατικό δυναμικό και η 
οικονομία θα απαιτήσει μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας· τονίζει πως η αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών στο 
επίπεδο της απασχόλησης των ανδρών θα 
συνεισφέρει ενδεχομένως στον 
περιορισμό της πτώσης του εργατικού 
δυναμικού σε 3 εκατομμύρια·

Or. en

Τροπολογία 14
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
και να επιβάλουν την πλήρη άσκηση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων στον 
ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα ως 
αναντικατάστατο μέσο για την ρύθμιση 
των εργασιακών σχέσεων, για την 
καταπολέμηση των μισθολογικών 
διακρίσεων και για την προαγωγή της 
ισότητας·

Or. pt

Τροπολογία 15
Marita Ulvskog, Soraya Post

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εκτιμά ότι η εξάλειψη της βίας 
εναντίον των γυναικών πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα της 
στρατηγικής για την περίοδο μετά το
2015 

Or. en

Τροπολογία 16
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρούν 
την αρχή της «ίσης αμοιβής για ίση 
εργασία ίσης αξίας», να ενισχύσουν τους 
κρατικούς μηχανισμούς επιθεώρησης 
εργασίας, να εγκρίνουν μεθοδολογίες για 
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τον υπολογισμό της αξίας της εργασίας 
στην αλυσίδα παραγωγής και να 
εντοπίσουν στους κόλπους των εταιριών 
τη δημιουργία, λόγου χάρη, μισθολογικών 
κλιμακίων ημι-ειδικευμένων ή 
ανειδίκευτων εργαζομένων στα οποία 
υπάγονται κατά κύριο λόγο γυναίκες·

Or. pt

Τροπολογία 17
Marita Ulvskog, Soraya Post

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επισημαίνει ότι οι διακρίσεις στην 
αγορά εργασίας είναι μία από τις κύριες 
αιτίες της ανισότητας μεταξύ των φύλων 
στην κοινωνία εν γένει και ότι η ύπαρξη 
ίσων ευκαιριών στον επαγγελματικό βίο 
και η οικονομική ανεξαρτησία των 
γυναικών έχουν καίρια σημασία για την 
ισότητα των φύλων σε άλλους τομείς· 
ζητεί να συμπεριληφθούν στην 
στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων ισχυρά μέτρα κατά των 
διακρίσεων λόγω φύλου στην αγορά 
εργασίας, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις 
προσλήψεις, τις ίσες αμοιβές, τις 
κοινωνικές παροχές και τις συντάξεις· 
επισημαίνει ότι είναι πολλαπλές οι 
διακρίσεις που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με αυτά τα μέτρα· 

Or. en

Τροπολογία 18
Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2



AM\1049534EL.doc 13/67 PE549.162v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι της άποψης ότι η ισότητα των 
φύλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 
επίτευξη του στόχου του 75 % 
απασχόλησης που έχει θέσει η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 και άκρως σημαντική για 
τη διατήρηση βιώσιμων συστημάτων 
συνταξιοδότησης·

2. είναι της άποψης ότι η ισότητα των 
φύλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 
επίτευξη του στόχου του 75 % 
απασχόλησης που έχει θέσει η στρατηγική 
Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 19
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι της άποψης ότι η ισότητα των 
φύλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 
επίτευξη του στόχου του 75 % 
απασχόλησης που έχει θέσει η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 και άκρως σημαντική για τη 
διατήρηση βιώσιμων συστημάτων 
συνταξιοδότησης·

2. επισημαίνει ότι η ισότητα των φύλων 
συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα 
κατοχυρωμένο στις Συνθήκες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που όμως πολύ 
απέχει από το να έχει γίνει 
πραγματικότητα στην ΕΕ· επισημαίνει 
ότι μία βελτίωση των συνθηκών ως προς 
την ισότητα των φύλων στην αγορά 
εργασίας είναι αναγκαία προϋπόθεση για 
την επίτευξη του στόχου του 75 % 
απασχόλησης που έχει θέσει η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 και για τη διατήρηση 
βιώσιμων συστημάτων συνταξιοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 20
Marita Ulvskog, Soraya Post

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι της άποψης ότι η ισότητα των 
φύλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 
επίτευξη του στόχου του 75 % 
απασχόλησης που έχει θέσει η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 και άκρως σημαντική για τη 
διατήρηση βιώσιμων συστημάτων 
συνταξιοδότησης·

2. είναι της άποψης ότι η ισότητα των 
φύλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 
επίτευξη του στόχου του 75 % 
απασχόλησης που έχει θέσει η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 και άκρως σημαντική για τη 
διατήρηση βιώσιμων συστημάτων 
συνταξιοδότησης· ζητεί συνεπώς την 
προσθήκη στόχων περί απασχόλησης 
τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες 
αντιστοίχως στην στρατηγική της ΕΕ για 
το 2020, στόχων που θα πρέπει να είναι 
εξίσου φιλόδοξοι και για τα δύο φύλα·

Or. en

Τροπολογία 21
Ivan Jakovčić

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι της άποψης ότι η ισότητα των 
φύλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 
επίτευξη του στόχου του 75 % 
απασχόλησης που έχει θέσει η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 και άκρως σημαντική για τη 
διατήρηση βιώσιμων συστημάτων 
συνταξιοδότησης·

2. είναι της άποψης ότι η ισότητα των 
φύλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 
επίτευξη του στόχου του 75 % 
απασχόλησης που έχει θέσει η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 και άκρως σημαντική για τη 
διατήρηση βιώσιμων συστημάτων 
συνταξιοδότησης, κοινωνικής πρόνοιας 
και υγειονομικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 22
Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι της άποψης ότι η ισότητα των 
φύλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 
επίτευξη του στόχου του 75% 
απασχόλησης που έχει θέσει η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 και άκρως σημαντική για τη 
διατήρηση βιώσιμων συστημάτων 
συνταξιοδότησης·

2. είναι της άποψης ότι η ισότητα των 
φύλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 
επίτευξη του στόχου του 75% 
απασχόλησης που έχει θέσει η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 και άκρως σημαντική για τη 
διατήρηση βιώσιμων συστημάτων 
συνταξιοδότησης· υπογραμμίζει εξάλλου 
ότι οποιαδήποτε αύξηση της 
απασχόλησης πρέπει να συνδέεται με τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής 
ποιότητας προκειμένου να συνεισφέρει η 
εξέλιξη αυτή στον στόχο της μείωσης της 
φτώχειας που περιέχεται στην 
στρατηγική «Ευρώπη 2020»· εκτιμά, 
τέλος, ότι η υλοποίηση των στόχων 
αυτών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς να 
ενταχθούν αυτοί στο σύνολο της 
διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

Or. fr

Τροπολογία 23
Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι της άποψης ότι η ισότητα των 
φύλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 
επίτευξη του στόχου του 75 % 
απασχόλησης που έχει θέσει η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 και άκρως σημαντική για τη 
διατήρηση βιώσιμων συστημάτων 
συνταξιοδότησης·

2. είναι της άποψης ότι μια μεγαλύτερη 
στήριξη των κρατών μελών στον 
συνδυασμό απασχόλησης με οικιακά 
καθήκοντα είναι σημαντική προϋπόθεση 
για την επίτευξη του στόχου του 75 % 
απασχόλησης που έχει θέσει η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 και για τη διατήρηση 
βιώσιμων συστημάτων συνταξιοδότησης

Or. pl
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Τροπολογία 24
Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. είναι της άποψης ότι η ισότητα των 
φύλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 
επίτευξη του στόχου του 75% 
απασχόλησης που έχει θέσει η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 και άκρως σημαντική για τη 
διατήρηση βιώσιμων συστημάτων 
συνταξιοδότησης·

2. είναι της άποψης ότι η ισότητα των 
φύλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 
επίτευξη του στόχου του 75% 
απασχόλησης που έχει θέσει η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 και άκρως σημαντική για τη 
διατήρηση βιώσιμων συστημάτων 
συνταξιοδότησης· εφιστά την προσοχή 
στην ανάγκη να υποστηριχθούν μέτρα 
συμφιλίωσης του επαγγελματικού και του 
οικογενειακού βίου καθώς και κοινωνικές 
διατάξεις υπέρ της παιδικής ηλικίας·

Or. fr

Τροπολογία 25
Marita Ulvskog, Soraya Post

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι ένα οικονομικά 
προσιτό, προσβάσιμο και υψηλής 
ποιότητας σύστημα βρεφονηπιακής 
μέριμνας αποτελεί σημαντικό 
προαπαιτούμενο για την ισότητα των 
φύλων και για την συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· ζητεί από 
την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να 
καταστήσουν την εκπλήρωση των 
στόχων της Βαρκελώνης περί 
βρεφονηπιακής μέριμνας κατά 
προτεραιότητα στόχο της νέας 
στρατηγικής για την ισότητα των φύλων· 
επισημαίνει ότι αρχικά οι στόχοι είχαν 
τεθεί για το έτος 2010 και ότι 
εξακολουθούν να μην έχουν υλοποιηθεί 
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από την πλειοψηφία των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 26
Maria Arena, Edouard Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. επισημαίνει ότι αν οι αποκλίσεις όσον 
αφορά τα ποσοστά απασχόλησης και τις 
αποδοχές μεταξύ ανδρών και γυναικών 
έχουν εμφανίσει ελαφρά μείωση τα 
τελευταία χρόνια, τούτο δεν οφείλεται σε 
βελτίωση της κατάστασης των γυναικών 
αλλά στην μείωση των ποσοστών 
απασχόλησης και αποδοχών των ανδρών 
εν μέσω κρίσης·

