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Τροπολογία  1 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο 

(αριθ. 1) της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

σχετικά με το ρόλο των Εθνικών 

Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Or. el 

 

Τροπολογία  2 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο 

(αριθ. 2) της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

Επικουρικότητας και της 

Αναλογικότητας, 

Or. el 

 

Τροπολογία  3 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 

της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη 
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στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα 

μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 

2015, 

Or. de 

 

Τροπολογία  4 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη διεθνή μελέτη 

της Παγκόσμιας Ένωσης Μητέρων, με 

τίτλο «Τι θεωρούν πραγματικά σημαντικό 

οι ευρωπαίες μητέρες», η οποία εκδόθηκε 

στο πλαίσιο του 7ου ερευνητικού 

προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ με τίτλο 

«οικογενειακή πλατφόρμα» (2011), 

Or. de 

 

Τροπολογία  5 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη -A (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 -Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ουσιαστικά σκανδαλώδες δεν είναι το 

ενδεχόμενο μισθολογικό χάσμα αλλά η μη 

αναγνώριση υπηρεσιών οικιακής 

εργασίας, ανατροφής, φροντίδας και 

οικογενειακής μέριμνας που παρέχεται 

εξίσου από γυναίκες και άνδρες, καθώς 

και η έλλειψη δυνατοτήτων για την 

ισορροπία και την ελευθερία επιλογής 

μεταξύ οικογένειας και εργασίας, από το 

οποίο θίγονται γυναίκες και άνδρες στον 

ίδιο βαθμό· 
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Or. de 

 

Τροπολογία  6 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2012, 

στην ΕΕ των 28, η απόκλιση στις 

συνταξιοδοτικές αποδοχές ή το 

συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών [«Gender gap in pensions», το 

οποίο μπορεί να οριστεί ως η απόκλιση 

μεταξύ της μέσης σύνταξης (προ φόρων 

και τελών) που λαμβάνουν οι γυναίκες και 

εκείνης που λαμβάνουν οι άνδρες] ανήλθε 

σε 38 % για την ηλικιακή ομάδα των 65 

ετών και άνω· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2012, 

στην ΕΕ των 28, η απόκλιση στις 

συνταξιοδοτικές αποδοχές ή το 

συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών [«Gender gap in pensions», το 

οποίο μπορεί να οριστεί ως η απόκλιση 

μεταξύ της μέσης σύνταξης (προ φόρων 

και τελών) που λαμβάνουν οι γυναίκες και 

εκείνης που λαμβάνουν οι άνδρες] ανήλθε 

σε 38 % για την ηλικιακή ομάδα των 65 

ετών και άνω· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

εν λόγω ποσοστό είναι απαράδεκτο για 

την ΕΕ, δεδομένου ότι η ισότητα των 

φύλων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις 

αρχές της, και το δικαίωμα των 

ηλικιωμένων στην αξιοπρέπεια, την 

ανεξαρτησία και την κοινωνική 

συμμετοχή ένα από τα θεμελιώδη 

δικαιώματά της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με την έκθεση της Επιτροπής για το 2015 

σχετικά με την ισότητα γυναικών και 

ανδρών στην ΕΕ, στα μισά κράτη μέλη 

της ΕΕ το συνταξιοδοτικό χάσμα των 
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φύλων έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 

χρόνια, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη ένα 

ποσοστό 11 % έως 36 % των γυναικών 

δεν έχουν καμία πρόσβαση σε 

συνταξιοδοτικές παροχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 

εργασίας συμβάλλει στις προσπάθειες 

συρρίκνωσης του συνταξιοδοτικού 

χάσματος των φύλων στην ΕΕ, καθώς 

υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της 

συμμετοχής στην αγορά εργασίας και του 

ύψους των συνταξιοδοτικών παροχών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα των φύλων θα 

ήταν ενδεχομένως ακόμα μεγαλύτερο, εάν 

λαμβάνονταν υπόψη μόνο οι 

συνταξιοδοτικές αποδοχές και όχι οι 

συντάξεις γυναικών από την εργασία τους 

σε δημόσιες υπηρεσίες· 

Or. de 



 

AM\1107618EL.docx 7/124 PE592.340v01-00 

 EL 

 

Τροπολογία  10 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 

μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι μία 

από τις κοινές και θεμελιώδεις αρχές που 

κατοχυρώνονται στα άρθρα 2 και 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 των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ισότητα 

των φύλων πρέπει να ενσωματωθεί σε 

όλες τις πολιτικές, πρωτοβουλίες, 

προγράμματα και δράσεις της ΕΕ· 

Or. es 

 

Τροπολογία  11 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας, ο σεβασμός της αρχής της 

ίσης αμοιβής για ίση εργασία και εργασία 

ίσης αξίας για εργαζόμενους άνδρες και 

γυναίκες εξασφαλίζεται από τη 

Συνθήκη1α· 

 __________________ 

 1α Πρώην άρθρο 119 της ΣΕΚ, νυν άρθρο 

157 της ΣΛΕΕ. 
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Τροπολογία  12 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με εκτιμήσεις, το 2014 το συνταξιοδοτικό 

