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Τροπολογία 1
Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως 
τις αρχές 2, 3, 6, 9 και 15,

Or.en

Τροπολογία 2
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 
2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 
(ΣΒΑ), ιδίως τους στόχους 1, 5, 8 και 10 
και τους αντίστοιχους επιμέρους στόχους 
και δείκτες,

Or.en

Τροπολογία 3
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
1951 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(ΔΟΕ) για την ισότητα των αμοιβών και 
τη Σύμβαση της ΔΟΕ του 2019 για τη βία 
και την παρενόχληση,

Or.en

Τροπολογία 4
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της 
Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, 
σχετικά με την ενίσχυση της αρχής της 
ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και 
γυναικών μέσω της διαφάνειας2α,
__________________
2α ΕΕ L 69 της 8.3.2014, σ. 112.

Or.en

Τροπολογία 5
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική 
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δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα 
των φύλων 2016-2019,

Or. en

Τροπολογία 6
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής «Σχέδιο δράσης της ΕΕ 
2017-2019 – Αντιμετώπιση του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων» (COM(2017) 0678),

Or. en

Τροπολογία 7
Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής για το 2019 σχετικά με την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
στην ΕΕ,

Or. en
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Τροπολογία 8
Elisabetta Gualmini, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της 
αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης3α, και 
την οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου3β,
__________________
3α ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
3β ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.

Or. en

Τροπολογία 9
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον δείκτη 
ισότητας των φύλων του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, 
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και ιδίως τη σχετική έκθεση για το 2019,

Or. en

Τροπολογία 10
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne 
Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2019, 
για τη γεφύρωση του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων: κυριότερες 
πολιτικές και μέτρα,

Or. en

Τροπολογία 11
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 ια (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 
2019, για τις οικονομίες ίσων ευκαιριών 
στην ΕΕ: Η μελλοντική πορεία,

Or. en

Τροπολογία 12
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne 



PE650.655v02-00 8/136 AM\1205885EL.docx

EL

Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 ιβ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη 
φτώχεια: η διάσταση του φύλου,

Or. en

Τροπολογία 13
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Milan 
Brglez, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 ιγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με 
έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 14
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 ιδ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
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της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την 
ανάγκη ανάπτυξης μιας στρατηγικής της 
ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη 
του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ 
ανδρών και γυναικών,

Or. en

Τροπολογία 15
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Marianne Vind, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius 
Saliba, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 ιε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την 
οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών 
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 16
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Marianne Vind, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Estrella Durá Ferrandis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 ιστ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την 
καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό 
για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και της ανάπτυξης,

Or. en
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Τροπολογία 17
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 ιη (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων,

Or. en

Τροπολογία 18
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 ιθ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, 
με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: 
Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
2020-2025»,

Or. en

Τροπολογία 19
Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Gabriele Bischoff



AM\1205885EL.docx 11/136 PE650.655v02-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 κ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 17ης Απριλίου 2020, σχετικά με τη 
συντονισμένη δράση της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 
και των συνεπειών της,

Or. en

Τροπολογία 20
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τρέχουσες πολιτικές για την ισότητα των 
φύλων δεν κατέστη δυνατόν να 
καταπολεμήσουν τις διακρίσεις κατά των 
γυναικών, όχι μόνον λόγω της 
διατήρησης βαθιά ριζωμένων έμφυλων 
στερεότυπων στις κοινωνίες μας, αλλά 
επίσης εξαιτίας της υποτίμησης των 
κοινωνικών και οικονομικών 
δικαιωμάτων που πλήττουν δυσανάλογα 
τις γυναίκες, ιδιαίτερα όσες υφίστανται 
πολλαπλές μορφές διακρίσεων, οι οποίες 
είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού από ό,τι οι άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 21
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová,Samira Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων αποτελεί μία από τις κοινές 
και θεμελιώδεις αρχές, που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, στο 
άρθρο 8 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 23 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το άρθρο 157 της ΣΛΕΕ ορίζει 
ρητώς ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν την εφαρμογή της αρχής 
της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών 
και γυναικών για όμοια εργασία ή για 
εργασία της αυτής αξίας·

Or. en

Τροπολογία 22
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Milan Brglez, Alex Agius Saliba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων αποτελεί μια από τις κοινές 
και θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 
και στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στο άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
άρθρο 157 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ορίζει ρητώς ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν την εφαρμογή της αρχής 
της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών 
και γυναικών για όμοια εργασία ή για 
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εργασία της αυτής αξίας·

Or. en

Τροπολογία23
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 
της ισότητας των φύλων αποτελεί 
θεμελιώδη αρχή της ΕΕ και 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 και το άρθρο 
3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα άρθρα 8 και 19 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και το άρθρο 23 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δηλώνουν 
σαφώς τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου σε όλες τις πολιτικές και 
δραστηριότητές της·

Or. fr

Τροπολογία 24
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική ανεξαρτησία αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την αυτοπραγμάτωση 
των γυναικών και των ανδρών και ότι η 
εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε 
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οικονομικούς πόρους είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διαδικασία επίτευξης 
της ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 25
Elisabetta Gualmini, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
ολόκληρη την ΕΕ, οι γυναίκες λαμβάνουν 
δυσανάλογα χαμηλότερες αποδοχές από 
τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στην ωριαία αμοιβή 
στην ΕΕ είναι 15,7%, μολονότι 
παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις 
μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των φύλων ανέρχεται στο 30,1% όταν 
λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά 
απασχόλησης και η συνολική συμμετοχή 
στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, ενώ μόλις το 8% των ανδρών 
στην ΕΕ εργάζονται με μερική 
απασχόληση, σχεδόν το ένα τρίτο των 
γυναικών σε ολόκληρη την ΕΕ (31%) το 
πράττει για διάφορους λόγους, 
συμπεριλαμβανομένων των στερεοτύπων, 
διαρθρωτικών λόγων και κοινωνικών 
προσδοκιών·

Or. en

Τροπολογία 26
Jordi Cañas, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
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Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία από την 
Επιτροπή, το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στην ωριαία αμοιβή στην ΕΕ είναι 16%, 
μολονότι παρουσιάζει σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον το 67% 
των γυναικών στην ΕΕ απασχολούνται, 
σε σύγκριση με το 78% των ανδρών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
ανέρχεται στο 37% και, κατά μέσο όρο, οι 
συντάξεις των γυναικών είναι κατά 30,1% 
χαμηλότερες από αυτές των ανδρών·

Or. en

Τροπολογία 27
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αη. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες υποεκπροσωπούνται στους καλά 
αμειβόμενους τομείς και στις θέσεις 
λήψης αποφάσεων και ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν χάσματα μεταξύ των φύλων 
στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως αυτά που αφορούν την 
απασχόληση (11,5 %), τους μισθούς 
(16 %) και τις συντάξεις (35,7 %), κάτι 
που μπορεί να οδηγεί τις γυναίκες σε 
ευάλωτες ή επισφαλείς καταστάσεις· ότι 
απαιτούνται φιλόδοξες προσπάθειες για 
τη γεφύρωση του χάσματος 
απασχόλησης, του μισθολογικού και του 
συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των 
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φύλων·

Or. fr

Τροπολογία 28
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προεκτάσεις του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των φύλων περιλαμβάνουν ένα 
χάσμα μεταξύ των φύλων 37% όσον 
αφορά το εισόδημα από συντάξεις· 
πρόκειται για μια κατάσταση που θα 
εξακολουθήσει να υφίσταται επί 
δεκαετίες και για ένα άνισο επίπεδο 
οικονομικής ανεξαρτησίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, όπου μία στις 
πέντε εργαζόμενες γυναίκες στην ΕΕ 
ανήκει στην κατώτερη μισθολογική 
κατηγορία, σε σύγκριση με έναν στους 
δέκα άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 29
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη 
καταβολή ισότιμης αμοιβής στις γυναίκες 
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περιορίζει την ικανότητά τους να 
επιτύχουν οικονομική ανεξαρτησία και, 
επομένως, την ικανότητά τους να 
αποφασίζουν με ανεξαρτησία για τη ζωή 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
φτώχειας μεταξύ των εργαζόμενων 
γυναικών θα μπορούσε να μειωθεί από το 
8,0% στο 3,8%, εάν οι γυναίκες λάμβαναν 
τις ίδιες αμοιβές με τους άνδρες σύμφωνα 
με το Institute for Women’s Policy 
Research· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 
5,6 εκατομμύρια παιδιά σε κατάσταση 
φτώχειας σήμερα, τα 2,5 εκατομμύρια θα 
εξέρχονταν από τη φτώχεια, εάν 
γεφυρωνόταν το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 30
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Marianne Vind, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ια (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μισθολογική διαφάνεια μπορεί να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
εξασφάλιση ουσιαστικής προόδου στην 
αντιμετώπιση του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων και την 
καταπολέμηση των ανισοτήτων και θα 
μπορούσε να βοηθήσει στην αποκάλυψη 
της συστηματικής υποτίμησης και της 
ανεπαρκούς εκτίμησης και αμοιβής της 
εργασίας των γυναικών, που βρίσκεται 
στον πυρήνα των επίμονων μισθολογικών 
ανισοτήτων μεταξύ των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μισθολογική 
διαφάνεια μπορεί να υποστηρίξει 
περαιτέρω τις στρατηγικές συλλογικής 
διαπραγμάτευσης για τη μείωση των 
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άδικων μισθολογικών διαφορών, καθώς 
και για την καταπολέμηση των χαμηλών 
αμοιβών εν γένει·

Or. en

Τροπολογία 31
Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ιβ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στις ακαθάριστες 
μηνιαίες αποδοχές μεταξύ των 
εργαζομένων ηλικίας 15-24 ετών (7%) 
ήταν πάνω από πέντε φορές χαμηλότερο 
σε σύγκριση με το χάσμα μεταξύ των 
εργαζομένων ηλικίας 65 ετών και άνω 
(χάσμα μεταξύ των φύλων 38%) και 
παρουσιάζει σήμερα σαφή 
τιμωρητικότητα ως προς τις αποδοχές 
στο πλαίσιο της μητρότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
επιπολάζει κυρίως σε οικογένειες όπου οι 
γυναίκες είναι οι μόνες που κερδίζουν τα 
προς το ζην, με το 35 % των μόνων 
μητέρων στην ΕΕ να αντιμετωπίζει 
κίνδυνο φτώχειας, σε σύγκριση με το 28 
% των μόνων πατέρων το 20171α·
__________________
1α Υπολογισμός EIGE, EU-SILC.

Or. en

Τροπολογία 32
Abir Al-Sahlani, Stéphane Bijoux, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ιγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αιγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική χειραφέτηση των γυναικών 
είναι καίρια για την επίτευξη της 
ισότητας των φύλων, την καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και τη βελτίωση της 
ευρωπαϊκής οικονομίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η οικονομική απώλεια η οποία 
οφείλεται στο χάσμα μεταξύ των φύλων 
στην απασχόληση ανέρχεται κατά 
προσέγγιση στα 370 δισεκατομμύρια 
ευρώ ετησίως1α·

Or. en

Τροπολογία 33
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ιδ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αιδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
διατομεακή προσέγγιση είναι ζωτικής 
σημασίας για να γίνουν κατανοητές οι 
πολλαπλές διακρίσεις που επιδεινώνουν 
το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
για τις γυναίκες οι οποίες συνδυάζουν 
διάφορες ταυτότητες, καθώς και για να 
γίνει κατανοητή η διασύνδεση του 
παράγοντα «φύλο» με άλλους 
κοινωνικούς παράγοντες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι περισσότερες από τις μισές 
γυναίκες με αναπηρία που είναι σε ηλικία 
εργασίας είναι οικονομικά ανενεργές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα τα κράτη 
μέλη το ποσοστό σοβαρής υλικής 
στέρησης των γυναικών με αναπηρία 
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είναι υψηλότερο από αυτό των γυναικών 
χωρίς αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 34
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ιε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αιε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται 
ορατή οπισθοδρόμηση σε κάποια κράτη 
μέλη, μεταξύ άλλων στους τομείς της 
οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών, 
και υπάρχει κίνδυνος η ισότητα των 
φύλων να υποχωρήσει περαιτέρω στην 
ατζέντα των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 35
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ιστ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αιστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 πλήττει 
δυσανάλογα τις γυναίκες στην 
κοινωνικοοικονομική σφαίρα, 
εκτιμώντας ότι έχουν χαμηλότερους 
μισθούς, αποταμιεύσεις και συντάξεις, 
μαστίζονται σε υψηλότερα ποσοστά από 
μη συμβατικές και επισφαλείς μορφές 
εργασίας και φτώχειας, έλλειψη ισότιμης 
πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο απόλυσης 
ή μείωσης των ωρών εργασίας ως 
αποτέλεσμα της κρίσης, και 
αντιμετωπίζουν αυξημένα και 
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συγκεκριμένα εμπόδια σε καταστάσεις 
περιορισμού της κυκλοφορίας ως 
αποτέλεσμα των διακρίσεων που 
συνδέονται με τη μη αμειβόμενη οικιακή 
εργασία και παροχή φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 36
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ιζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αιζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες ηγούνται στην παροχή 
φροντίδας και υποστήριξης για την 
προστασία της κοινωνίας στην τρέχουσα 
κρίση της νόσου COVID-19 και 
ταυτόχρονα είναι περισσότερο 
εκτεθειμένες στον κίνδυνο μόλυνσης λόγω 
της υπερεκπροσώπησής τους σε βασικά 
και πιο εκτεθειμένα επαγγέλματα [1], για 
παράδειγμα ως νοσηλεύτριες και σε 
άλλους κλάδους των επαγγελματιών 
υγείας, ως εργαζόμενες σε φαρμακεία, ως 
ταμίες σουπερμάρκετ, φροντίστριες 
ηλικιωμένων και καθαρίστριες1α·
__________________
1α Σύμφωνα με την Eurostat, το 78% 
των εργαζομένων στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων 4,1 εκατομμυρίων 
χαμηλόμισθων και ιδιαίτερα 
εκτεθειμένων προσωπικών φροντιστών, 
είναι γυναίκες: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20200409-2

Or. en
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Τροπολογία 37
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ιη (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αιη. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
2020-2025 και η ενίσχυση των πολιτικών 
που έχουν βαρύτητα ως προς τη 
διάσταση του φύλου στο επίπεδο της ΕΕ, 
είναι ουσιαστικές για να διασφαλιστεί ότι 
ο αντίκτυπος της κρίσης της νόσου 
COVID-19 δεν θα διευρύνει την 
ανισότητα των φύλων και ότι οι 
αντιδράσεις θα συμβάλουν στη μείωση 
των διακρίσεων κατά των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 38
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ιθ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αιθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως 
εξαιτίας των παραδοσιακών 
στερεοτύπων, η εργασιακή ζωή των 
γυναικών κινδυνεύει να επηρεαστεί 
ιδιαίτερα από τα υγειονομικά μέτρα που 
εγκρίθηκαν από τα κράτη μέλη ως 
απάντηση στην κρίση της νόσου COVID-
19·

Or. en
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Τροπολογία 39
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Marianne Vind, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A κ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ακ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID-19 θα οδηγήσει σε 
ακόμη βαθύτερες ανισότητες και 
διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εργαζόμενες στην πρώτη 
γραμμή, όπως οι νοσηλεύτριες, και οι 
βασικές εργαζόμενες στους τομείς της 
λιανικής πώλησης και παράδοσης 
τροφίμων, της εκπαίδευσης, της 
γεωργίας, των μεταφορών, οι εργαζόμενες 
ως μέλη παροχής υπηρεσιών έκτακτης 
ανάγκης ή στην κοινωνία των πολιτών, 
εθελόντριες, καθαρίστριες και 
εργαζόμενες στη συλλογή αποβλήτων, 
τομείς στους οποίους εργάζονται 
πρωτίστως γυναίκες, αδίκως αμείβονται 
λιγότερο και υποτιμούνται· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι δεν υπάρχει αιτιολόγηση που 
να δικαιώνει τη θέση υπό αμφισβήτηση, 
τον καιρό της κρίσης, της ανάγκης 
επείγουσας επιβολής της αρχής της 
Συνθήκης της ΕΕ για ισότητα των 
αμοιβών για όμοια εργασία·

Or. en

Τροπολογία 40
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A κα (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ακα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 
ήταν εκατομμύρια εργαζομένων να 
εργάζονται εξ αποστάσεως, να εργάζονται 
υπό στρεσογόνες συνθήκες, να εργάζονται 
υπερβολικά και να θέτουν την υγεία τους 
σε κίνδυνο, με τις γυναίκες να είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω του γεγονότος 
ότι έχουν παραδοσιακά περισσότερες 
ευθύνες φροντίδας και οικιακές 
υποχρεώσεις·

Or. en

Τροπολογία 41
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A κβ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ακβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κίνδυνος της φτώχειας αυξάνεται 
ραγδαία κατά τη διάρκεια του βίου, 
υποδεικνύοντας τις σωρευόμενες 
επιπτώσεις των μισθολογικών 
ανισοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
φτώχεια μεταξύ των ατόμων ηλικίας 75 
ετών και άνω είναι σταθερά μεγαλύτερη 
μεταξύ των γυναικών, κυρίως λόγω του 
αντίκτυπου των έμφυλων μη αμειβόμενων 
καθηκόντων φροντίδας και του 
μειωμένου χρόνου εργασίας και/ή των 
χαμηλότερων αμοιβών των γυναικών 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 
τους που συνεπάγεται λήψη χαμηλότερων 
συντάξεων·

