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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

27.1.2016 A8-0009/9 

Τροπολογία  9 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Κώζηας Χρσζόγονος, Eleonora Forenza, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική αναθορά 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 – έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 8εο 

Σεπηεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ 

επαθνινύζεζε ηεο επξσπατθήο 

πξσηνβνπιίαο πνιηηώλ «Δηθαίσκα ζην 

λεξό» (Right2Water), 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/10 

Τροπολογία  10 

Eleonora Forenza, Helmut Scholz, Δημήηριος Παπαδημούλης, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Κώζηας Χρσζόγονος, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, 

Νεοκλής Σσλικιώηης, Marie-Christine Vergiat 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 Αα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη επηθξαηεί 

κεγάιε αλεζπρία κεηαμύ ησλ πνιηηώλ 

όζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ηεο TiSA· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/11 

Τροπολογία  11 

Helmut Scholz, Σηέλιος Κούλογλοσ, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νπνηαδήπνηε 

εκπνξηθή ζπκθσλία πξέπεη λα παξέρεη 

πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηα θαη ρακειόηεξεο 

ηηκέο ζηνπο Επξσπαίνπο θαηαλαισηέο, 
πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ζα πξέπεη επίζεο λα ζπκβάιεη 

ζηελ πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο, 

ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο ζε 

παγθόζκην επίπεδν θαζώο θαη λα 

δηαζθαιίδεη ίζνπο όξνπο αληαγσληζκνύ γηα 

ηηο επξσπατθέο εηαηξίεο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ε εκπνξηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη 

λα ζπκβάιεη ζην ζεκαηνιόγην ηεο ΔΟΕ γηα 

ηελ αμηνπξεπή εξγαζία θαη ζην 

ζεκαηνιόγην ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ ηνπ 

2030 γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε θαη λα 

ζπλάδεη απόιπηα κε απηά· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νπνηαδήπνηε 

εκπνξηθή ζπκθσλία πξέπεη λα παξέρεη 

πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηα, πεξηζζόηεξεο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, όρη κόλν γηα ηελ Επξώπε 

αιιά θαη γηα θάζε άιιν ελδηαθεξόκελν 

κέξνο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζα πξέπεη 

επίζεο λα ζπκβάιεη ζηελ πξνώζεζε ηεο 

αεηθόξνπ αλάπηπμεο, ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζύλεο ζε παγθόζκην επίπεδν 

θαζώο θαη λα δηαζθαιίδεη ίζνπο όξνπο 

αληαγσληζκνύ γηα ηηο επξσπατθέο εηαηξίεο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε εκπνξηθή 

πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζην 

ζεκαηνιόγην ηεο ΔΟΕ γηα ηελ αμηνπξεπή 

εξγαζία θαη ζην ζεκαηνιόγην ησλ 

Ηλσκέλσλ Εζλώλ ηνπ 2030 γηα ηε βηώζηκε 

αλάπηπμε θαη λα ζπλάδεη απόιπηα κε απηά· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/12 

Τροπολογία  12 

Helmut Scholz, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Malin Björk, Matt Carthy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 Γα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα επηζεηηθά 

ζπκθέξνληα ησλ επξσπατθώλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ δελ κπνξεί λα λνκηκνπνηνύλ 

ηελ επηβνιή νηθνλνκηθώλ κνληέισλ ζηνπο 

εκπνξηθνύο εηαίξνπο καο, πνπ έρνπλ σο 

ζπλέπεηα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο παξνρή 

δσηηθώλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ από ηηο 

δεκόζηεο αξρέο· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/13 

Τροπολογία  13 

Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Lynn Boylan, Helmut Scholz, Matt Carthy, Stefan Eck, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Lola Sánchez Caldentey 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη Γ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 Γβ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, παξόιν πνπ 

νη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο επηπηώζεηο γηα ηηο γπλαίθεο 

θαη ηνπο άλδξεο ιόγσ αληζνηήησλ κεηαμύ 

ησλ θύισλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, ζηε 

δεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα ηελ TiSA δελ 

έγηλε θακία αλαθνξά ζην αίηεκα γηα 

κεγαιύηεξε ζπλεθηίκεζε ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ ζεκάησλ ηζόηεηαο 

