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Marc Tarabella 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι εξαιτίας του 

επαγγελµατικού και τοµεακού 

διαχωρισµού µε βάση το φύλο και 

σύµφωνα µε τα διαθέσιµα δεδοµένα, εν 

γένει, η αρχή της κρίσης έχει επηρεάσει 
αρνητικά περισσότερο τους άνδρες από τις 

γυναίκες, αλλά η κατάσταση διαφέρει σε 

ορισµένες χώρες και σε ορισµένους τοµείς, 

και ειδικότερα στους παραδοσιακούς 

κλάδους µε µεγάλη απασχόληση 

γυναικείου εργατικού δυναµικού, όπου 

πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν και πολλές 

πολυεθνικές µετεγκαταστάθηκαν· 

γνωρίζοντας εντούτοις, ότι τα διαθέσιµα 
δεδοµένα δεν λαµβάνουν υπόψη την 
εργασία µερικής απασχόλησης, ενώ 
31,1% των εργαζοµένων γυναικών 

εργάζονται σε θέσεις µερικής 

απασχόλησης έναντι 7,9% των ανδρών· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 

αποτελούν την πλειοψηφία στις δηµόσιες 
υπηρεσίες, αποτελώντας τα δύο τρίτα του 
δυναµικού στους τοµείς της εκπαίδευσης, 

της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας· 

συνειδητοποιώντας, κατόπιν τούτου, ότι η 

κρίση πιθανότατα θα επηρεάσει διπλά τις 
γυναίκες σε περίπτωση µελλοντικών 

δηµοσιονοµικών περιορισµών εξαιτίας 
των ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών 
τους στην προσφορά δηµοσίων 
υπηρεσιών, 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι εξαιτίας του 

επαγγελµατικού και τοµεακού 

διαχωρισµού µε βάση το φύλο και 

σύµφωνα µε τα διαθέσιµα δεδοµένα, εν 

γένει, η αρχή της κρίσης έχει επηρεάσει 
αρνητικά περισσότερο τους άνδρες από τις 

γυναίκες, αλλά η κατάσταση διαφέρει σε 

ορισµένες χώρες και σε ορισµένους τοµείς, 

και ειδικότερα στους παραδοσιακούς 

κλάδους µε µεγάλη απασχόληση 

γυναικείου εργατικού δυναµικού, όπου 

πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν και πολλές 

πολυεθνικές µετεγκαταστάθηκαν· 

γνωρίζοντας  ότι το 31,1% των 

εργαζοµένων γυναικών εργάζονται σε 

θέσεις µερικής απασχόλησης έναντι 7,9% 

των ανδρών· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία σε 
ορισµένες δηµόσιες υπηρεσίες, και ότι 
ανάλογα µε τα κράτη µέλη αποτελούν έως 
και τα δύο τρίτα του δυναµικού στους 
τοµείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της 

κοινωνικής πρόνοιας· συνειδητοποιώντας, 

κατόπιν τούτου, ότι η κρίση πιθανότατα θα 

επηρεάσει κυρίως τις γυναίκες σε 
περίπτωση µελλοντικών δηµοσιονοµικών 

περιορισµών στους νε λόγω τοµείς, 
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Έκθεση A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση — 2009 

2009/2101(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 

απασχόλησης των γυναικών ανέρχεται 

κατά µέσον όρο στο 59,1%, ότι η συνεχής 

αύξησή του από το 2000 δεν προκάλεσε 

αντίστοιχη βελτίωση των συνθηκών 

απασχόλησης των γυναικών, και ότι οι 

γυναίκες είναι ακόµα θύµατα ενός 

επαγγελµατικού και τοµεακού 

διαχωρισµού µε βάση το φύλο, 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 

απασχόλησης των γυναικών ανέρχεται 

κατά µέσον όρο στο 59,1%, µε µεγάλες 
αποκλίσεις που κυµαίνονται µεταξύ 
37,4% και 74,3%, και ότι οι γυναίκες 

εξακολουθούν να είναι θύµατα ενός 

επαγγελµατικού και τοµεακού 

διαχωρισµού µε βάση το φύλο, 
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Marc Tarabella 
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Αιτιολογική σκέψη Η 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι η µέση 

διαφορά στις αµοιβές µεταξύ γυναικών και 

ανδρών παραµένει αµετακίνητη σε ένα 

υψηλό επίπεδο (µεταξύ 14% και 17,4%) 

από το 2000, παρά τα πολυάριθµα µέτρα 

που έχει εφαρµόσει η Επιτροπή και τις 
δεσµεύσεις των κρατών µελών, 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι η µέση 

διαφορά στις αµοιβές µεταξύ γυναικών και 

ανδρών παραµένει αµετακίνητη σε ένα 

υψηλό επίπεδο (µεταξύ 14% και 17,4%) 

από το 2000, παρά τα πολυάριθµα µέτρα 

που έχει εφαρµόσει η Επιτροπή και τα 
κράτη µέλη, 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΙΗ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