Or. fr

Τροπολογία 27
Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. εκτιμά ότι τα μέτρα λιτότητας που 
επιβάλουν δημοσιονομικές περικοπές στις 
δημόσιες υπηρεσίες έχουν διπλάσιο 
αρνητικό αντίκτυπο στις γυναίκες διότι 
αυτές καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος 
των θέσεων εργασίας του τομέα και διότι 
ο περιορισμός των υπηρεσιών αυτών δεν 
ευνοεί την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας· υπογραμμίζει ιδίως την 
υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών 
φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων διότι 
τούτο έχει ως αποτέλεσμα να 
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μετακυλίεται συνήθως το βάρος αυτής 
της φροντίδας στις γυναίκες·

Or. fr

Τροπολογία 28
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει πως η οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ εξαρτώνται 
από τη μείωση του χάσματος μεταξύ της 
εκπαιδευτικής πραγμάτωσης των γυναικών 
και της συμμετοχής και θέσης τους στην 
αγορά εργασίας·

3. τονίζει πως η οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ εξαρτώνται 
από τη μείωση του χάσματος μεταξύ της 
εκπαιδευτικής πραγμάτωσης των γυναικών 
και της συμμετοχής και θέσης τους στην 
αγορά εργασίας - μια κατάσταση που έχει 
ως αποτέλεσμα την λεγόμενη γυάλινη 
οροφή· επισημαίνει ότι τα μέτρα θετικής 
δράσης και δη στον δημόσιο τομέα έχουν 
βελτιώσει τις συνθήκες ισότητας των 
φύλων στα αρχικά στάδια εισόδου αλλά 
πρέπει να επεκταθούν περαιτέρω σε όλα 
τα επίπεδα επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας· τονίζει ότι υπάρχουν 
θετικές εμπειρίες από τη νομοθεσία στον 
δημόσιο τομέα ορισμένων κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 29
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει πως η οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ εξαρτώνται 
από τη μείωση του χάσματος μεταξύ της 

3. τονίζει πως η ισότητα των φύλων δεν 
είναι μόνο αναγκαία συνθήκη από 
απόψεως ισότητας αλλά είναι και το 
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εκπαιδευτικής πραγμάτωσης των 
γυναικών και της συμμετοχής και θέσης
τους στην αγορά εργασίας·

αναγκαίο μέσο για την υλοποίηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και τη στήριξη 
της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ.  Γι’ 
αυτό τον λόγο είναι αναγκαίο να μειωθεί 
το χάσμα μεταξύ του επιπέδου 
εκπαίδευσης των γυναικών και της 
συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας και 
να καταπολεμηθούν όλα τα φαινόμενα 
οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού, τα 
οποία περιορίζουν τη γυναικεία 
απασχόληση σε ορισμένους τομείς και 
αποκλείουν τις γυναίκες από υψηλότερες 
βαθμίδες της ιεραρχικής επιχειρηματικής 
κλίμακας.

Or. it

Τροπολογία 30
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει πως η οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ εξαρτώνται 
από τη μείωση του χάσματος μεταξύ της 
εκπαιδευτικής πραγμάτωσης των γυναικών 
και της συμμετοχής και θέσης τους στην 
αγορά εργασίας·

3. τονίζει πως η οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ εξαρτώνται 
από τη μείωση του χάσματος μεταξύ της 
εκπαιδευτικής πραγμάτωσης των γυναικών 
(60% των αποφοίτων πανεπιστημίου στην 
Ευρώπη είναι γυναίκες) και της 
συμμετοχής και θέσης τους στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 31
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει πως η οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ εξαρτώνται 
από τη μείωση του χάσματος μεταξύ της 
εκπαιδευτικής πραγμάτωσης των 
γυναικών και της συμμετοχής και θέσης
τους στην αγορά εργασίας·

3. τονίζει πως για να ευνοηθούν η 
οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι το επίπεδο εκπαίδευσης
των γυναικών θα αντιστοιχεί στη 
συμμετοχή και τη θέση τους στην αγορά 
εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 32
Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει πως η οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ εξαρτώνται 
από τη μείωση του χάσματος μεταξύ της 
εκπαιδευτικής πραγμάτωσης των γυναικών 
και της συμμετοχής και θέσης τους στην 
αγορά εργασίας·

3. τονίζει πως η οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ εξαρτώνται 
από τη μείωση του χάσματος μεταξύ της 
εκπαιδευτικής πραγμάτωσης των γυναικών 
και της συμμετοχής και θέσης τους στην 
αγορά εργασίας· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή ότι οι άνδρες τείνουν να 
υπερεκπροσωπούνται στους λεγόμενους 
«πράσινους» κλάδους και οι γυναίκες στις 
λεγόμενες «λευκές» θέσεις εργασίας 
(υγεία, φροντίδα), τομείς που θεωρούνται 
προτεραιότητας για την απασχόληση στη 
δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την 
απασχόληση του Οκτωβρίου 2013· 
τονίζει ότι πρόκειται για ζήτημα που 
πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής στο 
πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης 
των οριζόντιων διακρίσεων στην αγορά 
εργασίας·

Or. fr
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Τροπολογία 33
Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει πως η οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ εξαρτώνται 
από τη μείωση του χάσματος μεταξύ της 
εκπαιδευτικής πραγμάτωσης των γυναικών 
και της συμμετοχής και θέσης τους στην 
αγορά εργασίας·

3. επισημαίνει ότι το χάσμα μεταξύ της 
εκπαιδευτικής πραγμάτωσης των γυναικών 
και της συμμετοχής και θέσης τους στην 
αγορά εργασίας έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στην οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 34
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει πως η οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ εξαρτώνται 
από τη μείωση του χάσματος μεταξύ της 
εκπαιδευτικής πραγμάτωσης των γυναικών 
και της συμμετοχής και θέσης τους στην 
αγορά εργασίας·

3. τονίζει πως η οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ εξαρτώνται 
από τη μείωση του χάσματος μεταξύ της 
εκπαιδευτικής πραγμάτωσης των γυναικών 
και της συμμετοχής και θέσης τους στην 
αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν επαρκή κοινωνική πρόνοια 
και να μεριμνήσουν ώστε να καταστούν 
οι κοινωνικές υπηρεσίες ακόμη πιο 
ευπρόσιτες για γυναίκες και μόνες 
μητέρες διότι αυτές είναι οι πλέον 
ευάλωτες στην αγορά εργασίας· 
επισημαίνει ότι οι γυναίκες 
αντιμετωπίζουν κινδυνεύουν περισσότερο 
από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό·

Or. en
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Τροπολογία 35
Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει πως η οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ εξαρτώνται 
από τη μείωση του χάσματος μεταξύ της 
εκπαιδευτικής πραγμάτωσης των γυναικών 
και της συμμετοχής και θέσης τους στην 
αγορά εργασίας·

3. τονίζει την ανάγκη να γεφυρωθεί το 
χάσμα μεταξύ της εκπαιδευτικής 
πραγμάτωσης των γυναικών και της 
συμμετοχής και θέσης τους στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 36
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
σαφή μέτρα στο πλαίσιο της νέας της 
στρατηγικής για την ισότητα των φύλων 
προκειμένου να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικότερα η σεξουαλική 
παρενόχληση στον χώρο εργασίας· 
εκφράζει τη λύπη του διότι, αν και η 
νομοθεσία της ΕΕ προστατεύει το άτομο 
από τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας, 
το 30% των διεμφυλικών αιτούντων 
εργασία έχει υποστεί διακρίσεις κατά την 
αναζήτηση εργασίας και οι διεμφυλικές 
γυναίκες είχαν τις υψηλότερες 
πιθανότητες να υποστούν διακρίσεις 
κατά το έτος που προηγήθηκε της 
έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων για τα άτομα ΛΟΑΔ· 
επισημαίνει ότι τούτο συνιστά παραβίαση 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
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καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
αποτελεσματικότητα των εθνικών 
φορέων που χειρίζονται τις καταγγελίες, 
καθώς και των σχετικών διαδικασιών, 
στο πλαίσιο της εφαρμογής των οδηγιών 
περί ισότητας των φύλων και σε ό,τι 
αφορά την ταυτότητα φύλου, την 
έκφραση φύλου και τον 
επαναπροσδιορισμό του φύλου καλεί την 
Επιτροπή να παράσχει 
εμπειρογνωμοσύνη στα κράτη μέλη 
σχετικά με το πως μπορούν να 
αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις στον χώρο 
της εργασίας που οφείλονται στα 
χαρακτηριστικά του φύλου· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει και 
να παροτρύνει τα κράτη μέλη 
προκειμένου να ενσωματώσουν τις 
παραμέτρους που αφορούν τα διεμφυλικά 
και μεσοφυλικά άτομα στις καταρτίσεις 
περί ποικιλομορφίας και προκειμένου να 
συνεργαστούν με τους εργοδότες σε μέτρα 
στον χώρο της εργασίας, μέσω της 
προαγωγής λόγου χάρη των ανώνυμων 
διαδικασιών πρόσληψης· καλεί τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιήσουν πόρους του 
ΕΚΤ προκειμένου να λάβουν μέτρα 
ενεργητικής αντιμετώπισης των 
διακρίσεων που υφίστανται τα 
διεμφυλικά άτομα, σύμφωνα με την 
νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 37
Yana Toom