ησλ θύισλ, ελώ δελ ππάξρεη επαξθήο 

ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο 

ελζσκάησζεο ησλ ζεκάησλ ηζόηεηαο 

ησλ θύισλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, ε δε 

δηάζηαζε ηνπ θύινπ είλαη απηή ηε ζηηγκή 

ελζσκαησκέλε ζε πεξηνξηζκέλν κόλν 

βαζκό ζηηο εκπνξηθέο πνιηηηθέο θαη 

ζπκθσλίεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη δελ 

έρεη αθόκα νινθιεξσζεί ε εμέηαζε ησλ 

ζπλεπεηώλ γηα ηα δύν θύια από ηε 

ζπληεινύκελε ειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ·  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/14 

Τροπολογία  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη Γ γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 Γγ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο απνηεινύλ ζε δηαξθώο 

κεγαιύηεξν βαζκό αληηθείκελν 

επαλεμέηαζεο ζηελ ΕΕ, αξρήο γελνκέλεο 

από ηελ επαλαθνξά ησλ ππεξεζηώλ 

ύδξεπζεο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 

ηάζεηο πνπ θαηαδεηθλύνπλ ηα ζθάικαηα 

ηεο ππεξβνιηθήο απνξξύζκηζεο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αλάθηεζε 

ππεξεζηώλ ή παξαρσξήζεσλ από 

δεκόζηεο αξρέο δελ πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη από εκπνξηθέο ζπκθσλίεο ή 

ζπλαθείο λνκηθνύο κεραληζκνύο· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/15 

Τροπολογία  15 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, 

Eleonora Forenza, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε TiSA 

απνηειεί επθαηξία γηα ηελ ΕΕ λα 

εδξαηώζεη ηε ζέζε ηεο σο ηνπ 

κεγαιύηεξνπ εμαγσγέα ππεξεζηώλ ζηνλ 

θόζκν, πνπ αληηπξνζώπεπε ην 25% ησλ 

παγθόζκησλ εμαγσγώλ ππεξεζηώλ θαη 

αληηζηνηρνύζε ζε εκπνξηθό πιεόλαζκα 

ύςνπο 170 δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ ην 

2013· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αμία ησλ 

εμαγσγώλ ηεο ΕΕ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηώλ δηπιαζηάζηεθε θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, θζάλνληαο ηα 728 

δηζεθαηνκκύξηα επξώ ην 2014· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ππεξεζίεο 

απαζρνινύλ πεξίπνπ ην 70 % ηνπ 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο ΕΕ θαη 

αληηπξνζσπεύνπλ ην 40 % ηεο αμίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ εμάγνληαη από ηελ 

Επξώπε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 90 % 

ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνύλ ζηελ ΕΕ κεηαμύ 2013 θαη 

2025 ζα εμαξηεζεί από ηνπο ηνκείο ησλ 

ππεξεζηώλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

ζπκθσλία απηή έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

δώζεη ώζεζε ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρόιεζεο ζηελ ΕΕ· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ππνγξαθή 

ηεο TiSA ελδέρεηαη λα κελ είλαη 

αλαγθαία, δεδνκέλσλ όηη ε αμία ησλ 

εμαγσγώλ ηεο ΕΕ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηώλ δηπιαζηάζηεθε θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, θζάλνληαο ηα 728 

δηζεθαηνκκύξηα επξώ ην 2014, ελώ νη 

ππεξεζίεο απαζρνινύλ πεξίπνπ ην 70 % 

ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο ΕΕ θαη 

αληηπξνζσπεύνπλ ην 40 % ηεο αμίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ εμάγνληαη από ηελ 

Επξώπε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 

επίπεδν ειεπζέξσζεο ησλ ππεξεζηώλ 

βξίζθεηαη ήδε ζε επαξθέο επίπεδν θαη δελ 

απαηηνύληαη πεξαηηέξσ δηαπξαγκαηεύζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ ειεπζέξσζε· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη νπνηνζδήπνηε εθζπγρξνληζκόο 