Or. en
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Τροπολογία 42
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A κγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ακγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ψυχολογική ή σεξουαλική παρενόχληση 
στον χώρο εργασίας ή παρενόχληση με 
σοβαρές επιπτώσεις στις προσωπικές και 
επαγγελματικές προσδοκίες βιώνει, 
σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν το 35% 
των γυναικών παγκοσμίως, με επιβλαβείς 
συνέπειες στην αυτοεκτίμηση και τη 
διαπραγματευτική θέση των γυναικών για 
μια πιο δίκαιη αμοιβή· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η δίκαιη αμοιβή και η 
οικονομική ανεξαρτησία αποτελούν 
ουσιώδεις προϋποθέσεις για τη 
δυνατότητα των γυναικών να 
εγκαταλείψουν μια καταχρηστική, βίαια 
σχέση·

Or. en

Τροπολογία 43
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A κδ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ακδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις 
τρεις γυναίκες στην ΕΕ έχει υποστεί 
σωματική και/ή σεξουαλική βία από την 
ηλικία των 15 ετών·

Or. en
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Τροπολογία 44
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani, Samira 
Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A κε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ακε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας συνεχίζει να παρουσιάζει 
αύξηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες εργάζονται πιο συχνά σε θέσεις 
εργασίας που απαιτούν λιγότερα 
προσόντα από αυτά που εκείνες 
διαθέτουν·

Or.en

Τροπολογία 45
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. υπενθυμίζει ότι οι διακρίσεις για 
λόγους φύλου εξακολουθούν να είναι 
διαδεδομένες και κοινές, και ζημιώνουν 
όχι μόνον το άτομο, αλλά και την 
κοινωνία εν γένει· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή, να κλιμακώσει τις 
ενέργειές της, πέραν της στρατηγικής, να 
θέσει για τον εαυτό της απαιτητικούς 
στόχους και να παρουσιάσει πρόσφατη ή 
επικαιροποιημένη νομοθεσία και επαρκή 
χρηματοδότηση για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων για λόγους φύλου·

Or.en
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Τροπολογία 46
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. προβάλλει τη βάση της 
παρέμβασης της ΕΕ, όπως περιγράφεται 
στον χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για 
την ισότητα των φύλων· υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας στρατηγικής για την 
ισότητα των φύλων η οποία θα στηρίζει, 
συντονίζει και συμπληρώνει τις δράσεις 
για την ισότητα που αναλαμβάνουν τα 
κράτη μέλη·

Or.en

Τροπολογία 47
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1β. υπενθυμίζει ότι ο κόσμος της 
εργασίας παραμένει άνισος όσον αφορά 
το εισόδημα, τις προοπτικές 
σταδιοδρομίας, τους 
γυναικοκρατούμενους τομείς, την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, 
την εκπαίδευση και κατάρτιση· 
υπενθυμίζει ότι όλες αυτές οι διαστάσεις 
πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να 
επιτευχθεί η ισότητα των φύλων·

Or.en

Τροπολογία 48
Kira Marie Peter-Hansen
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. υπενθυμίζει την ανάγκη να 
καταπολεμηθούν οι πολυεπίπεδες 
διακρίσεις, ιδίως ευάλωτων ομάδων, 
όπως οι γυναίκες με αναπηρία, οι μαύρες 
γυναίκες και οι έγχρωμες γυναίκες, οι 
μετανάστριες και οι γυναίκες που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, οι 
ηλικιωμένες γυναίκες και τα άτομα 
ΛΟΑΤΚΙ+·

Or. en

Τροπολογία 49
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1ε. επικροτεί τη νέα στρατηγική της 
ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-
2025, ιδίως την ένταξη των οριζόντων 
αρχών της ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου και της διατομεακότητας· 
τονίζει πόσο είναι σημαντικό να 
διασφαλίζεται ότι όλες οι γυναίκες, 
συμπεριλαμβανομένων όσων ανήκουν σε 
μειονοτικές ομάδες, όπως οι γυναίκες με 
αναπηρία, οι μετανάστριες, οι έγχρωμες 
γυναίκες και οι γυναίκες που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες, οι ηλικιωμένες 
γυναίκες, οι μόνες μητέρες και τα άτομα 
ΛΟΑΤΚΙ, ωφελούνται από τους στόχους 
και τις δράσεις της·

Or. en
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Τροπολογία 50
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1ε. επικροτεί την αξιολόγηση εκ 
μέρους της Επιτροπής του υφιστάμενου 
πλαισίου όσον αφορά την ίση αμοιβή για 
όμοια εργασία ή εργασία της αυτής αξίας, 
τη δρομολόγηση διαδικασίας 
διαβούλευσης σχετικά με τον τρόπο 
βελτίωσης της ισότητας των φύλων στον 
κόσμο της εργασίας, την επικείμενη 
έκθεση για την επάρκεια των συντάξεων 
και την εξέταση της περίπτωσης να 
χορηγούνται συνταξιοδοτικά μόρια στο 
πλαίσιο επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων όταν 
διακόπτεται η σταδιοδρομία επειδή η 
εργαζόμενη ανέλαβε υποχρεώσεις 
παροχής φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 51
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1στ. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα 
που εμποδίζει την κινητικότητα των 
εργαζομένων γυναικών· τονίζει την 
ανάγκη βελτίωσης των ευκαιριών για 
κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 52
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ 
συμπεριλαμβάνοντας σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς δεσμευτικό 
ορισμό της «εργασίας ίσης αξίας» που 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 53
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ 
συμπεριλαμβάνοντας σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς δεσμευτικό 
ορισμό της «εργασίας ίσης αξίας» που 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου·

1. καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει προτάσεις για την καλύτερη 
εφαρμογή και αναθεώρηση της οδηγίας 
2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής 
των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης 
(αναδιατύπωση)· συνιστά εντόνως στα 
κράτη μέλη να υλοποιήσουν τη σύσταση 
της Επιτροπής του 2014 σχετικά με την 
ενίσχυση της αρχής της ισότητας της 
αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών 
μέσω της διαφάνειας (2014/124/ΕΕ)·

Or. en

Τροπολογία 54
Sara Skyttedal
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ 
συμπεριλαμβάνοντας σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς δεσμευτικό 
ορισμό της «εργασίας ίσης αξίας» που 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου·

1. υπογραμμίζει τη σημασία της 
οδηγίας 2006/54/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της 
ίσης αμοιβής για όμοια εργασία·

Or. en

Τροπολογία 55
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ 
συμπεριλαμβάνοντας σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς δεσμευτικό 
ορισμό της «εργασίας ίσης αξίας» που 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου·

1. καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί 
την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ, 
για να διασφαλιστεί στην πράξη η πλήρης 
ισοτιμία των δύο φύλων στην 
επαγγελματική ζωή· απορρίπτει τη 
συμπερίληψη νέων ορισμών ή εννοιών 
που προϋποθέτουν εις βάθος αναθεώρηση 
του νομικού πλαισίου, στο οποίο 
βασίζεται η προαναφερθείσα οδηγία, 
καθώς επίσης και των υποκείμενων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
αναφέρονται σε αυτήν·

Or. es

Τροπολογία 56
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ 
συμπεριλαμβάνοντας σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς δεσμευτικό 
ορισμό της «εργασίας ίσης αξίας» που 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου·

1. καλεί την Επιτροπή, βάσει της 
πρόσφατης, από μέρους της, αξιολόγησης 
της λειτουργίας και της εφαρμογής των 
νόμων της ΕΕ για την ίση αμοιβή, να 
παρουσιάσει επίκαιρη αναθεώρηση της 
οδηγίας 2006/54/ΕΚ, προκειμένου να 
επικαιροποιηθεί και να βελτιωθεί η 
ισχύουσα νομοθεσία και να βελτιωθεί η 
επιβολή σύμφωνα με τη νομολογία του 
ΔΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 57
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ 
συμπεριλαμβάνοντας σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς δεσμευτικό 
ορισμό της «εργασίας ίσης αξίας» που 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου·

1. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ, σε 
στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, με στόχο την ενίσχυση της 
αρχής της «εργασίας ίσης αξίας» που 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 58
Jessica Polfjärd

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ 
συμπεριλαμβάνοντας σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς δεσμευτικό 

1. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ 
συμπεριλαμβάνοντας σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς ορισμό της 
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ορισμό της «εργασίας ίσης αξίας» που 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου·

«εργασίας ίσης αξίας» που ενσωματώνει 
τη διάσταση του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 59
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ 
συμπεριλαμβάνοντας σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς δεσμευτικό 
ορισμό της «εργασίας ίσης αξίας» που 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου·

1. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ 
συμπεριλαμβάνοντας σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς ορισμό της 
«εργασίας ίσης αξίας» που ενσωματώνει 
τη διάσταση του φύλου και διάταξη 
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της 
ίσης αμοιβής (άρθρο 4 της οδηγίας)·

Or. it

Τροπολογία 60
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ 
συμπεριλαμβάνοντας σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς δεσμευτικό 
ορισμό της «εργασίας ίσης αξίας» που 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου·

1. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ 
συμπεριλαμβάνοντας σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς δεσμευτικό 
ορισμό της «εργασίας ίσης αξίας» που 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου· 
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει εντός 
του επόμενου έτους αναθεώρηση της 
οδηγίας 2006/54/ΕΚ· η εν λόγω 
αναθεώρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
δεσμευτικό ορισμό της «εργασίας ίσης 
αξίας» σε όλους τους επαγγελματικούς 
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τομείς, ο οποίος ορισμός θα ενσωματώνει 
τη διάσταση του φύλου· πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει αναφορά στις πολλαπλές 
μορφές διακρίσεων, να περιέχει πρόσθετα 
μέτρα εξασφάλισης της εκτελεστότητας 
της οδηγίας με την επιβολή πιο 
αποτελεσματικών κυρώσεων, όπως η 
απαγόρευση κάθε διάκρισης βάσει του 
γενετήσιου προσανατολισμού και της 
ταυτότητας φύλου ή του 
επαναπροσδιορισμού φύλου· να άρει τους 
παρωχημένους περιορισμούς στο 
καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής αναφορικά με 
τα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης· να συμπεριλάβει αναφορά για 
τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
πράξεις διεθνούς δικαίου και δικαίου των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις οποίες 
έχουν επικυρώσει, όπως οι συνθήκες των 
Ηνωμένων Εθνών και οι συμβάσεις της 
ΔΟΕ· να ενισχύσει και να επικαιροποιήσει 
τα δικονομικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 61
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ 
συμπεριλαμβάνοντας σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς δεσμευτικό 
ορισμό της «εργασίας ίσης αξίας» που 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου·

1. καλεί την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ 
συμπεριλαμβάνοντας σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς δεσμευτικό 
ορισμό της «εργασίας ίσης αξίας» που 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου· με 
την υποχρέωση για τις εταιρείες να 
καταρτίζουν πρωτοβουλίες ή σχέδια για 
την ισότητα των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
εξάλειψη του διαχωρισμού, την ανάπτυξη 
συστημάτων αμοιβής και δράσεων 
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στήριξης σταδιοδρομίας για τις γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 62
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει έναν ορισμό της εργασίας «ίσης 
αξίας» βάσει της νομολογίας του 
Δικαστηρίου, που θα περιλαμβάνει 
αναφορές στην εργασία μερικής 
απασχόλησης και στην ισορροπία μεταξύ 
τυπικών επαγγελματικών προσόντων και 
των καθηκόντων που εκτελούνται στην 
πραγματικότητα, και που θα θέτει το 
βάρος της απόδειξης στον εργοδότη ή 
στο μέρος που υποστηρίζει ότι η 
επαγγελματική εμπειρία είναι βασικός 
παράγοντας για την εκτέλεση της 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 63
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 21 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
περιλαμβάνει την αρχή της απαγόρευσης 
διακρίσεων, μεταξύ άλλων και για λόγους 
φύλου·

Or. es
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Τροπολογία 64
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Ιανουαρίου 2020, σχετικά με το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
και προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει 
ένα νέο ενωσιακό σχέδιο δράσης για την 
αντιμετώπιση του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων, με σαφείς 
στόχους για τα κράτη μέλη και 
διατομεακή προσέγγιση, να δώσει 
προσοχή στους παράγοντες που οδηγούν 
στο συνταξιοδοτικό χάσμα και να 
αξιολογήσει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων για τη μείωση του 
εν λόγω χάσματος πέραν της πιθανής 
χορήγησης συνταξιοδοτικών μορίων τόσο 
σε γυναίκες όσο και σε άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 65
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. θεωρεί ότι η οριζόντια 
συμπερίληψη του ρόλου του φύλου σε 
όλες τις πολιτικές της ΕΕ και με τους 
προτεινόμενους όρους, δεν ωφελεί αλλά 
μάλλον βλάπτει, μιας και η ρητορική της 
που είναι εξόχως σεξιστική, αντίκειται 
στο πνεύμα της κοινωνικής ειρήνης, 
επάνω στο οποίο θεμελιώθηκαν οι 
Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
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καταστρατηγούνται θεμελιώδεις αρχές, 
όπως η αρχή της ισότητας των φύλων, 
όταν εδραιώνεται η θέση της γυναίκας 
έναντι αυτής του άνδρα·

Or. es

Τροπολογία 66
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. αναγνωρίζει την επιρροή των 
κοινωνικά υπεύθυνων δημόσιων 
συμβάσεων στη στήριξη της ισότητας 
των φύλων στην εργασία, στην αυξημένη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και στον συνδυασμό 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την 
τήρηση της ίσης αμοιβής γυναικών και 
ανδρών σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις 
στην ΕΕ, και να χαράξει νέα στρατηγική 
προσέγγιση στον εφοδιασμό, μέσω 
δημοσίων συμβάσεων που θα λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου, μέσω της 
έγκρισης κατευθυντήριων γραμμών και 
με την παροχή τεχνικής στήριξης στα 
κράτη μέλη και τις δημόσιες αρχές·

Or. en

Τροπολογία 67
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 

2. θεωρεί ότι το να βασιζόμαστε σε 
παραδοχές αποκλειστικά ιδεολογικές και 
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συντομότερο δυνατόν ένα νομικό μέσο για 
τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο 
φύλων·

όχι νομικής φύσης, επηρεάζει αρνητικά 
την πραγματική και ουσιαστική 
κατανόηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ των δύο φύλωνστους 
διάφορους τομείς δραστηριότητας· ως εκ 
τούτου, ζητεί από την Επιτροπή 
μεγαλύτερη αυστηρότητα και 
περισσότερη αιτιολόγηση στις προτάσεις 
της·

Or. es

Τροπολογία 68
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν ένα νομικό μέσο για 
τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο 
φύλων·

2. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να αναλάβει έντονη δράση για 
την αντιμετώπιση του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων - και του 
συνεπαγόμενου συνταξιοδοτικού 
χάσματος - υποστηρίζοντας την αρχή της 
ίσης αμοιβής για όμοια εργασία για τους 
άνδρες και τις γυναίκες· επικροτεί την 
πρόσφατη κατάρτιση μιας νέας 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ισότητα 
των φύλων με στόχο την εξάλειψη του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων, μεταξύ άλλων και μέσω 
δεσμευτικών μέτρων για τη διαφάνεια των 
αμοιβών·

Or. en

Τροπολογία 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν ένα νομικό μέσο για 
τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο φύλων·

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει 
αναλυτικές πληροφορίες για τη διαφάνεια 
των αμοιβών των δύο φύλων και να 
υποβάλει προτάσεις για την αντιμετώπιση 
του μισθολογικού χάσματος·

Or. pl

Τροπολογία 70
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν ένα νομικό μέσο για 
τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο φύλων·

2. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να παρουσιάσει μέτρα για τη 
διαφάνεια των αμοιβών των δύο φύλων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις θεσμικές 
ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους·

Or. fr

Τροπολογία 71
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν ένα νομικό μέσο για 
τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο 
φύλων·

2. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να θέσει επί τάπητος 
δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των 
αμοιβών προκειμένου οι εργαζόμενοι να 
έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες 
σχετικά με τα επίπεδα αμοιβών, ώστε να 
ανιχνευθούν τα χάσματα και οι 
διακρίσεις, και να αναληφθεί δράση όπου 
είναι απαραίτητο· τονίζει τη σημασία 
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παράδοσης της πρότασης έως το τέλος 
του 2020, όπως έχει υποσχεθεί· πιστεύει 
ότι αυτά τα μέτρα θα πρέπει να 
αναπτυχθούν με βάση τη σύσταση του 
2014 σχετικά με την ενίσχυση της αρχής 
της ισότητας της αμοιβής ανδρών και 
γυναικών μέσω της διαφάνειας1β· τονίζει 
τη σημασία των κοινωνικών εταίρων στις 
προσπάθειες βελτίωσης του χάσματος 
της απασχόλησης, του μισθολογικού και 
συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων, ιδίως στην επικείμενη πρόταση 
διαφάνειας των αμοιβών·

Or. en

Τροπολογία 72
Jessica Polfjärd

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν ένα νομικό μέσο για 
τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο φύλων·

2. σημειώνει την προηγούμενη 
έκκλησή του προς την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν ένα 
μη δεσμευτικό μέσο για τη διαφάνεια των 
αμοιβών των δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 73
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν ένα νομικό μέσο για 
τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο φύλων·

2. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
ένα μη δεσμευτικό μέσο για τη διαφάνεια 
των αμοιβών των δύο φύλων·
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Or. en

Τροπολογία 74
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν ένα νομικό μέσο για 
τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο φύλων·

2. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
το συντομότερο δυνατόν ένα μέσο 
τεκμηριωμένης παρακολούθησης για τη 
διαφάνεια των αμοιβών των δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 75
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν ένα νομικό μέσο για 
τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο φύλων·