µετανάστριες είναι θύµατα διπλής 

διάκρισης στην αγορά εργασίας: εξαιτίας 

του φύλου τους και του καθεστώτος του 

µετανάστη· έχοντας υπόψη ότι το ένα 

πέµπτο από τις µετανάστριες µε υψηλή 

ειδίκευση απασχολείται σε σχετικά 

ανειδίκευτες εργασίες, και εκτιµώντας ότι 

οι µετανάστριες που εργάζονται στον 

τοµέα των οικιακών εργασιών, των 

Καφέ/Εστιατορίων/Ξενοδοχείων 

(CHR/Horeca) και στη γεωργία βρίσκονται 

σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, 

ΙΗ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

περισσότερες  µετανάστριες είναι θύµατα 
διπλής διάκρισης στην αγορά εργασίας: 

εξαιτίας του φύλου τους και του 

καθεστώτος του µετανάστη· έχοντας 

υπόψη ότι το ένα πέµπτο από τις 

µετανάστριες µε υψηλή ειδίκευση 

απασχολείται σε σχετικά ανειδίκευτες 

εργασίες, και εκτιµώντας ότι οι 

µετανάστριες που εργάζονται στον τοµέα 

των οικιακών εργασιών, των 

Καφέ/Εστιατορίων/Ξενοδοχείων 

(CHR/Horeca) και στη γεωργία βρίσκονται 

σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, 

Or. fr 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Κ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Κ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που 

είναι µέλη µειονοτήτων, και ειδικότερα οι 

γυναίκες Ροµ, τακτικά βιώνουν πολλαπλές 

µορφές διακρίσεων λόγω φυλής και φύλου· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικοί φορείς 

ισότητας δεν καταφέρνουν να 
αντιµετωπίσουν επιτυχώς τα φαινόµενα 
των πολλαπλών ή σύνθετων διακρίσεων, 

Κ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που 

είναι µέλη µειονοτήτων, και ειδικότερα οι 

γυναίκες Ροµ, τακτικά βιώνουν πολλαπλές 

µορφές διακρίσεων λόγω φυλής και φύλου· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικοί φορείς 

ισότητας οφείλουν να αναζητήσουν τρόπο 
αντιµετώπισης του φαινοµένου  των 
πολλαπλών ή σύνθετων διακρίσεων, 

Or. fr 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

7. ζητεί από τα κράτη µέλη να προβούν σε 
µία ανάλυση των επιπτώσεων σε σχέση 
µε το φύλο πριν εφαρµόσουν µία πολιτική 
δηµοσιονοµικής λιτότητας, ώστε να 
αποφευχθούν οι δυσανάλογα αρνητικές 
συνέπειες επί των γυναικών, ζητεί δε από 

την Επιτροπή και τα κράτη µέλη, βάσει 
των στατιστικών αυτών και των 
αναλύσεων των επιπτώσεων, να 
εκπονήσουν πολιτικές ανάκαµψης που θα 

λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις 

ιδιαίτερες καταστάσεις των γυναικών και 

των ανδρών, ειδικότερα µε την 

ολοκληρωµένη προσέγγιση του ζητήµατος 

της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών 

("gender mainstreaming") και τη 

συνεκτίµηση της ισότητας των φύλων στον 

προϋπολογισµό ("gender budgeting")· 

7. ζητεί από τα κράτη µέλη τα οποία θα 
πρέπει να εφαρµόσουν µία πολιτική 
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, να 
αποφύγουν τις δυσανάλογα αρνητικές 
συνέπειες επί των γυναικών, ζητεί δε από 

την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 

εκπονήσουν πολιτικές ανάκαµψης που θα 

λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις 

ιδιαίτερες καταστάσεις των γυναικών και 

των ανδρών, ειδικότερα µε την 

ολοκληρωµένη προσέγγιση του ζητήµατος 

της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών 

("gender mainstreaming") και τη 

συνεκτίµηση της ισότητας των φύλων στον 

προϋπολογισµό ("gender budgeting")· 

Or. fr 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

10. χαιρετίζει το γεγονός ότι πλησιάζουµε 

στο στόχο του 60% ως προς την 

απασχόληση των γυναικών έως το 2010, 

τον οποίο καθόρισε το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο της Λισαβόνας που 

πραγµατοποιήθηκε στις 23 και 24 Μαρτίου 

2000, αν και τονίζει ότι, δυστυχώς, ένα 

σηµαντικό µέρος αυτών των θέσεων 

απασχόλησης είναι επισφαλές και 

κακοπληρωµένο· λυπάται, επίσης, για τις 

µεγάλες διαφορές που υπάρχουν µεταξύ 

των κρατών µελών, οι οποίες κυµαίνονται 

από 37,4% στη Μάλτα έως το 74,3% στη 
∆ανία· ζητεί, κατά συνέπεια στα κράτη 
µέλη να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για 

να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά η οδηγία 

2006/54/ΕΚ· 

10. χαιρετίζει το γεγονός ότι πλησιάζουµε 

στο στόχο του 60% ως προς την 

απασχόληση των γυναικών έως το 2010, 

τον οποίο καθόρισε το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο της Λισαβόνας που 