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. επισημαίνει την μειονεκτική και 
ευάλωτη θέση των γυναικών που ανήκουν 
σε μειονότητες ή είναι μετανάστριες όσον 
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αφορά την πρόσβασή τους στην 
εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 38
Emilian Pavel, Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. επισημαίνει την μεγάλη σημασία που 
έχουν οι σπουδές σε τομείς όπως οι 
θετικές επιστήμες, η τεχνολογία, η 
μηχανική και τα μαθηματικά, καθώς 
επίσης και η συμμετοχή των γυναικών σε 
παραγωγικούς κλάδους με υψηλό 
δυναμικό ανάπτυξης, όπως εκείνοι της 
έρευνας και της ανάπτυξης ή των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας· υπενθυμίζει ότι μελέτη 
σχετικά με τις γυναίκες που 
δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας1a , την 
οποία δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 2013 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεραίνει ότι 
το ενδεχόμενο εισόδου περισσοτέρων 
γυναικών στην αγορά της ψηφιακής 
απασχόλησης μπορεί να δώσει κινητήρια 
ώθηση στο ΑΕΠ της ΕΕ ύψους 9 
δισεκατομμυρίων EUR ετησίως· 
επισημαίνει επίσης ότι αντιμετωπίζουμε 
μία ανησυχητική πτώση του αριθμού των 
γυναικών πτυχιούχων στους τομείς των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (μόλις 29 στις 1000 
γυναίκες πτυχιούχους έχουν πτυχίο 
πληροφορικής ή παραπλήσιο)·

__________________
1a Μελέτη σχετικά με τις γυναίκες που 
δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας, την 
οποία δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 2013 
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η Ευρωπαϊκή Επιτροπή -
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-905_en.htm

Or. en

Τροπολογία 39
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. θεωρεί ότι υπάρχουν αντιστάσεις 
στην άνοδο των γυναικών στον ιδιωτικό 
τομέα και σοβαρές διακρίσεις υπέρ 
ανδρών υποψηφίων κατά τη στιγμή της 
επιλογής·

Or. it

Τροπολογία 40
Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
σαφή μέτρα στο πλαίσιο της νέας 
στρατηγικής της για την ισότητα των 
φύλων προκειμένου να καταπολεμήσει 
αποτελεσματικότερα την σεξουαλική 
παρενόχληση στον χώρο εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 41
Zdzisław Krasnodębski
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός 
των οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη 
ρίζα του κακού στην άνιση θέση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει 
πως η συμφιλίωση της εργασίας με τα 
καθήκοντα κατ' οίκον είναι προϋπόθεση 
κλειδί για την ισότητα των φύλων, η οποία 
πρέπει να προαχθεί με την επένδυση σε 
υποδομές μέριμνας και την ενθάρρυνση 
των ανδρών για συμμετοχή στις οικιακές 
εργασίες μέσω μιας νομοθεσίας για τη 
γονική άδεια και άδεια πατρότητας και 
με ρυθμίσεις για ευέλικτα ωράρια 
εργασίας·

4.  τονίζει πως η συμφιλίωση της εργασίας 
με τα καθήκοντα κατ' οίκον είναι 
προϋπόθεση κλειδί για την συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, η οποία 
πρέπει να προαχθεί με την επένδυση σε 
υποδομές μέριμνας για τα παιδιά, τους 
ηλικιωμένους και τους αρρώστους·

Or. pl

Τροπολογία 42
Marita Ulvskog, Soraya Post

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα 
καθήκοντα κατ' οίκον είναι προϋπόθεση 
κλειδί για την ισότητα των φύλων, η οποία 
πρέπει να προαχθεί με την επένδυση σε 
υποδομές μέριμνας και την ενθάρρυνση 
των ανδρών για συμμετοχή στις οικιακές 
εργασίες μέσω μιας νομοθεσίας για τη 
γονική άδεια και άδεια πατρότητας και 
με ρυθμίσεις για ευέλικτα ωράρια 
εργασίας·

4. επισημαίνει ότι όχι μόνο οι ξεκάθαρες 
διακρίσεις αλλά και η επιμονή με την 
οποία επιβιώνουν οι στερεοτυπικές 
αναπαραστάσεις του αρσενικού και του 
θηλυκού, οι οποίες διέπουν και ενισχύουν 
άνισες σχέσεις και δομές εξουσίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, συνιστά πάγιο 
πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί· τονίζει 
πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί μία από 
τις αιτίες για την άνιση θέση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει 
πως η συμφιλίωση της εργασίας με την 
οικογενειακή ζωή είναι προϋπόθεση κλειδί 
για την ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει 
να προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 
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μέριμνας παιδιών και ηλικιωμένων, 
καθώς και με νομοθεσία περί γονικής 
άδειας, προκειμένου να δίνεται η 
δυνατότητα τόσο σε γυναίκες όσο και σε 
άνδρες να εργάζονται με πλήρη 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 43
Enrique Calvet Chambon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 
μέριμνας και την ενθάρρυνση των ανδρών 
για συμμετοχή στις οικιακές εργασίες 
μέσω μιας νομοθεσίας για τη γονική 
άδεια και άδεια πατρότητας και με 
ρυθμίσεις για ευέλικτα ωράρια εργασίας·

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· για να σημειωθεί 
πρόοδος στον ίσο και δίκαιο καταμερισμό 
αυτών των ευθυνών θα πρέπει να αλλάξει 
η νοοτροπία, πράγμα που θα συμβεί μόνο 
εάν γίνουν αλλαγές σε εκπαιδευτικό, 
πολιτιστικό και νομικό επίπεδο· τονίζει 
πως η συμφιλίωση της εργασίας με τα 
καθήκοντα κατ' οίκον είναι προϋπόθεση 
κλειδί για την επίτευξη της ισότητας των 
φύλων, η οποία πρέπει να προαχθεί, για 
παράδειγμα, μέσω της χρήσης άδειας 
πατρότητας ή γονικής άδειας, την 
επένδυση σε υποδομές μέριμνας ή την 
ενθάρρυνση για πιο ευέλικτη οργάνωση 
του χρόνου εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 44
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα 
καθήκοντα κατ' οίκον είναι προϋπόθεση 
κλειδί για την ισότητα των φύλων, η 
οποία πρέπει να προαχθεί με την 
επένδυση σε υποδομές μέριμνας και την 
ενθάρρυνση των ανδρών για συμμετοχή 
στις οικιακές εργασίες μέσω μιας 
νομοθεσίας για τη γονική άδεια και άδεια 
πατρότητας και με ρυθμίσεις για ευέλικτα 
ωράρια εργασίας·

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί στοιχείο 
που συνεισφέρει στην άνιση θέση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει 
πως η συμφιλίωση της εργασίας με την 
οικογενειακή ζωή μπορεί να αποτελέσει 
ένα στοιχείο που θα εξισώσει περαιτέρω 
πατέρες και μητέρες αλλά δεν μπορεί να 
καλύψει όλες τις πτυχές της ισότητα των 
φύλων· επισημαίνει ότι για να υπάρξει 
βελτιωμένη συμφιλίωση, μία λύση μπορεί 
να είναι μια καλύτερη επένδυση σε 
υποδομές μέριμνας και μια άλλη η
ενθάρρυνση των ανδρών για συμμετοχή 
στις οικιακές εργασίες μέσω μιας 
νομοθεσίας για τη γονική άδεια και άδεια 
πατρότητας που θα μπορούν να λάβουν 
αμφότεροι οι γονείς αλλά με ισχυρά 
κίνητρα για τους πατέρες και με ρυθμίσεις 
για ευέλικτα ωράρια εργασίας επισημαίνει 
ότι η άνιση κατανομή της εργασίας 
παροχής φροντίδας υποκινείται επίσης 
από κοινωνικές αντιλήψεις περί ρόλων 
των φύλων και ότι είναι σημαντικό να 
αμφισβητηθούν αυτές προκειμένου να 
επιτευχθεί μία δικαιότερη κατανομή της 
εργασίας παροχής φροντίδας και της 
αμοιβόμενης εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να ασχοληθεί με το ζήτημα στο 
πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την 
ισότητα των φύλων· τονίζει ότι γονείς 
οικογενειών που δεν ακολουθούν τα 
συνήθη πρότυπα περί φύλων 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
διακρίσεις στον χώρο εργασίας όσον 
αφορά, μεταξύ άλλων, τις γονικές άδειες, 
τις κοινωνικές παροχές, την πρόσβαση 
των παιδιών στις παροχές, τα μέτρα στον 
χώρο εργασίας υπέρ του δικαιώματος 
στην συμφιλίωση επαγγελματικού και 
οικογενειακού βίου και τις μισθολογικές 
παραμέτρους που άπτονται της 
οικογενειακής κατάστασης·

Or. en
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Τροπολογία 45
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την 
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 
μέριμνας και την ενθάρρυνση των ανδρών 
για συμμετοχή στις οικιακές εργασίες 
μέσω μιας νομοθεσίας για τη γονική άδεια 
και άδεια πατρότητας και με ρυθμίσεις για 
ευέλικτα ωράρια εργασίας·

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την 
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 
μέριμνας, στις υπηρεσίες φροντίδας 
παιδιών και στις υπηρεσίας παροχής 
βοήθειας σε εξαρτώμενα άτομα, σε 
ρυθμίσεις για ευέλικτα ωράρια εργασίας 
συνδυαζόμενα με μέτρα flexicurity  και
την ενθάρρυνση των ανδρών για 
συμμετοχή στις οικιακές εργασίες μέσω 
μιας νομοθεσίας για τη γονική άδεια και 
άδεια πατρότητας.