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν μια νομοθετική 
πράξη για τη διαφάνεια των αμοιβών των 
δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 76
Λουκάς Φούρλας

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
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προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν ένα νομικό μέσο για 
τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο φύλων·

προς την Επιτροπή να παρουσιάσει εντός 6 
μηνών ένα νομικό μέσο για τη διαφάνεια 
των αμοιβών των δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 77
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν ένα νομικό μέσο για 
τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο φύλων·

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν και έως το τέλος 
του τρέχοντος έτους, δεδομένου ότι είχε 
υποσχεθεί να το πράξει μέσα στις πρώτες 
100 ημέρες, την οδηγία για τη διαφάνεια 
των αμοιβών των δύο φύλων· καλεί 
επιπλέον την Επιτροπή να μην 
αμφισβητεί ότι επείγει η σύνταξη της 
οδηγίας στην τρέχουσα κρίση, η οποία 
οδηγεί σε ακόμη βαθύτερες ανισότητες 
και διακρίσεις μεταξύ των φύλων στην 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 78
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν ένα νομικό μέσο για 
τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο φύλων·

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα 
νομικό μέσο για τη διαφάνεια των αμοιβών 
των δύο φύλων, κατόπιν διαβούλευσης με 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
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πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά του·

Or. en

Τροπολογία 79
Λουκάς Φούρλας

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν ένα νομικό μέσο για 
τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο φύλων·

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν ένα νομικό μέσο με 
επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου για τη 
διαφάνεια των αμοιβών των δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 80
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν ένα νομικό μέσο για 
τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο φύλων·

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει το 
συντομότερο δυνατόν ένα νομικό μέσο για 
τη διαφάνεια των αμοιβών των δύο 
φύλων1β· εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος όσον αφορά την 
πρόταση ενός τέτοιου μέσου και 
υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα κρίση 
καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την τήρηση 
εκ μέρους της Επιτροπής της δέσμευσής 
της να υποβάλει μια πρόταση έως το 
τέλος του 2020 το αργότερο· πιστεύει ότι 
οι γυναίκες δεν θα πρέπει να πληρώσουν 
το τίμημα για την κρίση της νόσου 
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COVID-19·
__________________
1β Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 
σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 81
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco Majorino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει επίσης ότι η ευθύνη 
βαρύνει σε μεγάλο βαθμό τους ίδιους τους 
εργοδότες και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μέτρα που υποχρεώνουν όλους 
τους εργοδότες, στον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα, να υιοθετήσουν πολιτικές 
και πρακτικές πλήρους διαφάνειας των 
αμοιβών, όπως η διενέργεια 
μισθολογικών ελέγχων, ετήσια σχέδια 
δράσης για την ισότητα των φύλων και 
την παρακολούθησή τους, και κριτήρια 
αξιολόγησης της εργασίας χωρίς 
διακρίσεις ως προς το φύλο, καθώς και 
παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη και τον ορισμό ποινών και 
κυρώσεων για εργοδότες που 
παραβιάζουν το δικαίωμα στην ισότητα 
των αμοιβών·

Or. en

Τροπολογία 82
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει και υποστηρίζει έντονα τον 
στόχο ενίσχυσης της αρχής της ίσης 
αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών· 
υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια των 
αμοιβών είναι κρίσιμη για την 
αντιστροφή των άδικων μισθολογικών 
διαφορών και των διακρίσεων· καλεί την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει δεσμευτική 
νομοθετική πράξη της ΕΕ σε σχέση με τη 
διαφάνεια των αμοιβών μεταξύ των 
φύλων, με πλήρη τήρηση της αυτονομίας 
των εθνικών κοινωνικών εταίρων και της 
συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών 
εταίρων, ιδίως στα κράτη μέλη όπου η 
αμοιβή αποτελεί επίσης ευθύνη των 
κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 83
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. πιστεύει ότι, προκειμένου η 
μελλοντική οδηγία για τη διαφάνεια των 
αμοιβών να επιφέρει πραγματική αλλαγή, 
πρέπει μεταξύ άλλων να ενδυναμώνει 
τους εργαζόμενους και τις ενώσεις τους 
να διαπραγματεύονται συλλογικά ώστε να 
επιτυγχάνονται θετικές δράσεις και 
πρόοδος, και ότι είναι ουσιώδες η 
συλλογική διαπραγμάτευση να 
υποστηρίζεται ώστε να διαδραματίζει τον 
σημαντικό της ρόλο στην 
αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της 
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ισότητας των αμοιβών· καλεί την 
Επιτροπή να προαγάγει τον ρόλο της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης και να 
ενισχύσει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης 
και σύναψης συλλογικών συμβάσεων σε 
όλα τα επίπεδα (εθνικό, τομεακό, τοπικό 
και εταιρικό) στη μελλοντική νομοθεσία 
για τη διαφάνεια των αμοιβών·

Or. en

Τροπολογία 84
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των φύλων, εφαρμόζοντας με 
συνέπεια την αρχή της ισότητας των 
αμοιβών για όμοια εργασία ή εργασία 
ίσης αξίας, όχι μόνο μέσω της 
νομοθεσίας και μέτρων για την 
καταπολέμηση των μισθολογικών 
διακρίσεων, αλλά και με την 
αποκατάσταση, την προώθηση και την 
υπεράσπιση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών· ζητεί, επιπλέον, τη 
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του 
κάθετου και οριζόντιου διαχωρισμού 
στην απασχόληση και των πρακτικών 
που εισάγουν διακρίσεις κατά τη λήψη 
αποφάσεων που αφορούν προσλήψεις και 
προαγωγές· ζητεί τη λήψη μέτρων που 
αυξάνουν την κοινωνική προστασία 
στους τομείς της μητρότητας, της 
ανεργίας, της ασθένειας 
(συμπεριλαμβανομένων ασθενειών που 
πλήττουν αποκλειστικά γυναίκες), των 
εργατικών ατυχημάτων και 
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επαγγελματικών ασθενειών·

Or. en

Τροπολογία 85
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι οι γυναίκες 
επαγγελματίες συνεχίζουν να 
υποεκπροσωπούνται στις διευθυντικές 
θέσεις, ακόμη και μεταξύ των 
μεγαλύτερων εταιρειών στην ΕΕ, όπου 
μόνον το 8% των διευθυνόντων 
συμβούλων είναι γυναίκες· ως εκ τούτου, 
στο πλαίσιο της ίδιας της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την ισότητα, προτείνει η 
Επιτροπή να προωθήσει την έγκριση της 
πρότασης για ισορροπία μεταξύ των 
φύλων στα εταιρικά διοικητικά 
συμβούλια, που υποβλήθηκε το 2012·

Or. en

Τροπολογία 86
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. λαμβάνει υπόψη τη διαβούλευση 
της Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί την αρχή 
της επικουρικότητας που κατοχυρώνεται 
στις συνθήκες όταν προτείνει πολιτικές 
για την αγορά εργασίας και κοινωνικές 
πολιτικές·
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Or. en

Τροπολογία 87
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της 
επικουρικότητας κατά την ενασχόληση 
με τις πολιτικές απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 88
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει ότι τα κατανεμημένα κατά 
φύλο συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία 
αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στην 
αντιμετώπιση του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων, δεδομένου 
ότι αυξάνουν την προβολή και βοηθούν 
την παρακολούθηση της προόδου, ή της 
οπισθοδρόμησης, αναφορικά με την 
ισότητα των φύλων· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να 
αναπτύξουν περαιτέρω στατιστικές, 
έρευνα και ανάλυση·

Or. en

Τροπολογία 89
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
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Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν μέτρα για την 
καταπολέμηση του φαινομένου της 
γυάλινης οροφής, όπως η εκτενής γονική 
άδεια, η πρόσβαση σε ποιοτικές, 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες φύλαξης 
παιδιών και η εξάλειψη κάθε μορφής 
άμεσης και έμμεσης διάκρισης που 
συνδέεται με τις προαγωγές στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 90
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, προκειμένου 
να εξαλειφθεί το συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων, και με τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας σε 
γυναικοκρατούμενους τομείς· επισημαίνει 
ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η 
νοοτροπία υποτίμησης των επαγγελμάτων 
στα οποία κυριαρχούν οι γυναίκες και η 
υπερεκπροσώπηση των γυναικών στις 
άτυπες μορφές εργασίας· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να ενισχυθούν οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να 
ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
υποτίμησης των επαγγελμάτων στα οποία 
κυριαρχούν οι γυναίκες και της 
υπερεκπροσώπησης των γυναικών στις 
άτυπες μορφές εργασίας· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να ενισχυθούν οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να 
ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·
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απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 91
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, προκειμένου 
να εξαλειφθεί το συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων, και με τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας σε 
γυναικοκρατούμενους τομείς· επισημαίνει 
ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η 
νοοτροπία υποτίμησης των επαγγελμάτων 
στα οποία κυριαρχούν οι γυναίκες και η 
υπερεκπροσώπηση των γυναικών στις 
άτυπες μορφές εργασίας· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να ενισχυθούν οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να 
ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
φτώχειας σε όλες τις μορφές του, και αυτό 
χωρίς να βασίζονται σε παραδοχές 
αμιγώς ιδεολογικές που τροφοδοτούν τη 
θυματοποίηση της γυναίκας· ζητεί τη 
διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών 
εργασίας σε όλους τους τομείς·

Or. es

Τροπολογία 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
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μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν 
οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 
προκειμένου να ενισχυθεί η σταθερή και 
ποιοτική απασχόληση·

μορφές του, και ιδίως την αύξηση του 
αριθμού μονομελών νοικοκυριών μεταξύ 
των ηλικιωμένων και της εκθήλυνσης του 
γήρατος, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα και το χάσμα ως 
προς το προσδόκιμο ζωής μεταξύ των 
φύλων, και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας·

Or. pl

Τροπολογία 93
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, προκειμένου 
να εξαλειφθεί το συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων, και με τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας σε 
γυναικοκρατούμενους τομείς· επισημαίνει 
ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η 
νοοτροπία υποτίμησης των επαγγελμάτων 
στα οποία κυριαρχούν οι γυναίκες και η 
υπερεκπροσώπηση των γυναικών στις 
άτυπες μορφές εργασίας· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να ενισχυθούν οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να 
ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν έντονη δράση για να 
αντιμετωπίσουν τη φτώχεια σε όλες τις 
μορφές της, συμπεριλαμβανομένης της 
φτώχειας των ηλικιωμένων που αφορά 
ιδίως τις γυναίκες· ζητεί την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
στην αγορά εργασίας, ώστε η 
συνταξιοδοτική εισφορά να εξασφαλίζει 
την οικονομική τους ανεξαρτησία στην 
τρίτη ηλικία· ζητεί να ενισχυθούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για να 
βελτιωθούν τις συνθήκες εργασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικοκρατούμενων τομέων και 
επαγγελμάτων· επαναλαμβάνει ότι, 
προκειμένου να καταπολεμηθεί ο 
κίνδυνος φτώχειας μεταξύ των 
ηλικιωμένων γυναικών, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει 
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πρόβλεψη για τις ηλικιωμένες γυναίκες, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων, όπως 
μόρια για περιόδους παροχής φροντίδας, 
επαρκείς ελάχιστες συντάξεις, παροχές 
επιζώντος συζύγου και δικαιώματα 
άδειας για οικογενειακούς λόγους για τους 
άνδρες προκειμένου να προληφθεί η 
εκθήλυνση της φτώχειας· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει έναν δείκτη 
συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων, που θα αντανακλά το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων, τη διάρκεια 
και την ένταση εργασίας, και να τον 
παρακολουθεί τακτικά στο πλαίσιο της 
στρατηγικής, καθόσον εκτιμά τη 
συσσώρευση ανισοτήτων που βιώνονται 
από τις γυναίκες σε ολόκληρη τη ζωή 
τους·

Or. en

Τροπολογία 94
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, προκειμένου 
να εξαλειφθεί το συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων, και με τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας σε 
γυναικοκρατούμενους τομείς· επισημαίνει 
ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η 
νοοτροπία υποτίμησης των επαγγελμάτων 
στα οποία κυριαρχούν οι γυναίκες και η 
υπερεκπροσώπηση των γυναικών στις 
άτυπες μορφές εργασίας· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να ενισχυθούν οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να 
ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν τη διάσταση του 
φύλου της φτώχειας, ιδίως με την παροχή 
κινήτρων για την επίτευξη μισθολογικής 
ισότητας μεταξύ των φύλων, και με τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε 
γυναικοκρατούμενους τομείς· επισημαίνει 
ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η 
νοοτροπία υποτίμησης των επαγγελμάτων 
στα οποία κυριαρχούν οι γυναίκες και η 
υπερεκπροσώπηση των γυναικών στις 
άτυπες μορφές εργασίας· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να υποστηριχθούν οι χώροι 
εργασίας που προάγουν τη χειραφέτηση 
των φύλων και συνάδουν με την οδηγία 
για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής·
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απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 95
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, 
Monica Semedo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου 
να ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν την ισότιμη 
συμμετοχή και τις ίσες ευκαιρίες ανδρών 
και γυναικών στην αγορά εργασίας και να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου 
να ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 96
Λουκάς Φούρλας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου 
να ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
υπενθυμίζει ότι είναι άμεση ανάγκη η 
Επιτροπή να λάβει επαρκή μέτρα για την 
εξάλειψη των χασμάτων μεταξύ των 
φύλων και των διακρίσεων λόγω φύλου 
στην αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι 
είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η 
νοοτροπία υποτίμησης των επαγγελμάτων 
στα οποία κυριαρχούν οι γυναίκες και η 
υπερεκπροσώπηση των γυναικών στις 
άτυπες μορφές εργασίας· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να ενισχυθούν οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να 
ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 97
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς, 
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επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου 
να ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·

όπως η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες, ο 
τομέας καθαριότητας και ο τομέας της 
φροντίδας· επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να αντιμετωπιστεί η νοοτροπία 
υποτίμησης των επαγγελμάτων στα οποία 
κυριαρχούν οι γυναίκες και η 
υπερεκπροσώπηση των γυναικών στις 
άτυπες μορφές εργασίας· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να υπάρξουν διαδικασίες 
πρόσληψης και επιλογής που θα 
ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου 
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο 
τομέα και ιδίως σε τομείς όπως ο STEM, 
όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν 
οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 
προκειμένου να ενισχυθεί η σταθερή και 
ποιοτική απασχόληση για όλους· καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκρίνουν 
σύντομα την πολυαναμενόμενη οδηγία για 
τις γυναίκες σε διοικητικές θέσεις, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ γυναικών 
και ανδρών στη διαδικασία λήψης 
οικονομικών αποφάσεων στο υψηλότερο 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 98
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στη διαθεσιμότητα 
και την πρόσβαση στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
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αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου 
να ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·

επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και ότι είναι αναγκαίο να 
καταπολεμηθούν τέτοια στερεότυπα και η 
υπερεκπροσώπηση των γυναικών στις 
άτυπες μορφές εργασίας· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να προαχθούν ο ρόλος των 
κοινωνικών εταίρων και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να 
ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 99
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου 
να ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
τονίζει ότι οι δυνατότητες των γυναικών 
με αναπηρίες να συμβάλουν στην 
οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική 
ανάπτυξη πρέπει να αξιοποιηθούν πιο 
αποτελεσματικά και επισημαίνει ότι είναι 
σημαντικό να αντιμετωπιστεί η νοοτροπία 
υποτίμησης των επαγγελμάτων στα οποία 
κυριαρχούν οι γυναίκες και η 
υπερεκπροσώπηση των γυναικών στις 
άτυπες μορφές εργασίας· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να ενισχυθούν οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να 
ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·
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Or. hu

Τροπολογία 100
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου 
να ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας και 
σε τομείς με σχετικά μικρή ανταμοιβή, 
όπως είναι η παροχή βοήθειας και η 
εκπαίδευση· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα οικονομικά 
δικαιώματα, την ενίσχυση και την 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών 
της υπαίθρου· τονίζει ότι είναι αναγκαίο 
να ενισχυθούν οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και συνεργασίες 
μεταξύ εμπορικών ενώσεων, 
κυβερνητικών εκπροσώπων και 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 
προκειμένου να ενισχυθεί η σταθερή και 
ποιοτική απασχόληση·

Or. it

Τροπολογία 101
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου 
να ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· 
υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των 
γυναικών ως φροντιστριών στην 
οικογένεια, με αποδέκτες τα παιδιά και 
ιδίως τους ηλικιωμένους, και προτρέπει 
τα κράτη μέλη να τον αναγνωρίσουν 
νομικά, και μέσω συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο 
να ενισχυθούν οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να 
ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 102
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
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δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου 
να ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·

δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου 
να ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση· τονίζει ότι είναι αναγκαίο 
να υπάρξουν στρατηγικές ενθάρρυνσης 
και υποστήριξης των πρωτοβουλιών 
γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς 
μπορούν να παράσχουν στις γυναίκες την 
αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να 
ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 103
Λουκάς Φούρλας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου 
να ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο η ανισότητα 
των φύλων να αξιολογείται και να 
διορθώνεται, ιδίως σε θέσεις λήψης 
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απασχόληση· αποφάσεων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
ενισχυθούν οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να 
ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 104
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου 
να ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εκθήλυνσης της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές του, ιδίως με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, προκειμένου να εξαλειφθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
και με τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
αμοιβών, σε γυναικοκρατούμενους τομείς· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η νοοτροπία υποτίμησης 
των επαγγελμάτων στα οποία κυριαρχούν 
οι γυναίκες και η υπερεκπροσώπηση των 
γυναικών στις άτυπες μορφές εργασίας· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου 
να ενισχυθεί η σταθερή και ποιοτική 
απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 
αμοιβών·