χάσμα των φύλων για την ομάδα 

πληθυσμού ηλικίας 65-74 ετών ανήλθε 

κατά μέσο όρο στο 40,2 % στην ΕΕ των 

28, παρουσιάζοντας μεγάλες 

διακυμάνσεις ανά χώρα, συγκεκριμένα 

από 3,7 % έως 48,8 %, και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι σε 14 κράτη μέλη το 

συνταξιοδοτικό χάσμα των φύλων 

υπερβαίνει το 30 %· 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Β 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 

τυγχάνουν μικρότερης κάλυψης από ό,τι οι 

άνδρες όσον αφορά τις συνταξιοδοτικές 

αποδοχές και ότι όχι μόνο αποτελούν την 

πλειονότητα στις κατηγορίες των 

φτωχότερων συνταξιούχων αλλά, 

παράλληλα, αποτελούν τη μειονότητα στις 

κατηγορίες των πλουσιότερων· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 

τυγχάνουν μικρότερης κάλυψης από ό,τι οι 

άνδρες όσον αφορά τις συνταξιοδοτικές 

αποδοχές στα περισσότερα κράτη μέλη 

της ΕΕ και ότι όχι μόνο αποτελούν την 

πλειονότητα στις κατηγορίες των 

φτωχότερων συνταξιούχων αλλά, 

παράλληλα, αποτελούν τη μειονότητα στις 

κατηγορίες των πλουσιότερων· 

Or. el 
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Τροπολογία  14 

Angelika Niebler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 

τυγχάνουν μικρότερης κάλυψης από ό,τι οι 

άνδρες όσον αφορά τις συνταξιοδοτικές 

αποδοχές και ότι όχι μόνο αποτελούν την 

πλειονότητα στις κατηγορίες των 

φτωχότερων συνταξιούχων αλλά, 

παράλληλα, αποτελούν τη μειονότητα στις 

κατηγορίες των πλουσιότερων· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά 

κανόνα οι γυναίκες τυγχάνουν μικρότερης 

κάλυψης από ό,τι οι άνδρες όσον αφορά τις 

συνταξιοδοτικές αποδοχές και ότι όχι μόνο 

αποτελούν την πλειονότητα στις 

κατηγορίες των φτωχότερων συνταξιούχων 

αλλά, παράλληλα, αποτελούν τη 

μειονότητα στις κατηγορίες των 

πλουσιότερων· 

Or. de 

 

Τροπολογία  15 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 

συνταξιοδοτικό χάσμα αντικατοπτρίζεται 

το συγκριτικά υψηλότερο ποσοστό των 

γυναικών που εργάζονται με καθεστώς 

μερικής απασχόλησης, με χαμηλότερους 

μισθούς και λιγότερα έτη από τους 

άνδρες, λόγω της μη αμειβόμενης 

εργασίας που εκτελούν οι γυναίκες και 

μητέρες ως πάροχοι φροντίδας στις 

οικογένειές τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  16 

Angelika Niebler 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

δημογραφικές αλλαγές θα έχουν ως 

αποτέλεσμα στο μέλλον όλο και λιγότεροι 

απασχολούμενοι να φροντίζουν όλο και 

περισσότερους συνταξιούχους και ότι, 

στο πλαίσιο αυτό, αυξάνεται η σημασία 

της ιδιωτικής και επαγγελματικής 

σύνταξης· 

Or. de 

 

Τροπολογία  17 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών είναι να 

διασφαλίζεται για κάθε ευρωπαίο πολίτη, 

μέσω του συνταξιοδοτικού συστήματος, 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο αποδοχών που να 

τον προφυλάσσει από τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών είναι να 

διασφαλίζεται για κάθε ευρωπαίο πολίτη 

οικονομική ανεξαρτησία που να τον 

προφυλάσσει από τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών είναι να 

διασφαλίζεται για κάθε ευρωπαίο πολίτη, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών είναι να 

διασφαλίζεται για κάθε ευρωπαίο πολίτη, 
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μέσω του συνταξιοδοτικού συστήματος, 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο αποδοχών που να 

τον προφυλάσσει από τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

μέσω του συνταξιοδοτικού συστήματος, 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο αποδοχών που να 

του εγγυάται κοινωνική, πολιτισμική και 

πολιτική συμμετοχή στην τρίτη ηλικία 

και αξιοπρεπή ζωή· 

Or. de 

 

Τροπολογία  19 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών είναι να 

διασφαλίζεται για κάθε ευρωπαίο πολίτη, 

μέσω του συνταξιοδοτικού συστήματος, 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο αποδοχών που να 

τον προφυλάσσει από τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών είναι να 

διασφαλίζεται για κάθε ευρωπαίο πολίτη, 

μέσω του συνταξιοδοτικού συστήματος, 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο αποδοχών ώστε να 

μειωθεί ο αριθμός των πολιτών που 

βιώνει τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό ιδίως σε κράτη μέλη της ΕΕ 