Or. it

Τροπολογία 46
Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την 
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 
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μέριμνας και την ενθάρρυνση των ανδρών 
για συμμετοχή στις οικιακές εργασίες 
μέσω μιας νομοθεσίας για τη γονική άδεια 
και άδεια πατρότητας και με ρυθμίσεις για 
ευέλικτα ωράρια εργασίας·

μέριμνας και την ενθάρρυνση των ανδρών 
για συμμετοχή στις οικιακές εργασίες 
μέσω μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη 
γονική άδεια και άδεια πατρότητας και με 
ρυθμίσεις για ευέλικτα ωράρια εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 47
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την 
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 
μέριμνας και την ενθάρρυνση των ανδρών 
για συμμετοχή στις οικιακές εργασίες 
μέσω μιας νομοθεσίας για τη γονική άδεια 
και άδεια πατρότητας και με ρυθμίσεις για 
ευέλικτα ωράρια εργασίας·

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την 
ισότητα των φύλων και την ίση κατανομή 
εργασιακών και οικογενειακών 
υποχρεώσεων, και πρέπει να προαχθεί με 
την επένδυση σε υποδομές μέριμνας και 
την ενθάρρυνση των ανδρών για 
συμμετοχή στις οικιακές εργασίες μέσω 
μιας νομοθεσίας για τη γονική άδεια και 
άδεια πατρότητας και με ρυθμίσεις για 
ευέλικτα ωράρια εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 48
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
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του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την 
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 
μέριμνας και την ενθάρρυνση των ανδρών 
για συμμετοχή στις οικιακές εργασίες 
μέσω μιας νομοθεσίας για τη γονική άδεια 
και άδεια πατρότητας και με ρυθμίσεις για 
ευέλικτα ωράρια εργασίας·

του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· ζητεί να δοθεί 
προσοχή στο γεγονός ότι πολλές γυναίκες 
δεν επιστρέφουν στον κόσμο της εργασίας 
μετά από μία εγκυμοσύνη· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την 
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 
μέριμνας, σε υπηρεσίες προς την 
οικογένεια και την ενεργό παροχή 
κινήτρων για τη συμμετοχή των ανδρών 
στις οικιακές εργασίες μέσω μιας 
νομοθεσίας για τη γονική άδεια και άδεια 
πατρότητας και με ρυθμίσεις για ευέλικτα 
ωράρια εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 49
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την 
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 
μέριμνας και την ενθάρρυνση των ανδρών 
για συμμετοχή στις οικιακές εργασίες 
μέσω μιας νομοθεσίας για τη γονική άδεια 
και άδεια πατρότητας και με ρυθμίσεις για 
ευέλικτα ωράρια εργασίας·

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την 
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 
μέριμνας και την ενθάρρυνση των ανδρών 
για συμμετοχή στις οικιακές εργασίες 
μέσω μιας νομοθεσίας για τη γονική άδεια 
και άδεια πατρότητας και με ρυθμίσεις για 
ευέλικτα ωράρια εργασίας· αυτό ισχύει 
επίσης για τη συμφιλίωση της εργασίας 
με την παροχή φροντίδας, δεδομένου ότι 
οι γυναίκες ως επί το πλείστον παρέχουν 
φροντίδα σε στενούς συγγενείς·

Or. de
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Τροπολογία 50
Λάμπρος Φουντούλης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την 
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 
μέριμνας και την ενθάρρυνση των ανδρών 
για συμμετοχή στις οικιακές εργασίες 
μέσω μιας νομοθεσίας για τη γονική άδεια 
και άδεια πατρότητας και με ρυθμίσεις για 
ευέλικτα ωράρια εργασίας·

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την 
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 
μέριμνας και την ενθάρρυνση των ανδρών 
για συμμετοχή στις οικιακές εργασίες 
μέσω μιας νομοθεσίας για τη γονική άδεια 
και άδεια πατρότητας και με ρυθμίσεις για 
ευέλικτα ωράρια εργασίας·

θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για αύξηση 
των θέσεων σε παιδικούς σταθμούς τόσο 
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα και συμβατότητα των ωραρίων 
λειτουργίας τους με τα ωράρια εργασίας 
των γονέων έτσι ώστε τα ζευγάρια να μην 
έχουν το άγχος της φύλαξης –
απασχόλησης των παιδιών τους όταν 
ευρίσκονται στην εργασία τους

Or. el

Τροπολογία 51
Tania González Peñas, Νεοκλής Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
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κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την 
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 
μέριμνας και την ενθάρρυνση των ανδρών 
για συμμετοχή στις οικιακές εργασίες 
μέσω μιας νομοθεσίας για τη γονική άδεια 
και άδεια πατρότητας και με ρυθμίσεις 
για ευέλικτα ωράρια εργασίας·

κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την 
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 
μέριμνας, ειδικότερα με την εξασφάλιση 
νηπιακής εκπαίδευσης από την αρχή της 
ζωής του παιδιού και τη φροντίδα των 
ηλικιωμένων και εξαρτώμενων ατόμων 
μέσω καθολικών δημόσιων υπηρεσιών, 
παράλληλα με την ενθάρρυνση των 
ανδρών για συμμετοχή στις οικιακές 
εργασίες μέσω μιας νομοθεσίας για τη 
γονική άδεια και άδεια πατρότητας· θα 
πρέπει να επιδιώκεται η καθιέρωση ίσων 
και μη μεταβιβάσιμων αδειών 
πατρότητας και μητρότητας για γέννηση 
και υιοθεσία, με τη σταδιακή αύξηση της 
διάρκειας της άδειας πατρότητας έως 
ότου έχει την ίδια διάρκεια με την άδεια 
μητρότητας· αυτό θα μειώσει τις 
εργασιακές διακρίσεις που υφίστανται οι 
γυναίκες και θα διασφαλίσει το δικαίωμα 
των ανδρών στη φροντίδα των παιδιών 
τους·

Or. es

Τροπολογία 52
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την 
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 
μέριμνας και την ενθάρρυνση των ανδρών 
για συμμετοχή στις οικιακές εργασίες 
μέσω μιας νομοθεσίας για τη γονική άδεια 
και άδεια πατρότητας και με ρυθμίσεις για 

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την 
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με:
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ευέλικτα ωράρια εργασίας·

α) την επένδυση σε υποδομές μέριμνας για 
παιδιά, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους 
και αρρώστους, δεδομένου ότι οι γυναίκες 
έχουν την κύρια φροντίδα και η εργασία 
τους επηρεάζεται αρνητικά από τούτα τα 
άμισθα καθήκοντα·

β) την ενθάρρυνση των ανδρών για 
συμμετοχή στις οικιακές εργασίες μέσω 
μιας νομοθεσίας για τη γονική άδεια και 
άδεια πατρότητας και με ρυθμίσεις για 
ευέλικτα ωράρια εργασίας,

γ) την προαγωγή θετικών προτύπων όσον 
αφορά τις διευθετήσεις για μια ισορροπία 
επαγγελματικού και οικογενειακού βίου 
για γυναίκες και άνδρες μέσω 
εκπαιδευτικού υλικού προοριζόμενου για 
σχολεία όλων των βαθμίδων·

Or. en

Τροπολογία 53
Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί τη ρίζα 
του κακού στην άνιση θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει πως η 
συμφιλίωση της εργασίας με τα καθήκοντα 
κατ' οίκον είναι προϋπόθεση κλειδί για την 
ισότητα των φύλων, η οποία πρέπει να 
προαχθεί με την επένδυση σε υποδομές 
μέριμνας και την ενθάρρυνση των ανδρών 
για συμμετοχή στις οικιακές εργασίες 
μέσω μιας νομοθεσίας για τη γονική άδεια 
και άδεια πατρότητας και με ρυθμίσεις για 
ευέλικτα ωράρια εργασίας·

4. τονίζει πως ο άνισος καταμερισμός των 
οικογενειακών ευθυνών αποτελεί μία από 
τις αιτίες για την άνιση θέση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει 
πως η συμφιλίωση της εργασίας με τα 
καθήκοντα κατ' οίκον είναι προϋπόθεση 
κλειδί για την ισότητα των φύλων, η οποία 
πρέπει να προαχθεί με την επένδυση σε 
δημόσιες υποδομές μέριμνας και καθολική 
δημόσια παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, 
με έμφαση στην εκπαίδευση των παιδιών 
από βρεφική ηλικία, και υπηρεσίες 
στήριξης για ενήλικες· επισημαίνει την 
ανάγκη για ενθάρρυνση των ανδρών για 
συμμετοχή στις οικιακές εργασίες μέσω 
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μιας νομοθεσίας για τη γονική άδεια και 
άδεια πατρότητας μεταξύ άλλων και με 
ρυθμίσεις για ευέλικτα ωράρια εργασίας
επισημαίνει ότι οι άδειες πατρότητας και 
μητρότητας για γέννηση και υιοθεσία 
πρέπει να είναι ίσες και μη 
μεταβιβάσιμες·

Or. en

Τροπολογία 54
Jana Žitňanská

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να 
επέλθει στα πληττόμενα κράτη μέλη η 
ελευθέρωση των υπερβολικά 
ανελαστικών συνθηκών εργασίας 
προκειμένου να βελτιωθεί η ελαστικότητα 
των ωραρίων απασχόλησης και να 
δοθούν περισσότερες δυνατότητες 
επιλογής στις γυναίκες προκειμένου να 
συμβιβάσουν τον οικογενειακό και τον 
επαγγελματικό βίο·

Or. sk

Τροπολογία 55
Miapetra Kumpula-Natri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. εισηγείται ότι, προκειμένου να 
δραστηριοποιηθούν περαιτέρω οι άνδρες 
στην διεκπεραίωση των οικογενειακών 
ευθυνών και οι γυναίκες στην αγορά 
εργασίας, πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστες 
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προϋποθέσεις και περίοδοι για τις άδειες 
πατρότητας με την μορφή ευρωπαϊκών 
συστάσεων προς τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 56
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. επισημαίνει ότι τα ευέλικτα ωράρια 
εργασίας πρέπει να αποτελούν επιλογή 
του εργαζόμενου και όχι να επιβάλλονται 
από τον εργοδότη· απορρίπτει την 
ελαστική εργασία και τον αβέβαιο 
χαρακτήρα των συμβάσεων που δεν 
ευνοούν την οργανωμένη και σταθερή 
οικογενειακή ζωή· 