Or. en

Τροπολογία 105
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι η αυξανόμενη 
οικονομία της περιστασιακής 
απασχόλησης έχει επιπτώσεις στους 
εργαζόμενους οι οποίοι είναι λιγότερο 
συνδικαλισμένοι και διατρέχουν τον 
κίνδυνο της επισφαλούς απασχόλησης, 
για λόγους όπως οι μη σταθερές ώρες 
εργασίας και το μη σταθερό εισόδημα, η 
έλλειψη κάλυψης δικαιωμάτων 
απασχόλησης, η αβεβαιότητα όσον αφορά 
την κοινωνική ασφάλιση και τις 
συντάξεις, ή η έλλειψη πρόσβασης στην 
εξέλιξη της σταδιοδρομίας και στην 
επανεκπαίδευση· εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι η ανασφάλεια και η 
συνδεόμενη επισφάλεια επιδεινώνονται 
από τον εγκλεισμό που επιβάλλει η 
τρέχουσα κρίση, έχουν ιδιαιτέρως 
αρνητικό αντίκτυπο στις γυναίκες που 
φέρουν το βάρος της φροντίδας σε μια 
αγορά εργασίας με έντονα έμφυλα 
χαρακτηριστικά, ιδίως σε όσες βιώνουν 
διατομεακές μορφές διακρίσεων· καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν στοχευμένα 
μέτρα κοινωνικής προστασίας για τις 
γυναίκες ελεύθερους επαγγελματίες και 
τις γυναίκες που απασχολούνται στην 
οικονομία της περιστασιακής 
απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της 
οδηγίας 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών που ασκούν αυτοτελή 
επαγγελματική δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 106
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπενθυμίζει το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης 
Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την 
απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές 
της ζώνης του ευρώ και τη δέσμευση που 
ανέλαβε η Επιτροπή στην ανακοίνωση με 
τίτλο «Μια Ένωση που επιδιώκει 
περισσότερα» (Πρόγραμμα εργασίας της 
Επιτροπής για το 2020) να βελτιώσει τις 
συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε 
πλατφόρμες, και προτρέπει να υπάρξει 
μια συντονισμένη πρωτοβουλία της ΕΕ 
που θα διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες έχουν πρόσβαση στην 
κοινωνική προστασία και έχουν 
εγγυημένα κοινωνικά και εργασιακά 
δικαιώματα, ζητώντας από την Επιτροπή 
να καταρτίσει, κατόπιν της συνόδου 
κορυφής για την εργασία σε ψηφιακή 
πλατφόρμα, που ανακοινώθηκε για το 
τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, μια 
νομοθετική πρόταση που αφορά τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες, 
διασφαλίζοντας ότι ενσωματώνεται η 
ισότητα των φύλων σε κάθε νομικό 
πλαίσιο που τους αφορά· προτρέπει την 
Επιτροπή να θεσπίσει μια εξαίρεση για 
αυτούς τους εργαζόμενους από τους 
κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ 
προκειμένου να τους επιτρέψει να 
συμμετάσχουν στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις χωρίς να θεωρηθούν 
καρτέλ·

Or. en

Τροπολογία 107
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
ανισορροπία στην αγορά εργασίας, στην 
οποία οι γυναίκες εν γένει και οι νεαρές 
γυναίκες συγκεκριμένα, υφίστανται διπλή 
διάκριση: επειδή είναι νεαρές και επειδή 
είναι γυναίκες· επισημαίνει ότι τα επίπεδα 
ανεργίας και εργασιακής ανασφάλειας 
μεταξύ των νέων είναι εκθετικά 
υψηλότερα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη 
ηλικιακή ομάδα· υπενθυμίζει ότι οι 
χαμηλότερα αμειβόμενες και οι 
περισσότερο επισφαλείς εργασίες 
διεκπεραιώνονται κυρίως από γυναίκες· 
υπενθυμίζει ότι οι νέοι συγκαταλέγονται 
στις πιο ευάλωτες ομάδες όσον αφορά τις 
βαθιές οικονομικές επιπτώσεις της 
κρίσης της νόσου COVID-19· 
υπογραμμίζει την ανάγκη η Επιτροπή να 
λάβει υπόψη τις ανάγκες των νέων, και 
ειδικότερα των νεαρών γυναικών, κατά 
την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ 
των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 108
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη 
διάσταση του φύλου κατά τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης 
της κρίσης της νόσου COVID-19, 
προκειμένου να προστατεύονται οι 
γυναίκες κατά τη διάρκεια και μετά από 
την κρίση – ιδίως για να προληφθεί η 
περίπτωση γυναίκες να εξαναγκάζονται 
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να εγκαταλείψουν την εργασία τους προς 
όφελος της οικιακής και οικογενειακής 
φροντίδας και να βοηθηθούν στην 
εξισορρόπηση των οικογενειακών και 
των (τηλε-)εργασιακών υποχρεώσεων, να 
στηριχθούν στον χώρο εργασίας τους, να 
προστατευθούν από την οικιακή βία, να 
διασφαλιστεί ότι δεν αφήνονται στο 
περιθώριο κατά την ανάκαμψη και την 
επάνοδο στην εργασία – και προκειμένου 
να αποφευχθεί η εκτόξευση των 
ανισοτήτων μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 109
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που 
προωθούν την απασχόληση των γυναικών 
και την οικονομική τους ανεξαρτησία, 
συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που 
προάγουν την ένταξη στην αγορά 
εργασίας γυναικών από 
περιθωριοποιημένες ομάδες· καλεί τα 
κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τον 
κατακερματισμό της αγοράς εργασίας 
λόγω φύλου επενδύοντας στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση για να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση των 
γυναικών σε ποιοτική απασχόληση σε 
τομείς του μέλλοντος, ιδίως στον τομέα 
της επιχειρηματικότητας, των STEM και 
της ψηφιακής εκπαίδευσης·

Or. en
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Τροπολογία 110
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι οι ίσες ευκαιρίες 
και η μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας μπορεί να 
αυξήσει τις θέσεις εργασίας, την 
οικονομική ευημερία και την 
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ορίσουν στόχους για τη μείωση των 
επισφαλών θέσεων εργασίας και της 
ακούσιας μερικής απασχόλησης 
προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση 
των γυναικών στην αγορά εργασίας· 
τονίζει ότι η πλήρης απασχόληση θα 
πρέπει να αποτελεί τον κανόνα·

Or. en

Τροπολογία 111
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει τη σημασία της 
αντιμετώπισης της υποεκπροσώπησης 
των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και 
διοικητικά συμβούλια και την ανάγκη 
ενίσχυσης των γυναικών που διαθέτουν 
υψηλές δεξιότητες και ικανότητες, 
διασφαλίζοντας ίσες συνθήκες και 
ευκαιρίες πρόσβασης σε θέσεις εργασίας 
που απαιτούν δεξιότητες και ικανότητες·

Or. it
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Τροπολογία 112
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Samira 
Rafaela, Sylvie Brunet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να στηρίζουν προγράμματα και να 
παρέχουν συμβουλές που απευθύνονται 
ειδικά σε γυναίκες για την ανάπτυξη 
καινοτόμων γεωργικών δραστηριοτήτων 
στις αγροτικές περιοχές και στις περιοχές 
με πληθυσμιακή συρρίκνωση, 
προκειμένου να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους στη γεωργία και 
να δίνεται η δυνατότητα να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 113
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση 
ενέχει ισχυρή συνιστώσα του φύλου· 
εκφράζει τη λύπη του για τη μη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό στο νέο ΠΔΠ και 
στα διαρθρωτικά ταμεία· καλεί την 
Επιτροπή να προαγάγει περαιτέρω και να 
βελτιώσει τη χρήση της συνεκτίμησης 
της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό·

Or. en
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Τροπολογία 114
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν 
την κανονιστική επιβάρυνση των 
εταιρειών και τα υψηλά επίπεδα 
φορολόγησης της εργασίας προκειμένου 
να τονωθεί η δημιουργία θέσεων 
εργασίας και η συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 115
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει το ακούραστο και 
αξιοθαύμαστο έργο των εργαζόμενων 
στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης 
της πανδημίας COVID-19, καθώς και 
των βασικών εργαζόμενων που 
εργάζονται για τη διατήρηση της 
δημόσιας ζωής και των υπηρεσιών και 
την εξασφάλιση της πρόσβασης σε 
βασικά αγαθά· τονίζει ότι το 70 % του 
παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον 
τομέα της υγείας και της κοινωνικής 
μέριμνας είναι γυναίκες, που συχνά 
αμείβονται μόνον με τον κατώτατο μισθό 
και σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας· 
καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια εκτίμηση των συνθηκών 
εργασίας και απασχόλησης και της 
ποιοτικής απασχόλησης των 
εργαζόμενων στην πρώτη γραμμή και 
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των βασικών εργαζόμενων πριν το τέλος 
του έτους, εντοπίζοντας τις πηγές της 
επισφάλειάς τους και να προτείνει 
ευρωπαϊκά νομοθετικά μέσα για να 
διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
βασικών εργαζόμενων, ενισχύοντας την 
οικεία κάλυψη συλλογικών συμβάσεων 
και αποδίδοντάς τους τη δίκαιη 
αναγνώριση που αξίζουν·

Or. en

Τροπολογία 116
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν 
την πραγματική τους προσήλωση στην 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
την ισόρροπη εκπροσώπηση γυναικών 
και ανδρών σε όλα τα θεσμικά όργανα·

Or. it

Τροπολογία 117
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι αλλαγές στις συνθήκες 
εργασίας, όπως οι φυσικές και 
ψυχολογικές επιπτώσεις της τηλεργασίας, 
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το δικαίωμα στην αποσύνδεση, η 
εποπτεία της εργασίας και η 
εντατικοποίηση της εργασίας 
επιταχύνονται λόγω της κρίσης της νόσου 
COVID-19, με τις γυναίκες να 
επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τους 
άνδρες λόγω του κυρίαρχου ή του ακόμη 
παραδοσιακού ρόλου οικιακού και 
οικογενειακού φροντιστή· καλεί ως εκ 
τούτου την Επιτροπή να παρουσιάσει μια 
νομοθετική πρόταση ευαισθητοποιημένη 
ως προς τη διάσταση του φύλου για το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση, καθώς και 
την οδηγία για την ψυχική υγεία στον 
χώρο εργασίας, που θα αποσκοπεί στην 
αναγνώριση του άγχους, της κατάθλιψης 
και της εξάντλησης ως επαγγελματικών 
ασθενειών, να θεσπίσει μηχανισμούς 
πρόληψης και επανένταξης των 
θιγόμενων εργαζόμενων στο εργατικό 
δυναμικό και να διευκολύνει την έγκριση 
ενός ενωσιακού νομοθετικού μέσου που 
θα προστατεύει τους εργαζόμενους από 
ψυχικές ασθένειες στον χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 118
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής των ανθρώπων· καλεί τα κράτη 
μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση 
αριθ. 189 της ΔΟΕ για το οικιακό 
προσωπικό και να εφαρμόσουν πλήρως 
και να υπερβούν τους στόχους της 
Βαρκελώνης για την παροχή φροντίδας, 
διασφαλίζοντας την κάλυψη των 
αναγκών αυτών μέσω ποιοτικών 

διαγράφεται
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καθολικών δημόσιων υπηρεσιών 
φροντίδας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής1 και τα καλεί να 
υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα της 
οδηγίας·
__________________
1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.

Or. es

Τροπολογία 119
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής των ανθρώπων· καλεί τα κράτη 
μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 
189 της ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό 
και να εφαρμόσουν πλήρως και να 
υπερβούν τους στόχους της Βαρκελώνης 
για την παροχή φροντίδας, 
διασφαλίζοντας την κάλυψη των 
αναγκών αυτών μέσω ποιοτικών 
καθολικών δημόσιων υπηρεσιών 
φροντίδας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής1 και τα καλεί να 
υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα της 
οδηγίας·

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της 
ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό και να 
εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους 
στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας·

__________________ __________________
1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79. 1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.

Or. en
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Τροπολογία 120
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής των ανθρώπων· καλεί τα κράτη 
μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 
189 της ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό 
και να εφαρμόσουν πλήρως και να 
υπερβούν τους στόχους της Βαρκελώνης 
για την παροχή φροντίδας, διασφαλίζοντας 
την κάλυψη των αναγκών αυτών μέσω 
ποιοτικών καθολικών δημόσιων 
υπηρεσιών φροντίδας· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την 
οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής1 και τα 
καλεί να υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα 
της οδηγίας·

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της 
ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό και να 
εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους 
στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας, διασφαλίζοντας την κάλυψη 
των αναγκών αυτών μέσω ποιοτικών 
καθολικών δημόσιων υπηρεσιών 
φροντίδας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής1 και τα καλεί να 
υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα της 
οδηγίας·

__________________ __________________
1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79. 1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.

Or. en

Τροπολογία 121
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής των ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη 
να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της 
ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό και να 

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής των ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη 
να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της 
ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό και να 
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εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους 
στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας, διασφαλίζοντας την κάλυψη 
των αναγκών αυτών μέσω ποιοτικών 
καθολικών δημόσιων υπηρεσιών 
φροντίδας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής1 και τα καλεί να 
υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα της 
οδηγίας·

εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους 
στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας, διασφαλίζοντας την κάλυψη 
των αναγκών αυτών μέσω ποιοτικών 
καθολικών δημόσιων υπηρεσιών 
φροντίδας·

__________________ __________________
1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.

Or. pl

Τροπολογία 122
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής των ανθρώπων· καλεί τα κράτη 
μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 
189 της ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό 
και να εφαρμόσουν πλήρως και να 
υπερβούν τους στόχους της Βαρκελώνης 
για την παροχή φροντίδας, 
διασφαλίζοντας την κάλυψη των 
αναγκών αυτών μέσω ποιοτικών 
καθολικών δημόσιων υπηρεσιών 
φροντίδας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής1 και τα καλεί να 
υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα της 
οδηγίας·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε 
οικονομικά προσιτές, ποιοτικές 
εγκαταστάσεις φροντίδας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα 
άτομα με μακροχρόνιες ανάγκες, 
ενδυναμώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
τις γυναίκες και αυξάνοντας τις ευκαιρίες 
στον χώρο εργασίας· τονίζει ότι ενώ η 
ευθύνη για την οργάνωση και το 
περιεχόμενο των συστημάτων 
προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας 
καθώς και η παροχή μακροχρόνιας 
φροντίδας επαφίεται στα επιμέρους 
κράτη μέλη, η συνεργασία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, σε συνδυασμό με την 
αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων 
της ΕΕ, μπορεί να συμβάλει στην 
ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών 
φροντίδας υποστηρίζοντας και 
συμπληρώνοντας τα μέτρα που 
λαμβάνονται σε περιφερειακό και εθνικό 
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επίπεδο, καθώς και βοηθώντας τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν κοινές 
προκλήσεις· καλεί την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
προς όλους τους τύπους υπηρεσιών 
φροντίδας και να ενισχύσει τις διατάξεις 
αποδοτικής και συνεργιστικής χρήσης 
των συναφών χρηματοδοτικών μέσων 
της ΕΕ στους τομείς της δια βίου 
μάθησης, της έρευνας και της ανάπτυξης 
των υποδομών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να δώσουν προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση της παιδικής μέριμνας 
και της μακροχρόνιας φροντίδας με τη 
χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων, με την 
επιφύλαξη των διαπραγματεύσεων για το 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· 
ζητεί τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων 
για την παροχή φροντίδας διαθέσιμης 
στα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα 
με αναπηρία και άλλα εξαρτώμενα μέλη 
μέσω δημόσιας και ιδιωτικής 
χρηματοδότησης, που θα μπορούσαν να 
τροφοδοτήσουν μελέτη η οποία αναλύει 
τη συμβολή της άτυπης εργασίας που 
παρέχεται από τις γυναίκες και τις 
ελλείψεις που αφορούν τη φροντίδα, 
ανοίγοντας κατά συνέπεια τον δρόμο για 
έρευνα που ανιχνεύει την ανάγκη για ένα 
ενωσιακό πλαίσιο για την οικονομία της 
φροντίδας / ένα πιθανό πρόγραμμα 
Ευρωπαίων φροντιστών· καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά και 
πλήρως την πρόσφατα εγκεκριμένη οδηγία 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής1 
διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
εφαρμογή των οφελών που περιγράφονται 
σε αυτήν (και για τους πατέρες)· καλεί 
την Επιτροπή, ως μέρος της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, να συντονίσει περαιτέρω 
τις εργασίες για τον καλύτερο συνδυασμό 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 
και τη στήριξη των γονέων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σταδιοδρομίας τους· καλεί 
τα κράτη μέλη να υπερβούν τα ελάχιστα 
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πρότυπα της οδηγίας·»· 
__________________ __________________
1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79. 1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.