ησλ θαλόλσλ γηα ην εκπόξην θαη ηηο 

ππεξεζίεο ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί κε 

ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ αλαζεώξεζε ηεο 

GATS. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/16 

Τροπολογία  16 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Martina 

Anderson, Matt Carthy 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ζπλαιιαγέο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ απνηεινύλ 

θηλεηήξηα δύλακε γηα ηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αλάπηπμεο ζηελ ΕΕ, 

ε νπνία ζα κπνξνύζε λα εληζρπζεί από ηε 

TiSA· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ζπλαιιαγέο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ ζα κπνξνύζαλ 

λα απνηειέζνπλ θηλεηήξηα δύλακε γηα ηε 

δεκηνπξγία αμηνπξεπώλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο αλάπηπμεο ζηελ 

ΕΕ, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα εληζρπζεί από 

ηε TiSA· 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/17 

Τροπολογία  17 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Σπζηάζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ πξνο ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (TiSA) 

2015/2233(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη κε 

δαζκνινγηθνί θξαγκνί, νη νπνίνη 

αληηπξνζσπεύνπλ θαηά κέζν όξν 

πεξηζζόηεξν από ην 50 % ηνπ θόζηνπο ησλ 

δηαζπλνξηαθώλ ππεξεζηώλ, ζίγνπλ 

δπζαλάινγα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο (ΜΜΕ), νη νπνίεο απνηεινύλ 

ην έλα ηξίην ησλ θνξέσλ εμαγσγήο 

ππεξεζηώλ ηεο ΕΕ θαη ζπρλά δελ 

δηαζέηνπλ ηνπο αλζξώπηλνπο θαη 

νηθνλνκηθνύο πόξνπο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ ππέξβαζε ησλ 

εκπνδίσλ απηώλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

ε εμάιεηςε ησλ πεξηηηώλ εκπνδίσλ ζα 

δηεπθόιπλε ηε δηεζλνπνίεζε ησλ ΜΜΕ, 

εθόζνλ νη θξαγκνί απηνί κπνξνύλ λα 

εμαιεηθζνύλ ρσξίο λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ δεκόζηαο πνιηηηθήο 

πνπ ηνπο ππνζηεξίδνπλ· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ ηα 

κέηξα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε 

ζεκηηώλ ζθνπώλ δεκόζηαο πνιηηηθήο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη κε 

δαζκνινγηθνί θξαγκνί, πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ θαηά κέζν όξν 

πεξηζζόηεξν από ην 50% ηνπ θόζηνπο ησλ 

δηαζπλνξηαθώλ ππεξεζηώλ, ζίγνπλ 

δπζαλάινγα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο (ΜΜΕ), απνηεινύλ σζηόζν 

θαη θαζνξηζηηθό κέζν γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπο από αζέκηην αληαγσληζκό· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε εμάιεηςε ησλ 

πεξηηηώλ εκπνδίσλ ζα δηεπθόιπλε ηε 

δηεζλνπνίεζε ησλ ΜΜΕ, εθόζνλ νη 

θξαγκνί απηνί κπνξνύλ λα εμαιεηθζνύλ 

ρσξίο λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ δεκόζηαο πνιηηηθήο πνπ ηνπο 

ππνζηεξίδνπλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζα 

πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ ηα κέηξα πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ζεκηηώλ 

ζθνπώλ δεκόζηαο πνιηηηθήο· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 Θα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη πεξηθνπέο 

ή ε κείσζε ζηελ παξνρή δεκόζησλ 

ππεξεζηώλ ζπκβάιινπλ ζπλήζσο ζηε 

κεηαθνξά ηεο εξγαζίαο, ηνπ θόζηνπο θαη 

ησλ θηλδύλσλ πξνο ηνλ θιάδν ηεο κε 

ακεηβόκελεο παξνρήο θξνληίδαο θαη 

νηθηαθήο απαζρόιεζεο, πνπ 

εθπξνζσπείηαη θαηά θύξην ιόγν από 

γπλαίθεο, εκπνδίδνληαο, θαηά ζπλέπεηα, 

ηελ επίηεπμε ηζόηεηαο ησλ θύισλ· 

Or. en 

 

 