Or. pt

Τροπολογία 57
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν 
σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, ασθενών, 
αναπήρων, ηλικιωμένων και λοιπών 
εξαρτώμενων ατόμων, να διασφαλίσουν 
ότι οι εν λόγω υπηρεσίες λειτουργούν 
βάσει ελαστικού ωραρίου, το οποίο είναι 
συμβατό με το ωράριο των εργαζομένων 
πλήρους απασχόλησης, και ότι είναι 
προσβάσιμες σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα άτομα, παρέχοντάς τους τη 
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δυνατότητα να συνδυάσουν την 
επαγγελματική, την οικογενειακή και την 
προσωπική τους ζωή· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για την αναγνώριση όλων 
των γυναικών και ανδρών που φροντίζουν 
παιδιά και λοιπά εξαρτώμενα άτομα, για 
τη χορήγηση επιδόματος σε εκείνους που 
αναλαμβάνουν τη φροντίδα εξαρτώμενων 
ατόμων καθώς και για την παροχή 
ατομικών δικαιωμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης· καλεί 
τους κοινωνικούς εταίρους να 
παρουσιάσουν συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες για την επικύρωση των 
δεξιοτήτων που αποκτώνται στη διάρκεια 
των αδειών σε σχέση με την παροχή 
φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 58
Maria Arena, Edouard Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
υποχρεωτική άδεια πατρότητας μετ' 
αποδοχών ελάχιστης διάρκειας 10 
εργασίμων ημερών και να προωθήσουν 
μέτρα, νομοθετικά ή άλλα, που να 
παρέχουν τη δυνατότητα στους άνδρες, 
και ιδίως στους πατέρες, να ασκούν το 
δικαίωμά τους να συνδυάζουν την 
ιδιωτική με την επαγγελματική ζωή, 
μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης της 
γονικής άδειας, που θα μπορεί να 
λαμβάνει είτε ο πατέρας είτε η μητέρα, 
χωρίς όμως δυνατότητα μεταβίβασης, 
κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας 
του τέκνου·
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Or. fr

Τροπολογία 59
Enrique Calvet Chambon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. είναι γεγονός ότι οι υποδοχές 
μέριμνας και ο κοινωνικός μισθός έχουν 
υποστεί σημαντικές μειώσεις λόγω της 
κρίσης και των κοινωνικών περικοπών σε 
πολλά κράτη μέλη της ΕΕ· υπενθυμίζει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων μπορεί να εγγυάται έργα 
κοινωνικών υποδομών·

Or. es

Τροπολογία 60
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. εκφράζει τη λύπη του για την 
απόσυρση από το Συμβούλιο του σχεδίου 
οδηγίας περί άδειας μητρότητας, η οποία 
προέβλεπε, μεταξύ άλλων, 20 εβδομάδες 
εγγυημένης άδειας μητρότητας και 2 
εβδομάδες άδειας πατρότητας με πλήρεις 
αποδοχές και προστάτευε τις εργαζόμενες 
μητέρες κατά την επιστροφή τους στην 
εργασία· πρόκειται για εξέλιξη που 
υπονομεύει την συναίνεση υπέρ της 
ενδυνάμωσης των δικαιωμάτων των 
οικογενειών και των εργαζόμενων 
μητέρων·

Or. pt
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Τροπολογία 61
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τα δικαιώματα 
μητρότητας, να λάβουν μέτρα για την 
αποτροπή της άδικης απόλυσης 
εργαζομένων στη διάρκεια εγκυμοσύνης 
και να προστατεύουν από άδικη απόλυση 
γυναίκες και άνδρες που ασκούν 
καθήκοντα φροντίδας · καλεί επίσης το 
Συμβούλιο να επισπεύσει την έγκριση της 
οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή μέτρων 
για την υλοποίηση βελτιώσεων στο θέμα 
της υγείας και της ασφάλειας στην 
εργασία για έγκυες, λεχώνες και 
θηλάζουσες εργαζόμενες·

Or. en

Τροπολογία 62
Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. θεωρεί εξάλλου αναγκαία την έγκριση 
κοινής θέσης από το Συμβούλιο σχετικά 
με την αναθεώρηση της οδηγίας όσον 
αφορά την εφαρμογή μέτρων για την 
υλοποίηση βελτιώσεων στο θέμα της 
υγείας και της ασφάλειας στην εργασία 
για έγκυες, λεχώνες και θηλάζουσες 
εργαζόμενες·

Or. fr
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Τροπολογία 63
Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. υπογραμμίζει ότι, εάν δεν εγκριθεί 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την άδεια 
πατρότητας και δεν προσαρμοστεί η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την άδεια 
μητρότητας και εάν δεν ενισχυθούν οι 
δημόσιες υπηρεσίες που στηρίζουν την 
ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, η Ένωση δεν θα κατορθώσει 
να αντιμετωπίσει την δημογραφική της 
κρίση που αναμένεται να έχει ως 
συνέπεια έλλειμμα, μέχρι το 2040, 24 
εκατομμυρίων εργαζομένων· τονίζει πως 
η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
των γυναικών στο επίπεδο της 
απασχόλησης των ανδρών θα μείωνε την 
πτώση του εργατικού δυναμικού σε 3 
εκατομμύρια·

Or. fr

Τροπολογία 64
Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
το χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις 
των δυο φύλων, η φτώχεια των 
νοικοκυριών με μόνες μητέρες, και ότι η 
μείωση των επιπέδων φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020 μπορεί να 

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
το χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις 
των δυο φύλων και το χαμηλό εισόδημα
των νοικοκυριών με μόνες μητέρες
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επιτευχθεί με πολιτικές καταπολέμησης 
της φτώχειας οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση της ισότητας των 
δύο φύλων·

Or. pl

Τροπολογία 65
Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
το χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις 
των δυο φύλων, η φτώχεια των 
νοικοκυριών με μόνες μητέρες, και ότι η 
μείωση των επιπέδων φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020 μπορεί να 
επιτευχθεί με πολιτικές καταπολέμησης 
της φτώχειας οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση της ισότητας των 
δύο φύλων·

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
το χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις 
των δυο φύλων, η φτώχεια των 
νοικοκυριών με μόνες μητέρες, και ότι η 
μείωση του αριθμού των φτωχών μπορεί 
να επιτευχθεί με πολιτικές ενίσχυσης της 
αλληλεγγύης μεταξύ γενεών·

Or. fr

Τροπολογία 66
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε πολυάριθμους
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι το 
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διακοπή της σταδιοδρομίας των 
γυναικών, το χάσμα στην αμοιβή και στις 
συντάξεις των δυο φύλων, η φτώχεια των 
νοικοκυριών με μόνες μητέρες, και ότι η 
μείωση των επιπέδων φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020 μπορεί να 
επιτευχθεί με πολιτικές καταπολέμησης 
της φτώχειας οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση της ισότητας των δύο 
φύλων·

χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις των 
δυο φύλων, οι ευθύνες φροντίδας και οι 
σχετικές διακοπές της απασχόλησης, τα 
ανεπαρκή συστήματα στήριξης και 
φορολόγησης που πλήττουν νοικοκυριά 
με μόνες μητέρες· επισημαίνει ότι οι 
πολλαπλές διακρίσεις που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες λόγω, μεταξύ 
άλλων, ταυτότητας φύλου, έκφρασης 
φύλου και χαρακτηριστικών φύλου, 
συνεισφέρουν στο γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό τονίζει ότι η μείωση των 
επιπέδων φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια 
έως το 2020 μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας οι 
οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση 
της ισότητας των δύο φύλων και θα 
υποστηρίζονται από ενέργειες για τον 
περιορισμό της φτώχειας των γυναικών·
επισημαίνει σχετικά την μεγάλη σημασία 
που έχει η αξιολόγηση του αντικτύπου 
της παραμέτρου του φύλου στα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, στην 
φορολογία, στα συστήματα παροχών και 
στα ωράρια απασχόλησης μεταξύ άλλων 
και η αντίδραση μέσω της αλλαγής 
πολιτικής σε περιπτώσεις αρνητικών 
επιπτώσεων για τις γυναίκες· υπενθυμίζει 
τη σημασία της ολοκληρωμένης 
εφαρμογής μιας νομοθεσίας κατά των 
διακρίσεων που θα λαμβάνει υπόψη μια 
διατομεακή προσέγγιση προκειμένου να 
μειωθεί η φτώχεια των γυναικών· 

Or. en

Τροπολογία 67
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
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πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
το χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις 
των δυο φύλων, η φτώχεια των 
νοικοκυριών με μόνες μητέρες, και ότι η 
μείωση των επιπέδων φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020 μπορεί να 
επιτευχθεί με πολιτικές καταπολέμησης 
της φτώχειας οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση της ισότητας των δύο 
φύλων·

πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
το χάσμα στην αμοιβή (16,4%) και στις 
συντάξεις των δυο φύλων (39%), η 
φτώχεια των νοικοκυριών με μόνες 
μητέρες, και ότι η μείωση των επιπέδων 
φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια έως το 
2020 μπορεί να επιτευχθεί με πολιτικές 
καταπολέμησης της φτώχειας οι οποίες θα 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση της 
ισότητας των δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 68
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
το χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις 
των δυο φύλων, η φτώχεια των 
νοικοκυριών με μόνες μητέρες, και ότι η 
μείωση των επιπέδων φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020 μπορεί να 
επιτευχθεί με πολιτικές καταπολέμησης 
της φτώχειας οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση της ισότητας των δύο 
φύλων·