Or. en

Τροπολογία 123
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής των ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη 
να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της 
ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό και να 
εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους 
στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας, διασφαλίζοντας την κάλυψη 
των αναγκών αυτών μέσω ποιοτικών 
καθολικών δημόσιων υπηρεσιών 
φροντίδας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής1 και τα καλεί να 
υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα της 
οδηγίας·

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
ένα ενωσιακό πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας για τη θέση των 
στοιχειωδών προτύπων και ποιοτικών 
κατευθυντήριων γραμμών, ώστε να 
αντιμετωπίζονται όλες οι ανάγκες 
φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
των ανθρώπων στο πλαίσιο της 
δημογραφικής αλλαγής· καλεί τα κράτη 
μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 
189 της ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό 
και να εφαρμόσουν πλήρως τους στόχους 
της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας, καθώς και την παροχή 
μακροχρόνιων υπηρεσιών φροντίδας και 
προοδευτικές εργασιακές ρυθμίσεις ώστε 
να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, 
διασφαλίζοντας την κάλυψη των αναγκών 
αυτών μέσω ποιοτικών, προσπελάσιμων 
και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών 
φροντίδας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο και να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής1 το συντομότερο 
δυνατόν και τα καλεί να υπερβούν τα 
ελάχιστα πρότυπα της οδηγίας·

__________________ __________________
1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79. 1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.
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Τροπολογία 124
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής των ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη 
να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της 
ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό και να 
εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους 
στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας, διασφαλίζοντας την κάλυψη 
των αναγκών αυτών μέσω ποιοτικών 
καθολικών δημόσιων υπηρεσιών 
φροντίδας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής1 και τα καλεί να 
υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα της 
οδηγίας·

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής των ανθρώπων, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην κατάσταση των γυναικών που 
φροντίζουν μόνες τους τα παιδιά τους με 
αναπηρίες· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της 
ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό και να 
εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους 
στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας, διασφαλίζοντας την κάλυψη 
των αναγκών αυτών μέσω ποιοτικών 
καθολικών δημόσιων υπηρεσιών 
φροντίδας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής1 και τα καλεί να 
υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα της 
οδηγίας·

__________________ __________________
1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79. 1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.

Or. hu

Τροπολογία 125
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής των ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη 
να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της 
ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό και να 
εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους 
στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας, διασφαλίζοντας την κάλυψη 
των αναγκών αυτών μέσω ποιοτικών 
καθολικών δημόσιων υπηρεσιών 
φροντίδας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής1 και τα καλεί να 
υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα της 
οδηγίας·

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής των ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη 
να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της 
ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό και να 
εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους 
στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας, διασφαλίζοντας την κάλυψη 
των αναγκών αυτών μέσω ποιοτικών 
καθολικών δημόσιων υπηρεσιών 
φροντίδας·παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν αμέσως και πλήρως την 
οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής1 και τα 
καλεί να υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα 
της οδηγίας· και να δρομολογήσουν 
μέτρα, όπως άδειες μετ’ αποδοχών, 
ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και 
υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης, 
προσαρμοσμένες στις εκάστοτε 
προκλήσεις και ανάγκες των γονέων και/ή 
των μελών της οικογένειας που 
φροντίζουν άτομα με αναπηρία, 
μακροχρόνιες ασθένειες ή τους 
ηλικιωμένους τους, ή· καθώς και τη 
θέσπιση περισσότερων φιλόδοξων 
μέτρων για την προαγωγή του ισότιμου 
ρόλου των ανδρών ως φροντιστών·

__________________ __________________
1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79. 1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.

Or. en

Τροπολογία 126
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής των ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη 
να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της 
ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό και να 
εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους 
στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας, διασφαλίζοντας την κάλυψη 
των αναγκών αυτών μέσω ποιοτικών 
καθολικών δημόσιων υπηρεσιών 
φροντίδας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής1 και τα καλεί να 
υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα της 
οδηγίας·

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής των ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη 
να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της 
ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό και να 
εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους 
στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας, διασφαλίζοντας την κάλυψη 
των αναγκών αυτών μέσω ποιοτικών 
καθολικών δημόσιων υπηρεσιών 
φροντίδας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής1 και τα καλεί να 
υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα της 
οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις αμοιβές·

__________________ __________________
1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79. 1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.

Or. en

Τροπολογία 127
Λουκάς Φούρλας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής των ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη 
να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της 
ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό και να 
εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους 
στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας, διασφαλίζοντας την κάλυψη 
των αναγκών αυτών μέσω ποιοτικών 
καθολικών δημόσιων υπηρεσιών 

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής των ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη 
να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της 
ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό και να 
εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους 
στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας σε παιδιά, διασφαλίζοντας την 
κάλυψη των αναγκών αυτών μέσω 
ποιοτικών καθολικών δημόσιων 
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φροντίδας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής1 και τα καλεί να 
υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα της 
οδηγίας·

υπηρεσιών φροντίδας· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την 
οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής1 και τα 
καλεί να υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα 
της οδηγίας·

__________________ __________________
1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79. 1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.

Or. en

Τροπολογία 128
Λουκάς Φούρλας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής των ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη 
να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της 
ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό και να 
εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους 
στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας, διασφαλίζοντας την κάλυψη 
των αναγκών αυτών μέσω ποιοτικών 
καθολικών δημόσιων υπηρεσιών 
φροντίδας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής1 και τα καλεί να 
υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα της 
οδηγίας·

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας, ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής των ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη 
να επικυρώσουν τη Σύμβαση αριθ. 189 της 
ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό και να 
εφαρμόσουν πλήρως και να υπερβούν τους 
στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή 
φροντίδας, διασφαλίζοντας την κάλυψη 
των αναγκών αυτών μέσω ποιοτικών 
καθολικών δημόσιων υπηρεσιών 
φροντίδας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής1 και τα καλεί να 
υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα της 
οδηγίας· παροτρύνει την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά και συστηματικά 
την απόδοση των κρατών μελών όσον 
αφορά την οδηγία σχετικά με την 
ισορροπία επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής μέσω του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου·

__________________ __________________
1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79. 1 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.
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Τροπολογία 129
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να υποβάλλει έκθεση 
σε ετήσια βάση για την εφαρμογή της 
οδηγίας σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
και καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν το 
επίπεδο των προτύπων, με μέτρα όπως οι 
άδειες μετ’ αποδοχών, η κάλυψη όλων 
των εργαζόμενων ανεξαρτήτως του 
καθεστώτος εργασίας τους ή του τύπου 
απασχόλησης και η αντιμετώπιση 
έμφυλων στερεότυπων κατά την ανάληψη 
αδειών πατρότητας/μητρότητας μεταξύ 
άλλων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
μονογονεϊκές οικογένειες· καλεί επίσης 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη 
και τους κοινωνικούς εταίρους να 
προαγάγουν τη συλλογική μείωση του 
χρόνου εργασίας για όλους, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη της ισορροπίας 
της επαγγελματικής ζωής και της 
μείωσης της ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 130
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
να ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας σε 
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διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους, οι οποίες προάγουν την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής και την αναδιανομή 
του βάρους της φροντίδας εντός των 
οικογενειών· τονίζει ότι η εν λόγω 
ευελιξία δεν πρέπει να είναι προς ζημία ή 
εις βάρος των μισθών ούτε της 
πρόσβασης σε κοινωνικά και εργασιακά 
δικαιώματα και εισοδήματα, και θα 
πρέπει να σέβεται το δικαίωμα των 
εργαζόμενων στην αποσύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 131
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν και να προαγάγουν 
ένα ισχυρό και εκτεταμένο σύστημα 
ποιοτικών δημόσιων και ιδιωτικών 
υπηρεσιών για τη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής· να επεκτείνουν και να 
εκσυγχρονίσουν τις υφιστάμενες 
υπηρεσίες παροχής φροντίδας και τις 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες για τα παιδιά, 
ώστε οι γυναίκες να μην χρειαστεί να 
επιλέξουν μεταξύ οικογένειας και 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας· να 
επενδύσουν οικονομικά στο κράτος 
πρόνοιας που θα είναι φιλικό προς τις 
γυναίκες σύμφωνα με τους στόχους της 
Βαρκελώνης·

Or. en
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Τροπολογία 132
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. σημειώνει ότι, σε καιρούς με 
γεγονότα όπως η εν εξελίξει πανδημία του 
κορονοϊού, ο ρόλος της τηλεργασίας και 
της εξ αποστάσεως εργασίας αυξάνεται, 
όπως επίσης και οι σχετικές ευκαιρίες· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη 
στρατηγική τον ρόλο της τηλεργασίας και 
της εξ αποστάσεως εργασίας ως 
σημαντικό παράγοντα στην επίτευξη 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής·

Or. pl

Τροπολογία 133
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα 
της πρωτοβουλίας για την απασχόληση 
των νέων δίνει ρητή έμφαση στα άτομα 
με αναπηρία, ιδίως τις γυναίκες με 
αναπηρία, συνοδευόμενο από 
αποτελεσματικά ενεργά μέτρα προβολής 
μέσω ΜΚΟ που εκπροσωπούν άτομα με 
αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 134
Sara Skyttedal
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί τα κράτη μέλη να 
προαγάγουν και να διευκολύνουν τη 
συμμετοχή των γυναικών στον τομέα των 
ΤΠΕ, καθώς και να ενδυναμώσουν τις 
γυναίκες να καταστούν επενδυτές και 
επιχειρηματίες·

Or. en

Τροπολογία 135
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
αναφορικά με το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης 
Απριλίου 2016 σχετικά με τις γυναίκες 
που απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί 
και προσωπικό φροντίδας στην ΕΕ· 
παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
πλαίσιο επαγγελματοποίησης της 
οικιακής εργασίας και της παροχής 
φροντίδας, που θα οδηγήσει στην 
αναγνώριση και στην τυποποίηση των 
συναφών επαγγελμάτων και δεξιοτήτων 
και στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας, 
και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν συστήματα 
επαγγελματοποίησης, εκπαίδευσης, της 
συνεχούς ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
αναγνώρισης των προσόντων γυναικών 
που παρέχουν οικιακή βοήθεια και 
φροντίδα, και να δημιουργήσουν δημόσια 
γραφεία απασχόλησης για την ενίσχυση 
της επαγγελματοποίησης·

Or. en
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Τροπολογία 136
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία 92/85/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, 
σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και 
της ασφάλειας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων, ώστε να διασφαλίσουν ότι 
οι γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη 
μπορούν να επωφεληθούν ισότιμα με τους 
άνδρες από την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων1γ·
__________________
1γ Οδηγία 2014/54/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, 
περί μέτρων που διευκολύνουν την 
άσκηση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 137
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι ένα υγιές και 
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον είναι 
σημαντικό ώστε οι γυναίκες και οι άνδρες 
να μπορούν να εργάζονται περισσότερα 
χρόνια και χωρίς τον κίνδυνο κακής 
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υγείας· τονίζει η ισότητα των φύλων θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να 
ενσωματώνεται στην ανάπτυξη πολιτικών 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία και 
στρατηγικών πρόληψης, μεταξύ άλλων 
στην επικείμενη επανεξέταση από την 
Επιτροπή της στρατηγικής που αφορά 
την υγεία και ασφάλεια στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία 138
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4ε. εφιστά την προσοχή στην έλλειψη 
της διάστασης του φύλου στον τομέα της 
υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, 
και προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να 
καλύψουν ως επαγγελματικές ασθένειες 
και ασθένειες που σχετίζονται με την 
εργασία, τις ασθένειες/παθολογίες που δεν 
είναι ακόμη αναγνωρισμένες ως τέτοιες, 
ιδίως στις γυναικοκρατούμενες θέσεις 
εργασίας· να ενσωματώσουν την ισότητα 
των φύλων στην υγεία και την ασφάλεια 
σε ανδροκρατούμενες εργασίες, όπου 
υπάρχουν ακόμη πολλά χάσματα, μεταξύ 
άλλων σε σχέση με εγκαταστάσεις 
υγιεινής, εξοπλισμό εργασίας, 
προστατευτικό εξοπλισμό προσωπικού 
ιματισμού και κάθε άλλο αναφορικά με το 
εργασιακό περιβάλλον· να εξασφαλίσουν 
την προστασία και την ασφάλεια της 
μητρότητας στον χώρο εργασίας και 
μέτρα επιστροφής στην εργασία μετά την 
άδεια μητρότητας· να αξιολογήσουν τους 
εργασιακούς κινδύνους σε 
γυναικοκρατούμενους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των οικιών, όταν 
πρόκειται για οικιακή εργασία και 
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φροντίδα·

Or. en

Τροπολογία 139
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4στ. σημειώνοντας τον αντίκτυπο της 
κρίσης της νόσου COVID-19, καλεί την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν 
επειγόντως εκείνα τα μέτρα υγείας και 
ασφάλειας που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου, που στοχεύουν 
ειδικά στα επαγγέλματα της πρώτης 
γραμμής που υπερεκπροσωπούνται από 
τις γυναίκες, όπως επαγγελματίες υγείας, 
εργαζόμενες σε φαρμακεία, ταμίες 
σουπερμάρκετ, δασκάλες, εργαζόμενες 
στην παιδική φροντίδα, φροντίστριες 
ηλικιωμένων και καθαρίστριες·

Or. en

Τροπολογία 140
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών·
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Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με 
τη βία και την παρενόχληση·

Or. pl

Τροπολογία 141
Helmut Geuking

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση·

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τον πρώτο τόπο όπου 
εμφανίζεται ψυχολογική και σωματική 
βία στην Ευρωπαϊκή Ένωση της 
πολυμορφίας, ιδίως με τη μορφή 
επιβλαβών έμφυλων κανόνων και 
στερεοτύπων: το σπίτι. Αυτή η βία 
πλήττει όλα τα παιδιά και τους νέους 
ανεξαρτήτως φύλου, με και χωρίς 
μεταναστευτικό υπόβαθρο, σε όλα τα 
κοινωνικά στρώματα και τις χώρες της 
ΕΕ· αυτά τα παιδιά και οι νέοι είναι οι 
μελλοντικοί φορείς επιβλαβών έμφυλων 
κανόνων και στερεοτύπων·
Η οικογένεια θα πρέπει να είναι ένα 
ασφαλές μέρος και τα παιδιά και οι νέοι 
δεν θα πρέπει να χάσουν τη βασική τους 
εμπιστοσύνη σε αυτήν. Οι μορφές 
ενδοοικογενειακής βίας και συγκεκριμένα 
οι έμφυλοι κανόνες και τα στερεότυπα 
στερούν από τα παιδιά και τους νέους 
ήδη από την παιδική ηλικία τη βασική 
εμπιστοσύνη τους στην οικογένεια και, 
συνεπώς, τη δυνατότητα επίτευξης του 
ευκταίου στόχου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ότι «κορίτσια και αγόρια, 
γυναίκες και άνδρες, σε όλη την 
πολυμορφία τους, θα είναι ίσοι και είναι 
ελεύθεροι να χαράξουν την πορεία που 
επιλέγουν στη ζωή τους και να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές 
τους». Θέτουν τα θεμέλια για τη συνέχιση 
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των διαφόρων μορφών βίας στην 
κοινωνία στο σύνολό της, και επομένως 
και στον κόσμο της εργασίας εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
Μόνο η πρόσβαση στη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, χωρίς έμφυλους κανόνες και 
στερεότυπα για όλα τα παιδιά και τους 
νέους μπορεί να τους αντισταθμίσει·
καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει τη 
διεθνή εκστρατεία #WithHer, η οποία 
στοχεύει στην κατάρριψη των επιβλαβών 
έμφυλων κανόνων και στερεοτύπων που 
διαιωνίζουν τη βία κατά των κοριτσιών 
(τα οποία γίνονται γυναίκες) και εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 
προσαρμοσμένη μορφή και πολύ 
στοχευμένα σε όλα τα κράτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όλα τα παιδιά 
και τους νέους ανεξαρτήτως φύλου σε 
όλα τα κοινωνικά στρώματα και 
ανεξάρτητα από την καταγωγή τους·
καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
οδηγία σχετικά με μια ολιστική 
προσέγγιση για την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών· καλεί τα κράτη 
μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν 
τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και 
τη Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με 
τη βία και την παρενόχληση·

Or. de

Τροπολογία 142
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία 
σχετικά με μια ολιστική προσέγγιση για 

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· θεωρεί ότι οι 
επιφυλάξεις που εξέφρασαν ορισμένα 
κράτη μέλη κατά της Σύμβασης της 
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την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με 
τη βία και την παρενόχληση·

Κωνσταντινούπολης πρέπει να γίνουν 
σεβαστές, τα δε κράτη μέλη δεν θα πρέπει 
να εμποδίζονται να αντιμετωπίζουν με τα 
διαθέσιμα μέσα το κοινωνικό πρόβλημα 
της έμφυλης βίας μεταξύ προσώπων·

Or. en

Τροπολογία 143
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία 
σχετικά με μια ολιστική προσέγγιση για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με 
τη βία και την παρενόχληση·

5. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 
με τη φύση, την έκταση και τη βαρύτητα 
της βίας και της παρενόχλησης στον 
κόσμο της εργασίας· επικροτεί από αυτή 
την άποψη την πρόσφατα εγκριθείσα 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση στην εργασία 
και καλεί τα κράτη μέλη να την 
επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν όσο 
συντομότερα γίνεται· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας σε βάρος 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής 
βίας, που αντιμετωπίζει επίσης την 
παρενόχληση, καθώς και την παροχή 
βοήθειας στα θύματα βίας να βρουν 
εργασία, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα τη 
δυσκολία συλλογής ακριβών και 
συγκρίσιμων δεδομένων σε αυτό τον 
τομέα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και αναμένοντας, συνεπώς, τη νέα έρευνα 
που πρόκειται να ξεκινήσει φέτος· τονίζει 
ότι είναι σημαντική η θέσπιση επίσημων 
διαδικασιών για την καταγγελία της 
σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας, καθώς και η ειδική κατάρτιση 
και οι ειδικές εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης ως μέσων επιβολής 
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της αρχής της αξιοπρέπειας στην εργασία 
και της εφαρμογής της προσέγγισης της 
μηδενικής ανοχής ως κανόνα·