πραγµατοποιήθηκε στις 23 και 24 Μαρτίου 

2000, αν και τονίζει ότι, δυστυχώς, ένα 

σηµαντικό µέρος αυτών των θέσεων 

απασχόλησης είναι επισφαλές και 

κακοπληρωµένο· λυπάται, επίσης, για τις 

µεγάλες διαφορές που υπάρχουν µεταξύ 

των κρατών µελών, οι οποίες κυµαίνονται 

από 37,4% έως το 74,3%· ζητεί, κατά 

συνέπεια στα κράτη µέλη να λάβουν τα 

απαραίτητα µέτρα για να εφαρµοστεί 

αποτελεσµατικά η οδηγία 2006/54/ΕΚ· 
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Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόµη 
παρουσιάσει, σε συνέχεια του 

προαναφερθέντος ψηφίσµατος του 

Κοινοβουλίου της 18ης Νοεµβρίου 2008, 

νοµοθετική πρόταση για την αναθεώρηση 

της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε την 

εφαρµογή της αρχής της ισότητας αµοιβής 

µεταξύ ανδρών και γυναικών· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει αυτή τη 
νοµοθετική πρόταση χωρίς καθυστέρηση· 

17. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει για 
ποιους λόγους δεν έχει ακόµη 
παρουσιάσει, σε συνέχεια του 

προαναφερθέντος ψηφίσµατος του 

Κοινοβουλίου της 18ης Νοεµβρίου 2008, 

νοµοθετική πρόταση για την αναθεώρηση 

της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε την 

εφαρµογή της αρχής της ισότητας αµοιβής 

µεταξύ ανδρών και γυναικών·  
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Ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση — 2009 

2009/2101(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

26. ζητεί από τα κράτη µέλη να λάβουν 
ουσιαστικά µέτρα, µέσω της νοµοθεσίας, 
για την προώθηση της ισόρροπης 
παρουσίας των γυναικών και των ανδρών 
σε θέσεις αυξηµένης ευθύνης των 

επιχειρήσεων, της διοίκησης και των 

πολιτικών οργάνων, και ζητεί κατά 
συνέπεια να τεθούν δεσµευτικοί στόχοι 
που να διασφαλίζουν την ίση 
εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών· 
τονίζει σχετικά ότι η χρήση εκλογικών 
ποσοστώσεων έχει θετικές επιπτώσεις 
στην εκπροσώπηση γυναικών· 

26. ζητεί από τα κράτη µέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να προωθήσουν 
µια πιο ισόρροπη παρουσία των γυναικών 
και των ανδρών σε θέσεις αυξηµένης 

ευθύνης των επιχειρήσεων, της διοίκησης 

και των πολιτικών οργάνων· 

Or. fr 
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Έκθεση A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση — 2009 

2009/2101(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

31. ζητεί από τα κράτη µέλη να εξετάσουν 
µε προσοχή τις πολιτικές τους στον τοµέα 
της µετανάστευσης, ώστε να 
εκµεταλλευθούν πλήρως τις δυνατότητες 
των µεταναστριών µε υψηλή κατάρτιση, 

και να προσφέρουν µεγαλύτερη προστασία 

στις εργαζόµενες στον οικιακό και 

κοινωνικό τοµέα, βελτιώνοντας έτσι την 

ευάλωτη θέση των µεταναστριών και 

προωθώντας την ενσωµάτωσή τους µέσω 

της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, και 

κυρίως στην επαγγελµατική κατάρτιση και 

στην εκµάθηση της γλώσσας της χώρας 

υποδοχής· 

31. ζητεί από τα κράτη µέλη να 
αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες 
των µεταναστριών µε υψηλή κατάρτιση, 

και να προσφέρουν µεγαλύτερη προστασία 

στις εργαζόµενες στον οικιακό και 

κοινωνικό τοµέα, βελτιώνοντας έτσι την 

ευάλωτη θέση των µεταναστριών και 

προωθώντας την ενσωµάτωσή τους µέσω 

της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, και 

κυρίως στην επαγγελµατική κατάρτιση και 

στην εκµάθηση της γλώσσας της χώρας 

υποδοχής· 

Or. fr 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

34. ζητεί άµεσα από την Τσεχική 
∆ηµοκρατία, τη Γερµανία, την Εσθονία, 
την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη 
Λιθουανία, την Ουγγαρία, τις Κάτω 
Χώρες, τη Φινλανδία και τη Σουηδία να 
επικυρώσουν χωρίς καθυστέρηση τη 

σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για 

την καταπολέµηση της εµπορίας 

ανθρώπων· 

34. ζητεί άµεσα από τα κράτη που δεν τον 
έχουν ακόµη πράξει να επικυρώσουν 
χωρίς καθυστέρηση τη σύµβαση του 

Συµβουλίου της Ευρώπης για την 

καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων· 

Or. fr 

 

 