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
το χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις 
των δυο φύλων, η φτώχεια των 
νοικοκυριών με μόνες μητέρες ή με 
μητέρες που μεγαλώνουν παιδί με 
αναπηρία, και ότι η μείωση των επιπέδων 
φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια έως το 
2020 μπορεί να επιτευχθεί με πολιτικές 
καταπολέμησης της φτώχειας και σχέδια 
δράσης που επικεντρώνονται σε γυναίκες 
που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, 
πάσχουν από αναπηρία ή μεγαλώνουν 
παιδί με αναπηρία και που θα λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση της ισότητας των δύο 
φύλων·

Or. hu
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Τροπολογία 69
Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
το χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις 
των δυο φύλων, η φτώχεια των 
νοικοκυριών με μόνες μητέρες, και ότι η 
μείωση των επιπέδων φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020 μπορεί να 
επιτευχθεί με πολιτικές καταπολέμησης 
της φτώχειας οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση της ισότητας των δύο 
φύλων·

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
οι ανισότητες που χαρακτηρίζουν τις 
επαγγελματικές σταδιοδρομίες γυναικών 
και ανδρών, το χάσμα στην αμοιβή και 
στις συντάξεις των δυο φύλων, η φτώχεια 
των νοικοκυριών με μόνες μητέρες, και ότι 
η μείωση των επιπέδων φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020 μπορεί να 
επιτευχθεί με πολιτικές καταπολέμησης 
της φτώχειας οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση της ισότητας των δύο 
φύλων·

Or. fr

Τροπολογία 70
Marita Ulvskog, Soraya Post

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
το χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις 
των δυο φύλων, η φτώχεια των 
νοικοκυριών με μόνες μητέρες, και ότι η 
μείωση των επιπέδων φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020 μπορεί να 
επιτευχθεί με πολιτικές καταπολέμησης 

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
το χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις 
των δυο φύλων, η φτώχεια των 
νοικοκυριών με μόνες μητέρες, και ότι η 
μείωση των επιπέδων φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020 μπορεί να 
επιτευχθεί με πολιτικές καταπολέμησης 
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της φτώχειας οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση της ισότητας των δύο 
φύλων·

της φτώχειας και των διακρίσεων οι 
οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση 
της ισότητας των δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 71
Maria Arena, Edouard Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
το χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις 
των δυο φύλων, η φτώχεια των 
νοικοκυριών με μόνες μητέρες, και ότι η 
μείωση των επιπέδων φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020 μπορεί να 
επιτευχθεί με πολιτικές καταπολέμησης 
της φτώχειας οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση της ισότητας των δύο 
φύλων·

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
καθώς και το γεγονός της συχνής τους 
απασχόλησης μέσω άτυπων μορφών 
συμβάσεων (υποχρεωτική μερική 
απασχόληση, συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου, προσωρινή απασχόληση, 
σύμβαση μηδενικών ωρών εργασίας) ή η 
έλλειψη νομικής κατοχύρωσης της 
εργασίας της συζύγου που βοηθά 
αυτοαπασχολούμενο, παράγοντες που 
έχουν ως αποτέλεσμα χάσματα στην 
αμοιβή και στις συντάξεις των δυο φύλων, 
η φτώχεια των νοικοκυριών με μόνες 
μητέρες, και ότι η μείωση των επιπέδων 
φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια έως το 
2020 μπορεί να επιτευχθεί με πολιτικές 
καταπολέμησης της φτώχειας οι οποίες θα 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση της 
ισότητας των δύο φύλων· υπογραμμίζει 
ότι οι μισθολογικές αποκλίσεις μεταξύ 
ανδρών και γυναικών συνεχίζουν να 
παρατηρούνται ακόμη και για συμβάσεις 
παρόμοιου τύπου και ότι η επίλυση αυτού 
του προβλήματος προϋποθέτει ιδίως την 
ορθή εφαρμογή από τα κράτη μέλη της 
οδηγίας κατά των διακρίσεων στην 
εργασία·
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Or. fr

Τροπολογία 72
Tania González Peñas, Maria Arena, Inês Cristina Zuber, Νεοκλής Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
το χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις 
των δυο φύλων, η φτώχεια των 
νοικοκυριών με μόνες μητέρες, και ότι η 
μείωση των επιπέδων φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020 μπορεί να 
επιτευχθεί με πολιτικές καταπολέμησης 
της φτώχειας οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση της ισότητας των δύο 
φύλων·

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
το χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις 
των δυο φύλων, η φτώχεια των 
νοικοκυριών με μόνες μητέρες, και ότι η 
μείωση των επιπέδων φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020 μπορεί να 
επιτευχθεί με πολιτικές καταπολέμησης 
της φτώχειας οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση της ισότητας των δύο 
φύλων· ειδικότερα οι γυναίκες οι γυναίκες 
μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν 
υψηλά ποσοστά φτώχειας διότι πολλές 
από αυτές δεν έχουν εργαστεί εκτός 
οικίας για αρκετό διάστημα ούτως ώστε 
να λαμβάνουν αξιοπρεπή σύνταξη· είναι, 
επομένως, σημαντικό να αυξηθούν οι 
συντάξεις μη ανταποδοτικού χαρακτήρα·

Or. es

Τροπολογία 73
Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 

5. τονίζει πως το γεγονός ότι η φτώχεια 
πλήττει περισσότερο το γυναικείο 
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πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
το χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις 
των δυο φύλων, η φτώχεια των 
νοικοκυριών με μόνες μητέρες, και ότι η 
μείωση των επιπέδων φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020 μπορεί να 
επιτευχθεί με πολιτικές καταπολέμησης 
της φτώχειας οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση της ισότητας των δύο 
φύλων·

πληθυσμό οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η 
διακοπή της σταδιοδρομίας των γυναικών, 
το χάσμα στην αμοιβή και στις συντάξεις 
των δυο φύλων, η φτώχεια των 
νοικοκυριών με μόνες μητέρες, και ότι η 
μείωση των επιπέδων φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020 προϋποθέτει 
αλλαγές όσον αφορά την πρόσβαση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, 
στηριζόμενες από πολιτικές 
καταπολέμησης της φτώχειας οι οποίες θα 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση της 
ισότητας των δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 74
Jana Žitňanská

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. επισημαίνει εκ νέου την ανάγκη 
δημιουργίας ελαστικών καθεστώτων 
γονικής άδειας κατά τη διάρκεια των 
πρώτων χρόνων της εκπαίδευσης του 
παιδιού προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη ατομική ελευθερία στην 
εξισορρόπιση οικογενειακού και 
επαγγελματικού βίου·

Or. sk

Τροπολογία 75
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. επισημαίνει ότι τα μέτρα λιτότητας 
στη Νότια Ευρώπη πλήττουν ολοφάνερα 
τις γυναίκες, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
απώλειες μισθών και παροχών ενώ 
ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν 
σημαντικότατες υποχρεώσεις φροντίδας 
που τις καθηλώνουν στη γεωγραφική 
περιοχή των συμφερόντων τους· 
επισημαίνει ότι μια νέα στρατηγική 
ισότητας των φύλων οφείλει να 
αντιμετωπίσει τον αρνητικό αντίκτυπο 
που έχει η λιτότητα στις γυναίκες της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 76
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. επισημαίνει ότι το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων οφείλεται στην 
ανεπαρκή συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, σε οριζόντιο και κάθετο 
διαχωρισμό αλλά και στο γεγονός ότι οι 
τομείς στους οποίους 
υπερεκπροσωπούνται οι γυναίκες 
χαρακτηρίζονται συχνά από χαμηλούς 
μισθούς· επισημαίνει την ανάγκη 
παρακολούθησης του μισθολογικού 
χάσματος τόσο στον δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την 
ανάγκη διαφάνειας όσον αφορά την 
αναγνώριση του φαινομένου του 
μισθολογικού χάσματος στους τόπους 
εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 77
Michaela Šojdrová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. τονίζει ότι, παρ’ όλο που γυναίκες 
εργάζονται κατά τη διάρκεια της άδειας 
μητρότητας, τους δίνονται άλλες 
αρμοδιότητες από αυτές που απαιτεί η 
αγορά εργασίας, πράγμα που 
επιβεβαιώνει η έρευνα σχετικά με τις 
δεξιότητες των ενηλίκων στο πλαίσιο του 
ΡΙΑΑC, η δε πραγματικότητα αυτή 
τελικά τις απαξιώνει· γι’ αυτό είναι 
σημαντικό να δοθεί προσοχή στη 
διαδικασία μετάβασης από την άδεια 
μητρότητας ή τη γονική άδεια στην 
εργασία, με ευέλικτη ρύθμιση των 
εργασιακών καθηκόντων, την 
εξασφάλιση της δυνατότητας 
τηλεργασίας και της υποστηριζόμενης 
ανανέωσης των εργασιακών δεξιοτήτων 
υπό μορφή ειδικής κατάρτισης και 
μαθημάτων·

Or. cs

Τροπολογία 78
Maria Arena, Edouard Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την μεταφορά του βάρους της απόδειξης 
που θεσπίζει η οδηγία 2006/54/ΕΚ υπέρ 
των γυναικών που καταγγέλλουν ότι 
έπεσαν θύματα σεξουαλικών διακρίσεων 
σε περίπτωση προσφυγής στη δικαιοσύνη 
αλλά επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι τούτη 
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η διάταξη δεν πρόκειται να εφαρμοστεί 
εάν δεν αναγνωριστεί στις ίδιες αυτές 
γυναίκες το δικαίωμα πρόσβασης στις 
πληροφορίες που βρίσκονται στη κατοχή 
των εργοδοτών, δικαίωμα παρόμοιο με 
εκείνο που πρότεινε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την οδηγία 97/80/ΕΚ 
σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε 
περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης 
λόγω φύλου, και το οποίο όμως τελικά δεν 
διατηρήθηκε·