Or. en

Τροπολογία 144
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση·

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
κατά των γυναικών· τονίζει ότι η 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και τα 
προγράμματα κατάρτισης για την 
ισότητα των φύλων αποτελούν βασικά 
μέσα για την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
οδηγία σχετικά με μια ολιστική 
προσέγγιση για την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών· καλεί τα κράτη 
μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν 
τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και 
τη Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με 
τη βία και την παρενόχληση· 
επαναλαμβάνει ότι η ισότητα των φύλων 
αποτελεί τον Στόχο 5 του θεματολογίου 
των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και καλεί 
τα κράτη μέλη να κατευθύνουν όλους 
τους πιθανούς πόρους με τρόπο ώστε να 
συμβάλλουν στην επίτευξή του στους 
τομείς της απασχόλησης και των 
κοινωνικών υποθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 145
Eugenia Rodríguez Palop
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση·

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας και τον 
αντίκτυπο όλων των μορφών βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών σε 
αυτόν· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια οδηγία σχετικά με μια ολιστική 
προσέγγιση για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας 
κατά των γυναικών· και να ενισχύσει την 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για την 
πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης 
υπό το φως των διατάξεων της Σύμβασης 
αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη βία και 
την παρενόχληση και της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης· καλεί όλα τα κράτη 
μέλη να τις επικυρώσουν και να τις 
εφαρμόσουν αμφότερες·

Or. en

Τροπολογία 146
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση·

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί το Συμβούλιο να 
ολοκληρώσει επειγόντως την επικύρωση 
από την ΕΕ της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης και να υποστηρίξει 
την επικύρωση και την εφαρμογή της από 
όλα τα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη 
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να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με 
την καταπολέμηση της βίας και της 
παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας 
χωρίς καθυστέρηση· 

Or. en

Τροπολογία 147
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία 
σχετικά με μια ολιστική προσέγγιση για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με 
τη βία και την παρενόχληση·

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· επισημαίνει ότι 
αυτή θα πρέπει να εννοείται με ευρύτερο 
και ισορροπημένο τρόπο, έτσι ώστε να 
διαφυλάσσεται η αρχή της ισότητας, ενώ 
η βία να εννοείται τόσο κατά των ανδρών 
όσο και κατά των γυναικών·

Or. es

Τροπολογία 148
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει ένα πλαίσιο σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
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επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση·

επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση·

Or. en

Τροπολογία 149
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση·

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες και τα ειδικά προβλήματα 
των ευρωπαϊκών υπερπόντιων τόπων 
(τόσο τις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
όσο και στις υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη)· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση·

Or. fr

Τροπολογία 150
Λουκάς Φούρλας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
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Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση·

Επιτροπή να θεσπίσει ένα ενωσιακό 
δίκτυο για την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής βίας· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει μια οδηγία σχετικά με μια 
ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση·

Or. en

Τροπολογία 151
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση·

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της 
οδηγίας «Me too» που ασχολείται με τη 
σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο 
εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση·

Or. en

Τροπολογία 152
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση·

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας και με την 
εμπορία και την εκμετάλλευση των 
γυναικών ως συγκεκριμένη μορφή βίας με 
βάση τη φύλο· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει μια οδηγία σχετικά με μια 
ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και την υποστήριξη στόχων και 
προτεραιοτήτων για την καταπολέμηση 
της εμπορίας γυναικών· καλεί τα κράτη 
μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν 
τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και 
τη Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με 
τη βία και την παρενόχληση·

Or. it

Τροπολογία 153
Λουκάς Φούρλας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση·

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση χωρίς 
καθυστέρηση·

Or. en
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Τροπολογία 154
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Monica 
Semedo, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση·

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία σχετικά 
με μια ολιστική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη 
Σύμβαση αριθ. 190 της ΔΟΕ σχετικά με τη 
βία και την παρενόχληση· καλεί 
περαιτέρω τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
να δώσουν το παράδειγμα και να 
εισαγάγουν μέτρα πρόληψης και 
αντίδρασης για την καλύτερη 
καταπολέμηση της παρενόχλησης στον 
χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 155
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι η κοινωνική 
απόσταση και ο εγκλεισμός που 
προκλήθηκαν από την COVID-19 
προκάλεσαν σημαντική αύξηση των 
κρουσμάτων έμφυλης βίας στην Ευρώπη· 
θεωρεί, συνεπώς, ότι όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενισχύσουν τα μέτρα 
προστασίας των γυναικών τόσο κατά τη 
διάρκεια της κρίσης όσο και μετά· 
υπενθυμίζει ότι ένα από τα βασικά 
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στοιχεία στην αντιμετώπιση της έμφυλης 
βίας είναι η οικονομική ανεξαρτησία και 
προτείνει, υπό αυτή την έννοια, την 
ανάπτυξη ειδικού προγράμματος 
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για 
θύματα έμφυλης βίας στην Ευρώπη το 
οποίο θα αποσκοπεί στην ενεργή 
προαγωγή της απασχολησιμότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία 156
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά και δεσμευτικά μέτρα 
για τον ορισμό και την απαγόρευση της 
βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο 
της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
αποτελεσματικής πρόσβασης σε ασφαλείς 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
καταγγελίας και επίλυσης διαφορών που 
συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου, σε 
στήριξη, υπηρεσίες και διορθωτικά 
μέτρα· προτρέπει επίσης να κληθούν οι 
εργοδότες να λάβουν μέτρα για την 
πρόληψη της βίας και της παρενόχλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας 
και παρενόχλησης·

Or. en

Τροπολογία 157
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. πιστεύει ότι οι γυναίκες 
εργαζόμενες που υφίστανται έμφυλη βία 
θα πρέπει να δικαιούνται συγκεκριμένα 
δικαιώματα απασχόλησης, ασφαλιστικά 
οφέλη, όπως η μείωση ή η 
αναδιοργάνωση των ωρών εργασίας τους, 
η αλλαγή του τόπου εργασίας και η 
προσωρινή προστασία από την απόλυση· 
θεωρεί ότι η έμφυλη βία θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί στις αξιολογήσεις 
επαγγελματικών κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 158
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη 
να παρουσιάσουν τεκμηριωμένες, καλά 
σχεδιασμένες πολιτικές και 
μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας που 
βελτιώνουν εκ των πραγμάτων τις 
συνθήκες εργασίας των γυναικών και 
αυξάνουν την ποιοτική απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 159
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διαφυλάξουν την ισότητα χωρίς 
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αποκλεισμούς για τις γυναίκες και τα 
κορίτσια με αναπηρία σε όλους τους 
τομείς της ζωής, να διασφαλίζουν τα 
σεξουαλικά και τα αναπαραγωγικά τους 
δικαιώματα, την παροχή προστασίας 
τους από την ενδοοικογενειακή βία και τη 
βία από παρόχους υπηρεσιών φροντίδας 
και στήριξης, και να δρομολογήσουν 
προγράμματα ευαισθητοποίησης και 
ανάπτυξης ικανοτήτων προς αυτόν τον 
σκοπό για επαγγελματίες στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, των 
κοινωνικών υπηρεσιών και των 
υπηρεσιών φροντίδας, της εκπαίδευσης, 
των υπηρεσιών κατάρτισης και 
απασχόλησης, της επιβολής του νόμου 
και δικαστικού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 160
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη 
διατομεακή προσέγγιση, ιδιαίτερη 
προσοχή αναφορικά με την πρόσβαση 
στην εργασία πρέπει να αποδίδεται στις 
κατηγορίες που έρχονται αντιμέτωπες με 
πολλαπλές διακρίσεις· καλεί, ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να συλλέξουν αναλυτικά δεδομένα για την 
καλύτερη μέτρηση και παρακολούθηση 
της προόδου για τη γεφύρωση του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε 
ομάδες που βιώνουν πολλαπλές και 
διατομεακές μορφές διακρίσεων και να 
εξαλείψουν όλα τα εμπόδια πρόσβασης 
των μεταναστριών στην εργασία (επίσης 
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μέσω της αναθεώρησης του συστήματος 
αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων) και των γυναικών με 
αναπηρία (ιδίως αφαιρώντας όλα τα 
φυσικά και τεχνικά εμπόδια), των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες και των γυναικών Ρομά, των 
ηλικιωμένων γυναικών, των μόνων 
μητέρων και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ·

Or. en

Τροπολογία 161
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη αναφοράς στη διάσταση του 
φύλου της εμπορίας ανθρώπων για 
σκοπούς εκμετάλλευσης της εργασίας, 
ιδίως στην περίπτωση οικιακού 
προσωπικού, λόγω του περιορισμού που η 
οικογενειακή οικία παρουσιάζει ως χώρος 
εργασίας αναφορικά με τις δυνατότητες 
επιθεώρησης και ελέγχου της 
επαγγελματικής δραστηριότητας· 
υπενθυμίζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 
σχετικά με τις γυναίκες που 
απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί και 
προσωπικό φροντίδας στην ΕΕ και ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προάγουν τη διερεύνηση αυτών των 
περιπτώσεων, να βελτιώσουν τον 
μηχανισμό αναγνώρισης και προστασίας 
των θυμάτων και να εμπλέξουν ΜΚΟ, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, δημόσιες 
αρχές και όλους τους πολίτες στη 
διαδικασία ανίχνευσης·

Or. en
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Τροπολογία 162
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. ζητεί την άμεση αναθεώρηση και 
ένα φιλόδοξο νέο σχέδιο δράσης για το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
έως το τέλος του 2020, το οποίο θα 
πρέπει να θέσει σαφείς στόχους για τα 
κράτη μέλη ώστε να μειωθεί το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων τα 
επόμενα χρόνια και να διασφαλιστεί ότι οι 
στόχοι αυτοί λαμβάνονται υπόψη στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις· καλεί την 
Επιτροπή να δώσει, στο πλαίσιο του 
σχεδίου δράσης, ιδιαίτερη προσοχή στους 
παράγοντες που οδηγούν στο 
συνταξιοδοτικό χάσμα και να αξιολογήσει 
την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για τη 
μείωση αυτού του χάσματος σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο· επισημαίνει ιδίως την 
ανάγκη να συμπεριληφθεί στο νέο σχέδιο 
δράσης μια διατομεακή προοπτική·

Or. en

Τροπολογία 163
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. υπενθυμίζει το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης 
Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την 
εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ· προτρέπει 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει 
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στον (αναθεωρημένο) Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη και καλεί την Επιτροπή 
να προτείνει ένα χρονοδιάγραμμα για την 
εφαρμογή του λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάσταση του φύλου των οικονομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων· καλεί όλα τα 
κράτη μέλη να επικυρώσουν τον 
αναθεωρημένο Χάρτη·

Or. en

Τροπολογία 164
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την κοινωνική προστασία για την 
αντιμετώπιση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων και ιδίως 
την εκθήλυνση της φτώχειας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα μονογονεϊκά 
νοικοκυριά που έχουν ως αρχηγό γυναίκα·

Or. en

Τροπολογία 165
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να θεσπιστεί εγγύηση για τα 
παιδιά, αλλά, αναγνωρίζοντας την έμφυλη 
διάσταση της παιδικής φτώχειας, ζητεί 
τη λήψη πρόσθετων μέτρων και την 
παροχή πρόσθετων κεφαλαίων για την 
κατάλληλη αντιμετώπιση των εμποδίων 
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που οδηγούν στη φτώχεια των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης 
αξιοπρεπούς εισοδήματος για όλους, 
παρουσιάζοντας μια ευρωπαϊκή οδηγία 
πλαίσιο για το ελάχιστο εισόδημα, και την 
πρόσβαση σε στέγη μέσω μιας 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη στέγαση 
που αναγνωρίζει τις μεγαλύτερες 
δυσκολίες των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 166
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη αναφοράς στη στρατηγική για 
την ισότητα των φύλων 2020-2025 για 
την προστασία των γυναικών και των 
κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας και 
έλλειψης στέγης, και καλεί την Επιτροπή 
να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα στο 
επικείμενο σχέδιο δράσης για την 
ενσωμάτωση και την ένταξη, ώστε να 
προληφθεί η περίπτωση οι γυναίκες να 
εξαιρεθούν από κοινωνικές και 
οικονομικές πολιτικές βαθαίνοντας 
περαιτέρω τον κύκλο φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 167
Jessica Polfjärd

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να διασφαλιστούν 
δικαιώματα που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου με τη χρήση μιας 
διατομεακής προσέγγισης σύμφωνα με 
τις αρχές 2 και 3 του πυλώνα· καλεί την 
Επιτροπή, για τον σκοπό αυτό, να 
αναπτύξει και να συμπεριλάβει έναν 
δείκτη ισότητας των φύλων στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ώστε να 
παρακολουθούνται οι επιπτώσεις των 
μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και 
της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης στην ισότητα των φύλων.

6. σημειώνει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 168
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να διασφαλιστούν δικαιώματα 
που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 
φύλου με τη χρήση μιας διατομεακής 
προσέγγισης σύμφωνα με τις αρχές 2 και 3 
του πυλώνα· καλεί την Επιτροπή, για τον 
σκοπό αυτό, να αναπτύξει και να 
συμπεριλάβει έναν δείκτη ισότητας των 
φύλων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ώστε να 
παρακολουθούνται οι επιπτώσεις των 
μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και 
της πράσινης και της ψηφιακής 

6. επαναλαμβάνει τον μη δεσμευτικό 
χαρακτήρα του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να διασφαλιστεί η ισότητα 
των φύλων σύμφωνα με τις αρχές 2 και 3 
του πυλώνα·
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μετάβασης στην ισότητα των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 169
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να διασφαλιστούν δικαιώματα 
που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 
φύλου με τη χρήση μιας διατομεακής 
προσέγγισης σύμφωνα με τις αρχές 2 και 3 
του πυλώνα· καλεί την Επιτροπή, για τον 
σκοπό αυτό, να αναπτύξει και να 
συμπεριλάβει έναν δείκτη ισότητας των 
φύλων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ώστε να 
παρακολουθούνται οι επιπτώσεις των 
μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και 
της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης στην ισότητα των φύλων.

6. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να διασφαλιστούν δικαιώματα 
που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 
φύλου με τη χρήση μιας διατομεακής 
προσέγγισης σύμφωνα με τις αρχές 2 και 3 
του πυλώνα.

Or. pl

Τροπολογία 170
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να διασφαλιστούν 
δικαιώματα που λαμβάνουν υπόψη τη 

6. επικροτεί την ανακήρυξη του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων ως πολιτικού 
προσανατολισμού·για την επίτευξη 
προόδου στα κοινωνικά θέματα, και ζητεί 
να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία σε αρχές 
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διάσταση του φύλου με τη χρήση μιας 
διατομεακής προσέγγισης σύμφωνα με 
τις αρχές 2 και 3 του πυλώνα· καλεί την 
Επιτροπή, για τον σκοπό αυτό, να 
αναπτύξει και να συμπεριλάβει έναν 
δείκτη ισότητας των φύλων στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ώστε να 
παρακολουθούνται οι επιπτώσεις των 
μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και 
της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης στην ισότητα των φύλων.

του κεφαλαίου 1·

Or. es

Τροπολογία 171
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να διασφαλιστούν δικαιώματα 
που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 
φύλου με τη χρήση μιας διατομεακής 
προσέγγισης σύμφωνα με τις αρχές 2 και 
3 του πυλώνα· καλεί την Επιτροπή, για τον 
σκοπό αυτό, να αναπτύξει και να 
συμπεριλάβει έναν δείκτη ισότητας των 
φύλων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ώστε να 
παρακολουθούνται οι επιπτώσεις των 
μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και 
της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης στην ισότητα των φύλων.

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστούν δικαιώματα που λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου με τη χρήση 
μιας διατομεακής προσέγγισης και να 
εισαχθεί η ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή, για τον σκοπό αυτό, 
να συντονίσει τη συλλογή αξιόπιστων και 
διαφανών δεδομένων από όλα τα κράτη 
μέλη·

Or. it

Τροπολογία 172
Rosa Estaràs Ferragut
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να διασφαλιστούν δικαιώματα 
που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 
φύλου με τη χρήση μιας διατομεακής 
προσέγγισης σύμφωνα με τις αρχές 2 και 3 
του πυλώνα· καλεί την Επιτροπή, για τον 
σκοπό αυτό, να αναπτύξει και να 
συμπεριλάβει έναν δείκτη ισότητας των 
φύλων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ώστε να 
παρακολουθούνται οι επιπτώσεις των 
μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και 
της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης στην ισότητα των φύλων.

6. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει εν 
προκειμένω την ανάγκη να διασφαλιστούν 
δικαιώματα που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου σύμφωνα με τις αρχές 
2 και 3· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν για την ορθή 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ κατά 
των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων σε 
σχέση με το φύλο και για τη συστηματική 
παρακολούθηση της σχετικής προόδου 
και την πιθανή αναθεώρηση προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων· Οι 
γυναίκες συνεχίζουν να 
υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων 
εταιρειών της ΕΕ όπου μόνον το 8% των 
διευθυνόντων συμβούλων είναι γυναίκες. 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τον οριζόντιο και κάθετο 
διαχωρισμό στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της μικρής 
παρουσίας των γυναικών στον τομέα 
STEM και στον ψηφιακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 173
Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, 
Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 

6. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
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κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να διασφαλιστούν δικαιώματα 
που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 
φύλου με τη χρήση μιας διατομεακής 
προσέγγισης σύμφωνα με τις αρχές 2 και 3 
του πυλώνα· καλεί την Επιτροπή, για τον 
σκοπό αυτό, να αναπτύξει και να 
συμπεριλάβει έναν δείκτη ισότητας των 
φύλων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ώστε να 
παρακολουθούνται οι επιπτώσεις των 
μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και 
της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης 
στην ισότητα των φύλων.

κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση 
του φύλου με τη χρήση μιας διατομεακής 
προσέγγισης σύμφωνα με τις αρχές 2 και 3 
του πυλώνα· καλεί την Επιτροπή, για τον 
σκοπό αυτό, να συμπεριλάβει τον δείκτη 
ισότητας των φύλων του EIGE στον 
κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων και 
ΣΑΧ προκειμένου να τροφοδοτηθεί η 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
και να παρακολουθούνται οι επιπτώσεις 
των μακροοικονομικών πολιτικών καθώς 
και της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης στην ισότητα των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 174
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να διασφαλιστούν δικαιώματα 
που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 
φύλου με τη χρήση μιας διατομεακής 
προσέγγισης σύμφωνα με τις αρχές 2 και 3 
του πυλώνα· καλεί την Επιτροπή, για τον 
σκοπό αυτό, να αναπτύξει και να 
συμπεριλάβει έναν δείκτη ισότητας των 
φύλων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ώστε να 
παρακολουθούνται οι επιπτώσεις των 
μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και 
της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης στην ισότητα των φύλων.

6. σημειώνει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εγκρίνει σχέδιο δράσης για 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να διασφαλιστούν δικαιώματα 
που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 
φύλου με τη χρήση μιας διατομεακής 
προσέγγισης σύμφωνα με τις αρχές 2 και 3 
του πυλώνα· καλεί την Επιτροπή να 
σεβαστεί την αρχή της επικουρικότητας 
που κατοχυρώνεται στις συνθήκες όταν 
προτείνει πολιτικές για την αγορά 
εργασίας και κοινωνικές πολιτικές·

Or. en
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Τροπολογία 175
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι περισσότεροι από 
70% των εργαζόμενων στους τομείς της 
υγείας και της κοινωνικής εργασίας 
παγκοσμίως είναι γυναίκες, καθώς και 
εργαζόμενοι σε καταστήματα και στον 
τομέα λιανικής και στον τομέα της 
καθαριότητας που είναι κυρίως γυναίκες, 
συχνά κερδίζοντας μόνο τον κατώτατο 
μισθό· υπενθυμίζει ότι, όπως σε 
προηγούμενες κρίσεις, οι γυναίκες θα 
πληγούν σημαντικά από οικονομική 
άποψη, και κατά την περίοδο μετά την 
κρίση· επιμένει, για αυτό τον λόγο, στην 
ανάγκη μιας προοδευτικής προσέγγισης 
ευαισθητοποιημένης ως προς τη 
διάσταση του φύλου, όσον αφορά τόσο 
την άμεση όσο και την μακροπρόθεσμη 
δράση, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, 
βάσει ποιοτικών δεδομένων 
διαχωρισμένων ως προς το φύλο· από την 
άποψη αυτή, προτείνει το σχέδιο 
ανάκαμψης να λαμβάνει υπόψη τον 
επαγγελματικό διαχωρισμό των αγορών 
ώστε να αποτραπεί η επανάληψη όσων 
συνέβησαν σε προηγούμενες κρίσεις, 
κατά τις οποίες η προαγωγή της 
απασχόλησης επικεντρώθηκε στους 
ανδρικούς τομείς, αφήνοντας τους 
γυναικοκρατούμενους τομείς στη δεύτερη 
θέση, ή την ανάγκη αναχαίτισης της 
δυναμικής του επαγγελματικού 
διαχωρισμού·

Or. en

Τροπολογία 176
Eugenia Rodríguez Palop
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. αναγνωρίζοντας την ανάγκη να 
υπάρξει μετάβαση προς μια δίκαιη, 
κλιματικά ουδέτερη, ψηφιακή Ευρώπη, 
καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα 
αύξησης της συμμετοχής των γυναικών 
στον ψηφιακό και τον πράσινο τομέα, 
συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και 
έγκρισης πολιτικών που διασφαλίζουν την 
ισότητα των αμοιβών, ελάχιστες 
αποδοχές διαβίωσης, προσωπική 
ανάπτυξη και επαρκή κοινωνική 
προστασία· προτρέπει την Επιτροπή να 
μεριμνήσει ώστε κάθε μέτρο που αφορά 
τη βελτίωση της συμμετοχής των 
γυναικών σε αυτούς τους τομείς να 
συνάδει με την οδηγία σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής και ώστε να 
αντιμετωπίζει τη σεξουαλική 
παρενόχληση στον χώρο εργασίας βάσει 
των διατάξεων της Σύμβασης της ΔΟΕ 
και της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης·

Or. en

Τροπολογία 177
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστούν οι πτυχές της ισότητας 
των φύλων που σχετίζονται με τον 
μελλοντικό κόσμο της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων του πράσινου 
χαρακτήρα και της ψηφιοποίησης της 
οικονομίας· εκφράζει τη λύπη του για τον 
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αδύναμο σύνδεσμο μεταξύ της νέας 
στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων και της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ των 
πολιτικών για την αλλαγή του κλίματος 
και της ισότητας των φύλων στις 
επικείμενες προτάσεις της·

Or. en

Τροπολογία 178
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων 
πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματικά 
μια δίκαιη μετάβαση που δεν αφήνει 
κανέναν στο περιθώριο· καλεί την 
Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η δράση 
για την ενέργεια και το κλίμα να 
ενσωματώνει και να συνεκτιμά τη 
διάσταση του φύλου με την εφαρμογή 
συστηματικών εκτιμήσεων επιπτώσεων 
ανάλογα με το φύλο και τη διάθεση 
ειδικών κεφαλαίων για την ισότητα των 
φύλων σε συναφείς δράσεις για το κλίμα 
και πολιτικές στο πλαίσιο της Νέας 
Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 179
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι το Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ αναφέρονταν, το 
2018, στη δημιουργία 58 εκατομμυρίων 
θέσεων απασχόλησης παγκοσμίως, 
σχετικών με την τεχνητή νοημοσύνη 
(ΤΝ), μέχρι το 2022, όμως μόνο ένα 
ποσοστό 24,9 % των γυναικών που 
παρακολουθούν ανώτερη εκπαίδευση 
αποκτά πτυχίο στους τομείς των νέων 
τεχνολογιών· υπογραμμίζει ότι είναι 
θεμελιώδες να διασφαλίζεται ισότιμη 
εκπροσώπηση των γυναικών στους 
επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς· 
υπενθυμίζει ότι η αύξηση του αριθμού 
των γυναικών που απασχολούνται στα 
επαγγέλματα των νέων τεχνολογιών θα 
μπορούσε να δημιουργήσει ποσό ικανό να 
ανέλθει σε 16 εκατομμύρια ευρώ, στην 
Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 180
Jessica Polfjärd

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι μελέτες δείχνουν ότι 
το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο 
γεγονός ότι οι γυναίκες και οι άνδρες 
απασχολούνται σε διαφορετικές εργασίες 
με διαφορετικό επίπεδο αμοιβής· μια 
αγορά εργασίας διαιρεμένη κατά φύλα 
ξεκινά με την επιλογή της εκπαίδευσης, 
ως εκ τούτου οι αλλαγές στις 
εκπαιδευτικές επιλογές είναι απαραίτητες 
ώστε να καταπολεμηθούν οι διαφορές 
μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν 
πληρέστερα για τον σχολικό και 
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επαγγελματικό προσανατολισμό 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι 
σπουδαστές γνωρίζουν τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η αγορά εργασίας και τις 
συνέπειες των διάφορων εκπαιδευτικών 
επιλογών·

Or. en

Τροπολογία 181
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη των 
νέων πολιτικών για τη γεφύρωση του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων· καλεί σε αυτό το πλαίσιο τους 
κοινωνικούς εταίρους να συμμετάσχουν 
σε συζητήσεις και να συνεργαστούν για 
την αντιμετώπιση του μισθολογικού 
χάσματος και μέσω μέτρων θετικής 
δράσης, καθώς και να συνεργαστούν με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
προκειμένου να κινητοποιήσουν έντονα 
την κοινή γνώμη αφού η γεφύρωση του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων αποτελεί καθολική προτεραιότητα 
ενσωμάτωσης, η οποία θα αυξήσει τα 
κίνητρα, την παραγωγικότητα και την 
ευημερία των εργαζόμενων στον χώρο 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 182
Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș 
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Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη να άρουν τα 
τα εμπόδια για τη θέσπιση της οδηγίας 
σχετικά με τις γυναίκες σε διοικητικά 
συμβούλια και την οριζόντια οδηγία κατά 
των διακρίσεων, που είναι καίριας 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής· καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ δίνουν το παράδειγμα και 
εξασφαλίζουν την παρουσία γυναικών 
στις ανώτερες διοικητικές θέσεις κατά 
τουλάχιστον 50%· καλεί περαιτέρω τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων διαφάνειας από τις 
εταιρείες ως προς το ποσοστό γυναικών 
σε ανώτερες διοικητικές θέσεις και 
πληροφορίες για τα επίπεδα αμοιβών·

Or. en

Τροπολογία 183
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Monica 
Semedo, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να ενσωματώσει τη διάσταση 
του φύλου στο σύνολο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και ιδίως του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, 
προκειμένου να χρηματοδοτήσει, μεταξύ 
άλλων, ενέργειες για την προαγωγή της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
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και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 184
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί, στο πρόγραμμα που θα 
διαδεχθεί τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», να θεσπιστεί πυλώνας για την 
ισότητα των φύλων και ένας γενικός 
στόχος για την ισότητα των φύλων και να 
ενσωματωθούν ειδικοί ανά φύλο στόχοι 
και δείκτες στις ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει κάθε χώρα και έχουν 
εντοπιστεί στον κοινωνικό πίνακα 
αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 185
Λουκάς Φούρλας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να προάγει τη 
γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσω 
στοχευμένων προγραμμάτων· επισημαίνει 
ότι μπορούν να επέλθουν αλλαγές σε 
τοπικό επίπεδο και προτρέπει τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν σε δραστηριότητες 
που καταπολεμούν και αντιμετωπίζουν τα 
χάσματα μεταξύ των φύλων·

Or. en
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Τροπολογία 186
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν την κάλυψη των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων σε 
τομεακό επίπεδο και τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στη χάραξη 
πολιτικής, μεταξύ άλλων για το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 187
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προσεγγίσουν τον αντίκτυπο της 
κρίσης της νόσου COVID στην ισότιμη 
πρόσβαση των γυναικών στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 188
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ζητεί τα μέτρα που αφορούν το 
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μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, το 
συνταξιοδοτικό χάσμα και το χάσμα όσον 
αφορά τη φροντίδα να αντιμετωπίζουν 
ρητά τις ανάγκες των γονέων, και ιδίως 
των μητέρων παιδιών με αναπηρία· ζητεί 
να εξεταστεί η ανάπτυξη μέτρων για την 
πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή 
στην αγορά εργασίας των γυναικών με 
αναπηρία, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερη δυσκολία στην ανεύρεση 
εργασίας με κατάλληλες συνθήκες· 
προκειμένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις 
και οι προκαταλήψεις που 
αντιμετωπίζουν, ζητεί την ανάληψη 
πρωτοβουλιών που παρέχουν στις 
γυναίκες με αναπηρία ευελιξία και 
στήριξη τόσο στην αναζήτηση εργασίας 
όσο και στην επαγγελματική απόδοση, 
καθώς και προώθηση ευκαιριών σε 
επαγγελματικά κέντρα για να γίνει η 
μετάβαση προς καθεστώτα 
απασχόλησης, όπως η υποστηριζόμενη 
απασχόληση, τα ειδικά κέντρα 
απασχόλησης και η ανοικτή αγορά 
εργασίας, καθώς και να αξιολογηθεί η 
άτυπη εργασία των φροντιστών ατόμων 
με αναπηρία, καθώς πολλές από αυτές τις 
φροντίστριες είναι επίσης γυναίκες με 
αναπηρία και η άτυπη εργασία τους θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη για να μειωθεί το 
συνταξιοδοτικό χάσμα·

Or. en

Τροπολογία 189
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου στις πολιτικές 
απασχόλησης που σχετίζονται με τη 
βιωσιμότητα και τη δίκαιη μετάβαση, οι 
οποίες μεριμνούν για την εκτίμηση 
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επιπτώσεων στα φύλα των 
χρηματοδοτικών μηχανισμών για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, 
ώστε να διαδραματίσουν ισχυρό ρόλο 
στον μετασχηματισμό των έμφυλων 
προτύπων και στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων· καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό σε ταμεία που 
σχετίζονται με το κλίμα, όπως το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης, διασφαλίζοντας ότι 
οι οικονομικές επιλογές για τη στήριξη 
των εργαζομένων και των εταιρειών δεν 
οξύνουν τις ανισότητες και ότι 
ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 190
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. συνιστά η πολιτική στήριξη της 
ισότητας των φύλων να είναι 
συμπληρωματική της χρηματοδοτικής 
στήριξης και η ισότητα των φύλων να 
αναγνωρίζεται σε διάφορους τομείς 
πολιτικής, προβλέποντας την ένταξή της 
ως οριζόντια προτεραιότητα, η οποία θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα σχέδια 
μεμονωμένων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
εμπλέξει ενώσεις μέσων ενημέρωσης για 
την προώθηση της ευαισθητοποίησης για 
την ισότητα των φύλων·

Or. it

Τροπολογία 191
Kira Marie Peter-Hansen
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ζητεί την ανάπτυξη 
συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών 
και συστάσεων από τα κράτη μέλη για 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στις φορολογικές πολιτικές, μεταξύ 
άλλων για την πραγματοποίηση ελέγχων 
με βάση το φύλο σχετικά με τις 
δημοσιονομικές πολιτικές, προκειμένου 
να εξαλειφθούν τυχόν μεροληπτικές με 
βάση το φύλο φορολογικές πρακτικές και 
να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
δημιουργηθούν νέοι φόροι, νόμοι για τις 
δαπάνες, προγράμματα ή πρακτικές που 
αυξάνουν το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στην αγορά ή στο καθαρό εισόδημα ή που 
ενισχύουν το στερεότυπο του άνδρα 
στυλοβάτη·

Or. en

Τροπολογία 192
Jessica Polfjärd

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. σημειώνει ότι η γυναικεία 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας είναι 
χαμηλότερη από αυτή των ανδρών· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
μειωθεί η φορολογία εισοδήματος προς 
ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας· 

Or. en
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Τροπολογία 193
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπενθυμίζει ότι η 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στη 
δημόσια και πολιτική ζωή αποτελεί 
πλήγμα για την καλή λειτουργία των 
δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών· 
κάνει έκκληση, ως εκ τούτου, στα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τα 
μέτρα που έχουν ως στόχο να 
διευκολύνουν την ισορροπημένη 
συμμετοχή των δύο φύλων στη λήψη 
αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο· 

Or. fr

Τροπολογία 194
Jessica Polfjärd

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι γυναίκες δεν ανοίγουν ούτε 
λειτουργούν επιχειρήσεις στον ίδιο βαθμό 
με τους άνδρες· προτρέπει τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν μεταρρυθμίσεις φιλικές για 
τις επιχειρήσεις για την προώθηση της 
ισότητας και την αύξηση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 195
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις 
κοινωνικές πτυχές των συστάσεων ανά 
χώρα, έχοντας υπόψη τόσο τον σεβασμό 
της επικουρικότητας όσο και τις εθνικές 
αρμοδιότητες·

Or. en

Τροπολογία 196
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η συλλογή στοιχείων 
κατανεμημένων ανά φύλο, ιδίως για τη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και τα βαθύτερα αίτια της 
ανισότητας μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 197
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να προωθήσει τη συμμετοχή 
των γυναικών ως ψηφοφόρων και 
υποψηφίων στις εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2024· ως 



AM\1205885EL.docx 121/136 PE650.655v02-00

EL

προς αυτό το θέμα, τονίζει ότι είναι 
ανάγκη να αναθεωρηθεί ο ευρωπαϊκός 
εκλογικός νόμος προκειμένου να 
προβλέπει τη δυνατότητα προσωρινής 
αντικατάστασης μέλους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που κάνει χρήση του 
οικείου δικαιώματος άδειας μητρότητας, 
πατρότητας ή γονικής άδειας· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει 
τον εκλογικό νόμο αναλόγως και το 
Συμβούλιο να προσυπογράψει αυτή την 
αναθεώρηση·

Or. en

Τροπολογία 198
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
ένα ενωσιακό πλαίσιο για τις εθνικές 
στρατηγικές για τους αστέγους και όλα τα 
κράτη μέλη να καταρτίσουν τις εθνικές 
στρατηγικές τους για τους αστέγους 
περιλαμβάνοντας μέτρα πρόληψης και 
αντιμετώπισης με βάση το φύλο, 
προκειμένου να στηριχθούν οι γυναίκες 
που βιώνουν αστεγία, οι οποίες έχουν 
συχνά βιώσει πολύπλοκο τραύμα και 
έρχονται αντιμέτωπες με 
επαναλαμβανόμενες τραυματικές 
εμπειρίες, όπως ενδοοικογενειακή βία και 
κακοποίηση, διαχωρισμό από τα παιδιά 
τους, στιγματισμό, έλλειψη ασφαλών 
χώρων, κτλ.·