Or. fr

Τροπολογία 79
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων·

6. τονίζει την ευθύνη της Επιτροπής όσον 
αφορά την λήψη μέτρων που θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στην υπέρβαση 
του αδιεξόδου στο Συμβούλιο όσον αφορά 
τη νομοθεσία της ΕΕ για διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων

Or. en

Τροπολογία 80
Jérôme Lavrilleux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
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φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων·

φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων προκειμένου να 
καταπολεμηθεί το φαινόμενο της 
«γυάλινης οροφής» που εμφανίζεται στην 
μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών 
της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 81
Biljana Borzan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων·

6. τονίζει την ανάγκη λήψης ενεργητικών 
μέτρων για μια διαδικασία πρόσληψης με 
διαφάνεια και ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων όταν πρόκειται για θέσεις λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 82
Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων·

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων, με βάση παρόμοια και 
αντικειμενικά κριτήρια πρόσληψης·

Or. fr
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Τροπολογία 83
Marita Ulvskog, Soraya Post

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων·

6. τονίζει ότι είναι ανάγκη, στο πλαίσιο
της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα 
των φύλων κατά την περίοδο μετά το 
2015, να προαχθεί η ίση εκπροσώπηση 
γυναικών και ανδρών σε όλα τα επίπεδα 
των μηχανισμών λήψης αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργάνων της 
ΕΕ· εκτιμά ότι η στρατηγική πρέπει να 
περιλαμβάνει σχετικό σχέδιο δράσης· 
επισημαίνει την ανάγκη για αυξημένη
διαφάνεια και ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων και κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 84
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων·

6. ζητεί να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι 
μόνο το 33% των στελεχικών και 
διευθυντικών θέσεων καλύπτεται από 
γυναίκες και τονίζει πως χρειάζεται 
διαφάνεια και μεγαλύτερη ισορροπία 
μεταξύ των δυο φύλων κατά την 
πρόσληψη σε θέσεις λήψης αποφάσεων·

Or. it

Τροπολογία 85
Vilija Blinkevičiūtė
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων·

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων· καλεί επίσης το 
Συμβούλιο να επισπεύσει την έγκριση της 
οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε 
θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών των εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών, καθώς και των 
σχετικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 86
Maria Arena, Edouard Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων·

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων· εκτιμά συνεπώς ότι 
πρέπει επειγόντως να συναφθεί συμφωνία 
μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
σχετικά με την παρουσία γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων 
εταιρειών·

Or. fr

Τροπολογία 87
Jana Žitňanská
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων·

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων και προκειμένου να 
δοθεί έμφαση στην βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας σε τομείς χαμηλών 
αποδοχών στους οποίους οι γυναίκες 
υπερκπροσωπούνται·

Or. sk

Τροπολογία 88
Tania González Peñas, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Inês 
Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων·

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων, όχι μόνο στον τομέα 
των επιχειρήσεων, αλλά και στα πολιτικά 
όργανα και στις ανώτερες θέσεις στο 
ακαδημαϊκό σύστημα·

Or. es

Τροπολογία 89
Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 

6. τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των δυο 
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φύλων κατά την πρόσληψη σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων·

φύλων κατά τον διορισμό σε θέσεις λήψης 
αποφάσεων, τόσο στην οικονομία όσο και 
στη πολιτική·

Or. sl

Τροπολογία 90
Miapetra Kumpula-Natri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. επισημαίνει περαιτέρω την ανάγκη 
αυστηρότερων κανονισμών εναντίον των 
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών στον 
χώρο εργασίας και σκληρότερων 
κυρώσεων εναντίον εργοδοτών που 
κάνουν διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 91
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει 
να αναληφθούν πρωτοβουλίες και 
ενέργειες, κυρίως στην εκπαίδευση και δη 
στην ανώτατη, για την καταπολέμηση 
των στερεοτυπικών αντιλήψεων περί 
γυναικείας απασχόλησης, για την 
προαγωγή της επιχειρηματικότητας των 
γυναικών και της σταδιοδρομίας τους 
στις θετικές επιστήμες και στην 
πληροφορική, κάτι που μπορεί να δώσει 
σημαντική ώθηση στην οικονομική 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης·
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Or. en

Τροπολογία 92
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
δοθούν κίνητρα στη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα και του να 
διασφαλιστεί η λήψη μειζόνων μέτρων 
κοινωνικής προστασίας στις γυναίκες 
επιχειρηματίες·

Or. it

Τροπολογία 93
Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων με εισηγμένες εταιρείες, να 
κάνουν πλήρη χρήση των μέσων που 
θέτει στη διάθεσή τους η νέα οδηγία για 
τις δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να 
εφαρμόσουν ως κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης την ίση εκπροσώπηση ανδρών 
και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 
των εν λόγω εταιρειών·

Or. fr

Τροπολογία 94
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. τάσσεται υπέρ της θέσπισης 
ποσοστώσεων βάσει φύλου για μη 
εκτελεστικά μέλη εταιρικών συμβουλίων 
και υπέρ της καθιέρωσης διαφανών 
διαδικασιών διορισμού αυτών· 
παροτρύνει τόσο τον δημόσιο όσο και τον 
ιδιωτικό τομέα να διαμορφώσει 
μηχανισμούς επί εθελουσίας βάσεως για 
την προαγωγή γυναικών σε διοικητικές 
θέσεις· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να εγκρίνει επιτέλους κοινή θέση μετά την 
πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου της 
οδηγίας για τις γυναίκες στα διοικητικά 
συμβούλια·

Or. en

Τροπολογία 95
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο επί της κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών και των 
επιπέδων του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε να 
δημιουργηθούν κίνητρα για εργοδότες και 
εργαζόμενους προκειμένου να υπάρξει 
μετάβαση από την ανεπίσημη στην 
επίσημη οικονομία.

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 96
Maria Arena, Edouard Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο επί της κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών και των 
επιπέδων του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε να 
δημιουργηθούν κίνητρα για εργοδότες και 
εργαζόμενους προκειμένου να υπάρξει 
μετάβαση από την ανεπίσημη στην 
επίσημη οικονομία.

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας η οποία πλήττει 
μεγάλο ποσοστό γυναικών, ιδίως στον 
χώρο των οικιακών εργασιών και 
υπονομεύει την πρόσβασή τους στην
κοινωνική ασφάλιση και μειώνει τα 
επίπεδα του ΑΕΠ της ΕΕ· εκτιμά επί 
τούτου ότι έχει θεμελιώδη σημασία η 
υποχρεωτική συμμετοχή του συνόλου των 
κρατών μελών στο σύνολο των 
δραστηριοτήτων της μελλοντικής 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας προκειμένου να 
ενισχυθεί η συνεργασία που θα αποτρέψει 
και θα αποθαρρύνει την αδήλωτη 
εργασία·

Or. fr

Τροπολογία 97
Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο επί της κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών και των επιπέδων 
του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε να 
δημιουργηθούν κίνητρα για εργοδότες και 
εργαζόμενους προκειμένου να υπάρξει 
μετάβαση από την ανεπίσημη στην 
επίσημη οικονομία.

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο επί της κοινωνικής
ασφάλισης των γυναικών και των επιπέδων 
του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε να γίνει 
αποτελεσματική χρήση κυρώσεων για 
εργοδότες που λειτουργούν στην 
ανεπίσημη οικονομία

Or. en
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Τροπολογία 98
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο επί της κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών και των επιπέδων 
του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε να 
δημιουργηθούν κίνητρα για εργοδότες και 
εργαζόμενους προκειμένου να υπάρξει 
μετάβαση από την ανεπίσημη στην 
επίσημη οικονομία.

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας που διεκπεραιώνεται 
από γυναίκες, τα οποία έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο επί του εισοδήματος, του 
βαθμού κοινωνικής ασφάλισης και 
προστασίας των γυναικών και αρνητική 
επίδραση επί των επιπέδων του ΑΕΠ της 
ΕΕ ζητεί δε να δημιουργηθούν μέτρα 
χάραξης πολιτικής που θα δίνουν κίνητρα 
για εργοδότες και υπαλλήλους
προκειμένου να υπάρξει μετάβαση της 
απασχόλησης από την ανεπίσημη στην 
επίσημη οικονομία. επισημαίνει την 
ανάγκη να δοθεί ειδική προσοχή στην 
οικιακή εργασία, διεκπεραιούμενη κυρίως 
από γυναίκες, μία εργασία που δημιουργεί 
ειδικά προβλήματα δεδομένου ότι ανήκει 
σε άτυπο πεδίο, είναι εξατομικευμένη και, 
εκ φύσεως αόρατη, γεγονός που καθιστά 
απαραίτητη τη διαμόρφωση ειδικών 
μέτρων για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του προβλήματος·

Or. en

Τροπολογία 99
Jérôme Lavrilleux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν 

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν 
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αρνητικό αντίκτυπο επί της κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών και των 
επιπέδων του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε να 
δημιουργηθούν κίνητρα για εργοδότες και 
εργαζόμενους προκειμένου να υπάρξει 
μετάβαση από την ανεπίσημη στην 
επίσημη οικονομία.