Or. en
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Τροπολογία 199
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
ρητές κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή του διατομεακού πλαισίου, το 
οποίο θα πρέπει να θέτει σε 
προτεραιότητα τη συμμετοχή των 
ομάδων που πλήττονται από τις 
διατομεακές μορφές διακρίσεων για την 
εκτίμηση του διαφορικού αντικτύπου 
πολιτικών και ενεργειών, προκειμένου να 
εξατομικευτούν αποκρίσεις ανά θέμα που 
εδράζονται στις αρχές της απαγόρευσης 
των διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 200
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. υπενθυμίζει το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης 
Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την 
ανάγκη, στην περίοδο μετά το 2020, για 
ένα ισχυρότερο στρατηγικό πλαίσιο της 
ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης 
των Ρομά, που ορίζει ότι στα 
περισσότερα κράτη μέλη δεν είχε 
παρατηρηθεί βελτίωση στην πρόσβαση 
στην απασχόληση και υπάρχουν σοβαρές 
ανησυχίες που αφορούν τη στέγαση και 
μικρή πρόοδος όσον αφορά τη φτώχεια 
και μια ανάγκη για ισχυρή διάσταση του 
φύλου στο ενωσιακό πλαίσιο· εκφράζει 
την ανησυχία του για τη ρητορική μίσους 
κατά των Ρομά στο πλαίσιο της 
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πανδημίας COVID-19, και για τους 
πρόσθετους περιορισμούς που 
θεσπίστηκαν από ορισμένα κράτη μέλη 
για τη θέση κοινοτήτων Ρομά σε 
καραντίνα και φοβάται για τις αρνητικές 
επιπτώσεις στις πιο ευάλωτες ομάδες 
μεταξύ των Ρομά, όπως τα κορίτσια, οι 
νεαρές γυναίκες, οι ηλικιωμένες γυναίκες, 
τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα 
ΛΟΑΤΚΙ+· προτρέπει την Επιτροπή να 
εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν το 
ενωσιακό στρατηγικό πλαίσιο για την 
ισότητα και την ένταξη των Ρομά, να 
αναλύσει τον αντίκτυπο που έχει ο 
κορονοϊός στους Ρομά και να εγκρίνει 
μέτρα για την αποτροπή 
οπισθοδρομήσεων·

Or. en

Τροπολογία 201
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη ρητής απαγόρευσης των 
διακρίσεων για λόγους ταυτότητας φύλου 
και έκφρασης φύλου ενός ατόμου κατά το 
δίκαιο της ΕΕ· σημειώνει την επιμονή 
των διακρίσεων, της παρενόχλησης και 
του αποκλεισμού των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ 
από την αγορά εργασίας· υπενθυμίζει το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με 
το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα 
άτομα ΛΟΑΔΜ και το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης 
Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις δημόσιες 
διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά 
των ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί την 
Επιτροπή να εγκρίνει το συντομότερο 
δυνατόν το στρατηγικό πλαίσιο για την 
ισότητα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ που 
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ακολουθεί τον κατάλογο δράσεων για τα 
άτομα ΛΟΑΔΜ 2016-2019 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να 
συμπεριλάβει συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων στην 
εργασία για λόγους γενετήσιου 
προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, 
έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών 
φύλου·

Or. en

Τροπολογία 202
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6στ. υπενθυμίζει το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης 
Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την 
κατάσταση των γυναικών με αναπηρία· 
προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει μια 
ενοποιημένη πρόταση στο πλαίσιο της 
Στρατηγικής μετά το 2020 η οποία θα 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη θετικών 
δράσεων με στόχο τις γυναίκες με 
αναπηρία, προκειμένου να προαχθεί η 
απασχόληση, η κατάρτιση, οι 
δραστηριότητες εξεύρεσης εργασίας, 
ισότιμες σταδιοδρομίες, ισότιμες αμοιβές, 
προσαρμογή στον χώρο εργασίας και 
περαιτέρω εκπαίδευση, δίνοντας προσοχή 
στην ψηφιακή τους ένταξη και στην 
ανάγκη διαφύλαξης της ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής· επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
μιας εγγύησης για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία με συγκεκριμένα 
μέτρα που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες 
των γυναικών με αναπηρία·

Or. en
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Τροπολογία 203
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ζ. αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο των 
ΜΚΟ και των οργανώσεων για τα 
δικαιώματα των γυναικών που 
αγωνίζονται κατά της ανισότητας των 
φύλων, των διακρίσεων και της βίας 
κατά των γυναικών· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει και να ενισχύσει την 
προστασία της συμμετοχής και της 
ενεργής εμπλοκής των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών ασκώντας πίεση 
για χρηματοδοτικά μέσα για την παροχή 
χρηματοδότησης σε υπερασπιστές των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που εργάζονται για την αντιστροφή της 
οπισθοδρόμησης και της υποχώρησης σε 
θέματα ισότητας των φύλων και να 
προάγει τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα των γυναικών, τόσο εντός 
της ΕΕ όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 204
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6η. καλεί τα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν επίσημη σύνθεση του 
Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων 
ώστε να παράσχουν στους υπουργούς και 
στους υφυπουργούς που είναι αρμόδιοι 
για την ισότητα των φύλων ειδικό φόρουμ 
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συζητήσεων και περαιτέρω διευκόλυνση 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 205
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6θ. επικροτεί τις φιλοδοξίες της 
Επιτροπής για επίτευξη ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων και ελπίζει να 
δει σαφή δέσμευση στην αποτελεσματική 
εφαρμογή εκτιμήσεων επιπτώσεων 
ανάλογα με το φύλο όλων των πολιτικών 
και των προγραμμάτων σε όλες τις 
πολιτικές και τα προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων 
οργανισμών και θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ και να υποβάλλει τακτικά έκθεση για 
τη λειτουργία της εντολής ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 206
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6θ. τονίζει την ανάγκη να 
συμπεριληφθεί η ισότητα των φύλων στις 
πολιτικές θέσεις της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης, σε διαλόγους με χώρες εταίρους, 
σε πολιτικές γειτονίας και σε 
διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση· καλεί 
την Επιτροπή να προωθήσει την ισότητα 
των φύλων στις εμπορικές σχέσεις και να 
συμπεριλάβει τη δέσμευση για σεβασμό 
των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για 
την ίση αμοιβή και τη μη διάκριση στον 
χώρο εργασίας, σε εμπορικές συμφωνίες 
με τρίτες χώρες·

Or. it

Τροπολογία 207
Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Samira Rafaela
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ι. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να ενδυναμώσει περαιτέρω τον ρόλο της 
ΕΕ ως καταλύτη της ισότητας των 
φύλων παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 208
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ια (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ια. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για χρήση του Ταμείου 
Ασύλου και Μετανάστευσης προς 
ενθάρρυνση των ενεργειών των κρατών 
μελών για στήριξη της ένταξης των 
γυναικών, αλλά εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι δεν εξετάζεται η λήψη 
απτών μέτρων για την αντιμετώπιση των 
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χαμηλότερων ποσοστών απασχόλησης 
στην ΕΕ για τις γυναίκες υπηκόους 
τρίτων χωρών και την ειδική ευπάθεια 
των γυναικών και των κοριτσιών που 
είναι μετανάστες, αιτούντες άσυλο και 
δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα· καλεί 
την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την 
κατάσταση όλων των γυναικών και 
κοριτσιών μεταναστριών, θέτοντας σε 
προτεραιότητα τον στόχο της ένταξης 
του Ταμείου στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο μέσω της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό, την κατανομή 
αυξημένων πόρων στη βελτίωση των 
προσόντων, την επανεκπαίδευση για 
μετάβαση σε ποιοτική απασχόληση και 
ποιοτικές συνθήκες εργασίας, και την 
αύξηση της συμμετοχής τους στην αγορά 
εργασίας και την έγκριση πιο απτών 
μέτρων για την υπερπήδηση των 
εμποδίων με τα οποία έρχονται 
αντιμέτωπες οι μετανάστριες·

Or. en

Τροπολογία 209
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ιβ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ιβ. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών 
στην Ευρώπη καθώς και για ευκολότερη 
πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, για 
παράδειγμα, παρέχοντας περισσότερα 
κίνητρα για την προώθηση της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας·

Or. fr
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Τροπολογία 210
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ιγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ιγ. υπογραμμίζει τον ενεργό και 
καίριο ρόλο των γυναικών στην οικονομία 
των αγροτικών περιοχών· υπενθυμίζει τη 
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
4ης Απριλίου 2017, ιδίως για την απουσία 
καταγραφής των γυναικών που 
εργάζονται στον γεωργικό τομέα· αυτή η 
απουσία δεδομένων συνεπάγεται και 
απουσία επακριβών στατιστικών για το 
θέμα· υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση της 
εργασίας των γυναικών στον γεωργικό 
τομέα είναι πολύ σημαντική, έτσι θα είναι 
ορατή και θα μπορεί να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και 
στην ισότητα των φύλων· εμμένει στην 
ανάγκη ανταλλαγής απόψεων για τις 
καλές πρακτικές στο εσωτερικό των 
κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τα 
επαγγελματικά καθεστώτα που 
προβλέπονται για τις συζύγους στον 
γεωργικό τομέα, με στόχο να τους 
επιτρέπεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης, σε 
κατάρτιση, σε άδεια μητρότητας και σε 
σύνταξη·

Or. fr

Τροπολογία 211
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ιδ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ιδ. σημειώνει ότι οι σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των φύλων στο πλαίσιο 
της γεωργικής απασχόλησης επιμένουν 
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αφού τα γυναικεία ποσοστά ανεργίας και 
άτυπης εργασίας είναι υψηλότερα, οι 
αγρότισσες πλήττονται περισσότερο από 
το χάσμα που αφορά τη φροντίδα και 
βιώνουν περισσότερες δυσκολίες στην 
κυριότητα και έλεγχο γης και άλλων 
παραγωγικών πόρων· χαιρετίζει την 
έκκληση της Επιτροπής να επενδύσει 
στην ανάπτυξη βασικών υπηρεσιών σε 
αγροτικές περιοχές και προτείνει μια 
προσέγγιση ενσωμάτωσης στην ΚΓΠ της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό και να εντοπίσει επίσης 
ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ για 
αύξηση της πρόσβασης των γυναικών 
στη γη και αντιμετώπιση των συνθηκών 
εργασίας τους στις γεωργικές περιοχές, 
ιδίως αυτές των εποχικών εργαζόμενων·

Or. en

Τροπολογία 212
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ιε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ιε. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για περαιτέρω βελτίωση της συλλογής 
δεδομένων κατανεμημένων ανά φύλο1δ σε 
τομείς όπως η άτυπη απασχόληση, η 
επιχειρηματικότητα, η πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και σε υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, η άμισθη 
εργασία, η φτώχεια και ο αντίκτυπος των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας· 
προτρέπει επίσης την ΕΕ να εργαστεί και 
να ενσωματώσει νέους δείκτες, όπως η 
φτώχεια των εργαζομένων, η φτώχεια 
από πλευράς διαθέσιμου χρόνου, τα 
χάσματα στη χρήση του χρόνου, την 
αξίας της εργασίας παροχής φροντίδας 
(αμειβόμενης/άμισθης) και τα ποσοστά 
κάλυψης γυναικών και ανδρών σε σχέση 
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με την οδηγία σχετικά με την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής·
__________________
1δ Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 
σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 213
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ιστ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ιστ. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat το 
2019, μόνο το 28% των μελών των 
διοικητικών συμβουλίων των εισηγμένων 
στο χρηματιστήριο εταιρειών της ΕΕ, 
καθώς και το 18% των ανώτερων 
στελεχών, ήταν γυναίκες· υπογραμμίζει 
ότι, παρότι ορισμένα κράτη μέλη 
διαθέτουν νομοθετικά μέτρα που 
αποσκοπούν στην εξάλειψη της «γυάλινης 
οροφής», τα στοιχεία που αφορούν την 
εφαρμογή αυτών των μέτρων 
αποδεικνύονται ανεπαρκή· καλεί τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν 
μηχανισμούς παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να 
επαναπροσανατολίσουν ή να 
προσαρμόσουν, αν χρειαστεί, τα τρέχοντα 
ανειλημμένα μέτρα, με σκοπό να 
εξασφαλιστεί μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών για 
την ισότητα των φύλων·

Or. fr
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Τροπολογία 214
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ιη (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ιη. εκφράζει τη λύπη του για τη 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ γυναικών 
και ανδρών στη λήψη αποφάσεων για 
οικονομικά ζητήματα στο υψηλότερο 
επίπεδο· χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να ασκήσει πίεση για την 
έγκριση της πρότασης οδηγίας του 2012 
για την ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών 
διοικητικών στελεχών των εισηγμένων 
στο χρηματιστήριο εταιρειών (η 
αποκαλούμενη οδηγία σχετικά με τις 
γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια) η 
οποία εκκρεμεί στο Συμβούλιο· καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν 
την περίπτωση υπέρβασης, 
συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων 
μέτρων, όπως η εφαρμογή της 
ποσόστωσης 40% στα εκτελεστικά και μη 
εκτελεστικά συμβούλια, και να 
συμπεριλάβουν τις μεσαίες επιχειρήσεις 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 215
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ιθ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ιθ. Η πανδημία του Covid-19 
προκάλεσε τεράστιο και 
αποδιοργανωτικό αντίκτυπο στην υγεία 
και τα οικονομικά συστήματα των 
κρατών μελών, προκαλώντας 
αναστάτωση και κρίσεις απασχόλησης σε 
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εταιρείες που θα απαιτήσουν τη 
συνεργασία όλων των οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την 
κατάσταση της εργασίας και της 
απασχόλησης των γυναικών, προκειμένου 
να αποφευχθεί ο κίνδυνος οι γυναίκες να 
είναι μεταξύ των πιο ευάλωτων ατόμων 
της κρίσης που προκλήθηκε από τον 
Covid-19 και να επεξεργαστεί δράσεις 
που αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
εισόδου τους ή/και της μονιμότητάς τους 
στον κόσμο της εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 216
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 κ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6κ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν επειγόντως μια 
απόκριση ευαισθητοποιημένη ως προς τη 
διάσταση του φύλου στην κοινωνική και 
οικονομική κρίση της νόσου COVID-19, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
συγκεκριμένων μέτρων ανάκαμψης για 
τις γυναίκες, προκειμένου να μετριαστεί ο 
δυσανάλογος και μακροχρόνιος 
αντίκτυπός της στα δικαιώματα, τα 
εισοδήματα και την κοινωνική προστασία 
των γυναικών, καθώς και να αποτραπούν 
οι περαιτέρω ανισότητες και διακρίσεις 
στον κόσμο της εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν αυτή τη στρατηγική για 
την ισότητα των φύλων ως κινητήρια 
δύναμη για την περίοδο μετά την COVID·

Or. en
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Τροπολογία 217
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 κα (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6κα. επικροτεί το μέσο προσωρινής 
στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων 
ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης (SURE)· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το 
μέσο SURE αντιμετωπίζει την απώλεια 
εισοδήματος, τα δικαιώματα κοινωνικής 
προστασίας και τα δικαιώματα σύνταξης 
ως αποτέλεσμα του βάρους της 
φροντίδας και των άνισων συνθηκών 
απασχόλησης και εργασίας· ζητεί 
μειωμένες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας 
χωρίς απώλεια αμοιβής για γυναίκες που 
είναι κηδεμόνες ή εργαζόμενοι γονείς με 
ευθύνες παιδιών στο σπίτι·

Or. en

Τροπολογία 218
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 κβ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6κβ. καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν τη διάρκεια των περιόδων 
χορήγησης επιδομάτων ανεργίας μέχρι να 
επιτευχθεί πλήρης οικονομική ανάκαμψη·

Or. en

Τροπολογία 219
Eugenia Rodríguez Palop
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 κγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6κγ. επικροτεί την απόφαση του 
Συμβουλίου να ενεργοποιήσει την «γενική 
ρήτρα διαφυγής» και καλεί τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν στις δημόσιες 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
ελεύθερης παιδικής και υγειονομικής 
περίθαλψης, προκειμένου να 
δημιουργηθούν νέες ποιοτικές θέσεις 
εργασίας και να μετριαστούν οι 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
κρίσης· θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας 
έχουν μακροχρόνιες επιβλαβείς συνέπειες, 
ιδίως για τις γυναίκες, και δεν πρέπει να 
επιβάλλονται κατά την περίοδο μετά την 
κρίση της COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 220
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 κδ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6κδ. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να προωθήσουν τον κοινωνικό 
διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση 
της κρίσης της νόσου COVID-19 και να 
διασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των λαμβανόμενων 
μέτρων· θεωρεί ότι ο κοινωνικός 
διάλογος, συμπεριλαμβανομένων των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, θα 
βοηθήσει να εξασφαλιστεί η ισότιμη με 
βάση το φύλο και δημοκρατική 
ανάκαμψη όπου «κανένας δεν αφήνεται 
στο περιθώριο»· ζητεί την ανάπτυξη 
κοινωνικού διαλόγου με τις οργανώσεις 
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της κοινωνίας των πολιτών σύμφωνα με 
τη συμμετοχική δημοκρατία και την 
πρωτοβουλία των πολιτών (άρθρο 11 της 
ΣΕΕ)·

Or. en

Τροπολογία 221
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 κε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6κε. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναγνωρίσουν την COVID-19 ως 
επαγγελματική ασθένεια· καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τη δική της 
σύσταση (2003/670/ΕΚ) σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό κατάλογο των 
επαγγελματικών ασθενειών ώστε να 
συμπεριλάβει συγκεκριμένα την COVID-
19, για να καλύψει όλους τους 
εργαζόμενους που είναι επί του παρόντος 
δυσανάλογα εκτεθειμένοι στη λοίμωξη·

Or. en