αρνητικό αντίκτυπο επί της κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών, παρεμποδίζουν 
την δια βίου κατάρτιση, υπονομεύουν τα 
κοινωνικά κεκτημένα στον χώρο της 
υγείας και της ασφάλειας της εργασίας 
και μειώνουν τα επίπεδα του ΑΕΠ της 
ΕΕ· ζητεί δε να δημιουργηθούν κίνητρα 
για εργοδότες και εργαζόμενους 
προκειμένου να υπάρξει μετάβαση από την 
ανεπίσημη στην επίσημη οικονομία.

Or. fr

Τροπολογία 100
Jérôme Lavrilleux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο επί της κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών και των επιπέδων 
του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε να 
δημιουργηθούν κίνητρα για εργοδότες και 
εργαζόμενους προκειμένου να υπάρξει 
μετάβαση από την ανεπίσημη στην 
επίσημη οικονομία.

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο επί της κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών και των επιπέδων 
του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε να 
δημιουργηθούν κίνητρα για εργοδότες και 
εργαζόμενους προκειμένου να υπάρξει 
μετάβαση από την ανεπίσημη στην 
επίσημη οικονομία. υπενθυμίζει σχετικά 
το σημαντικό εργαλείο που αποτελεί η 
θέσπιση ευρωπαϊκής πλατφόρμας με 
στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας 
προκειμένου να αποτραπεί και να 
αποθαρρυνθεί η αδήλωτη εργασία.

Or. fr

Τροπολογία 101
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο επί της κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών και των επιπέδων 
του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε να 
δημιουργηθούν κίνητρα για εργοδότες και 
εργαζόμενους προκειμένου να υπάρξει 
μετάβαση από την ανεπίσημη στην 
επίσημη οικονομία.

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας και ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, τα οποία έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο επί της κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών και των επιπέδων 
του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε να 
δημιουργηθούν κίνητρα για εργοδότες και 
εργαζόμενους προκειμένου να υπάρξει 
μετάβαση από την ανεπίσημη στην 
επίσημη οικονομία.

Or. it

Τροπολογία 102
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο επί της κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών και των 
επιπέδων του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε να 
δημιουργηθούν κίνητρα για εργοδότες και 
εργαζόμενους προκειμένου να υπάρξει
μετάβαση από την ανεπίσημη στην 
επίσημη οικονομία.

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο επί των επιπέδων του 
ΑΕΠ της ΕΕ και επί της κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών, ιδίως σε 
εκείνους τους τομείς που απασχολούν 
κυρίως γυναίκες, όπως είναι οι εργασίες 
για ιδιωτικά νοικοκυριά - καθαριότητα, 
φύλαξη παιδιών, φροντίδα ηλικιωμένων ή 
αναπήρων· ζητεί δε να δημιουργηθούν 
κίνητρα για εργοδότες και εργαζόμενους 
προκειμένου να βελτιωθεί η μετάβαση από 
την ανεπίσημη στην επίσημη οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 103
Λάμπρος Φουντούλης
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο επί της κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών και των επιπέδων 
του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε να 
δημιουργηθούν κίνητρα για εργοδότες και 
εργαζόμενους προκειμένου να υπάρξει 
μετάβαση από την ανεπίσημη στην 
επίσημη οικονομία.

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας, φαινόμενο που 
παρατηρείται συνήθως στις γυναίκες που 
εργάζονται στο σπίτι για να συνεισφέρουν 
στο οικογενειακό εισόδημα· τονίζει δε 
πως τα υψηλά επίπεδα αδήλωτης 
εργασίας έχουν αρνητικό αντίκτυπο επί 
της κοινωνικής ασφάλισης των γυναικών 
και των επιπέδων του ΑΕΠ της ΕΕ, 
διευκολύνουν δε κάποιους εργοδότες στην 
φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή· 
ζητεί να δημιουργηθούν κίνητρα για 
εργοδότες και εργαζόμενους προκειμένου 
να υπάρξει μετάβαση από την ανεπίσημη 
στην επίσημη οικονομία.

Or. el

Τροπολογία 104
Tania González Peñas, Νεοκλής Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο επί της κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών και των επιπέδων 
του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε να 
δημιουργηθούν κίνητρα για εργοδότες και 
εργαζόμενους προκειμένου να υπάρξει 
μετάβαση από την ανεπίσημη στην 
επίσημη οικονομία.

7. η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής -
ιδίως στις μεγάλες επιχειρήσεις, όπου έχει 
και μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο -
είναι σημαντική για τη χρηματοδότηση 
της παράτασης της άδειας πατρότητας 
και των δημόσιων υπηρεσιών που 
απαιτούνται για να προωθηθεί η 
ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά 
εργασίας με ισότιμους όρους· επιπλέον,
τα υψηλά επίπεδα αδήλωτης εργασίας 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο επί της 
κοινωνικής ασφάλισης των γυναικών και 
των επιπέδων του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε να 
δημιουργηθούν κίνητρα για εργοδότες και 
εργαζόμενους προκειμένου να υπάρξει 
μετάβαση από την ανεπίσημη στην 
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επίσημη οικονομία.

Or. es

Τροπολογία 105
Georgi Pirinski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο επί της κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών και των επιπέδων 
του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε να 
δημιουργηθούν κίνητρα για εργοδότες και 
εργαζόμενους προκειμένου να υπάρξει 
μετάβαση από την ανεπίσημη στην 
επίσημη οικονομία.

7. υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα 
αδήλωτης εργασίας τα οποία έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο επί της κοινωνικής 
ασφάλισης των γυναικών και των επιπέδων 
του ΑΕΠ της ΕΕ· ζητεί δε να 
δημιουργηθούν κίνητρα για εργοδότες και 
εργαζόμενους προκειμένου να υπάρξει 
μετάβαση από την ανεπίσημη στην 
επίσημη οικονομία. επιμένει ότι το θέμα 
της αδήλωτης εργασίας και ο αρνητικός 
αντίκτυπος που έχει στην κοινωνική 
ασφάλιση των γυναικών πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα 
εργασίας της μελλοντικής Ευρωπαϊκής 
Πλατφόρμας προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα η 
ανασφάλιστη εργασία·

Or. en

Τροπολογία 106
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. επισημαίνει την ανάγκη να 
αναγνωριστούν οι δημόσιες συμβάσεις ως 
εν δυνάμει μέσο ενίσχυσης των πολιτικών 
κοινωνικής ένταξης· συντάσσεται με την 
άποψη ότι οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει 
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να χρησιμοποιηθούν για την προαγωγή 
της ισότητας των φύλων μέσω της 
ενδεχόμενης θέσπισης απαιτήσεων περί 
μη διακρίσεων και κριτηρίων ισότητας 
των φύλων που θα αποτελούν 
προαπαιτούμενα για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, όπου κάτι τέτοιο είναι 
εφικτό·

Or. en

Τροπολογία 107
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειες για την καταπολέμηση της 
αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας, όπου 
περιλαμβάνονται και οι «μικροδουλειές» 
και η ψευδο-ημιαπασχόληση, και να 
εγγυηθούν επαρκή κοινωνική προστασία 
για όλους τους εργαζομένους· 
καταδικάζει επίσης την κατάχρηση των 
συμβάσεων ιδιότυπης απασχόλησης με 
στόχο τη μη συμμόρφωση με τις 
εργασιακές υποχρεώσεις και τις 
υποχρεώσεις κοινωνικής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 108
Νεοκλής Συλικιώτης, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Tania González
Peñas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. επισημαίνει ότι τα θύματα της 
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αδήλωτης εργασίας είναι κυρίως γυναίκες 
και ότι τούτο δεν είναι πάντα δική τους 
απόφαση· ζητεί να εκπονηθεί 
ολοκληρωμένη πολιτική εναντίον των 
εργοδοτών που απασχολούν γυναίκες σε 
αδήλωτες εργασίες·

Or. en

Τροπολογία 109
Miapetra Kumpula-Natri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. συνιστά επιπλέον ότι, αφού η 
σύνθεση και ο ορισμός των οικογενειών 
μεταβάλλονται με το πέρασμα του 
χρόνου, το οικογενειακό και το εργατικό 
δίκαιο πρέπει επίσης να συμπληρωθούν 
περαιτέρω σε ό,τι αφορά τις μονογονεϊκές 
οικογένειες και τους γονείς ΛΟΑΔ·

Or. en

Τροπολογία 110
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. εκφράζει τη λύπη του για την 
πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την 
πρόταση οδηγίας σχετικά με την άδεια 
μητρότητας, καθυστερώντας έτσι τη 
δημιουργία ενιαίου πλαισίου κανόνων και 
μέτρων προστασίας.

Or. it
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Τροπολογία 111
Maria Arena, Edouard Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. εκτιμά ότι οι πολιτικές και τα μέσα 
που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων, όπως είναι οι
«Εγγυήσεις για τη νεολαία» και η 
πρωτοβουλία για την απασχόληση των 
νέων, πρέπει να είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες 
ανάγκες των νέων αγοριών και κοριτσιών 
προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας· 
υπενθυμίζει εξάλλου ότι το ποσοστό των 
νέων γυναικών εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης είναι ανώτερο 
από το αντίστοιχο των ανδρών·

Or. fr

Τροπολογία 112
Miapetra Kumpula-Natri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 β. επιβεβαιώνει ότι τα ποσοστά ίσης 
εκπροσώπησης των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια και στις θέσεις 
λήψης αποφάσεων των κρατών μελών 
δεν έχουν αυξηθεί επαρκώς επί 
εθελουσίας βάσεως και ότι, ως εκ τούτου, 
η εισαγωγή ποσοστώσεων πρέπει να 
θεωρηθεί ως η πλέον αποτελεσματική 
προσωρινή λύση προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ίση εκπροσώπηση των 
φύλων·

Or. en
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