όπως η Ελλάδα· 

Or. el 

 

Τροπολογία  20 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών είναι να 

διασφαλίζεται για κάθε ευρωπαίο πολίτη, 

μέσω του συνταξιοδοτικού συστήματος, 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο αποδοχών που να 

τον προφυλάσσει από τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών είναι να 

διασφαλίζεται για κάθε ευρωπαίο πολίτη, 

μέσω του δημόσιου συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης, ένα αξιοπρεπές 

επίπεδο αποδοχών που να τον 

προφυλάσσει από τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού· 
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Or. pt 

 

Τροπολογία  21 

Angelika Niebler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών είναι να 

διασφαλίζεται για κάθε ευρωπαίο πολίτη, 

μέσω του συνταξιοδοτικού συστήματος, 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο αποδοχών που να 

τον προφυλάσσει από τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών των εκάστοτε 

κρατών μελών είναι να διασφαλίζεται για 

κάθε ευρωπαίο πολίτη, μέσω του 

συνταξιοδοτικού συστήματος, ένα 

αξιοπρεπές επίπεδο αποδοχών που να τον 

προφυλάσσει από τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

Or. de 

 

Τροπολογία  22 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών είναι να 

διασφαλίζεται για κάθε ευρωπαίο πολίτη, 

μέσω του συνταξιοδοτικού συστήματος, 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο αποδοχών που να 

τον προφυλάσσει από τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών είναι να 

διασφαλίζεται για κάθε ευρωπαίο πολίτη, 

μέσω του συνταξιοδοτικού συστήματος, 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο αποδοχών που να 

τον προφυλάσσει από τον κίνδυνο της 

φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Ernest Urtasun 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών είναι να 

διασφαλίζεται για κάθε ευρωπαίο πολίτη, 

μέσω του συνταξιοδοτικού συστήματος, 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο αποδοχών που να 

τον προφυλάσσει από τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών είναι να 

διασφαλίζεται για κάθε ευρωπαίο πολίτη, 

μέσω του συνταξιοδοτικού συστήματος, 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο αποδοχών που να 

τον προφυλάσσει από τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού, να του 

διασφαλίζει δίκαιο μερίδιο στην 

οικονομική ευημερία της κοινωνίας και 

να του επιτρέπει να συμμετέχει ενεργά 

στον δημόσιο, κοινωνικό και πολιτιστικό 

βίο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Anna Hedh 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών είναι να 

διασφαλίζεται για κάθε ευρωπαίο πολίτη, 

μέσω του συνταξιοδοτικού συστήματος, 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο αποδοχών που να 

τον προφυλάσσει από τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών είναι να 

διασφαλίζεται για κάθε ευρωπαίο πολίτη, 

μέσω του συνταξιοδοτικού συστήματος, 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο αποδοχών που να 

τον προφυλάσσει από τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού και να 

εξασφαλίζει τη συνεχιζόμενη ένταξή του 

στην κοινωνία μέσω εγγυημένης 

αξιοπρεπούς διαβίωσης· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  25 

Anna Hedh 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα τείνει να εγκυμονεί 

πρόσθετο κίνδυνο για τις γυναίκες όσον 

αφορά την ευάλωτη οικονομική τους θέση 

και την οικονομική τους εξάρτηση· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα τείνει να 

επιδεινώσει την κατάσταση των γυναικών 
όσον αφορά την ευάλωτη οικονομική τους 

θέση και την οικονομική τους εξάρτηση, 

κατάσταση η οποία ξεκινά πολύ πριν από 

τη συνταξιοδότηση· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  26 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα τείνει να εγκυμονεί 

πρόσθετο κίνδυνο για τις γυναίκες όσον 

αφορά την ευάλωτη οικονομική τους θέση 

και την οικονομική τους εξάρτηση· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα τείνει να εγκυμονεί 

πρόσθετο κίνδυνο για τις γυναίκες όσον 

αφορά τον οικονομικό και κοινωνικό 

αποκλεισμό τους, την ευάλωτη θέση τους, 

τη φτώχεια και την οικονομική τους 

εξάρτηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα τείνει να εγκυμονεί 

πρόσθετο κίνδυνο για τις γυναίκες όσον 

αφορά την ευάλωτη οικονομική τους θέση 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα τείνει να εγκυμονεί 

πρόσθετο κίνδυνο για τις γυναίκες όσον 

αφορά την ευάλωτη οικονομική τους θέση, 
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και την οικονομική τους εξάρτηση· την οικονομική τους εξάρτηση ή τη 

μόνιμη ένδεια· 

Or. de 

 

Τροπολογία  28 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα τείνει να εγκυμονεί 

πρόσθετο κίνδυνο για τις γυναίκες όσον 

αφορά την ευάλωτη οικονομική τους θέση 

και την οικονομική τους εξάρτηση· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα τείνει να εγκυμονεί 

πρόσθετο κίνδυνο για τις γυναίκες όσον 

αφορά την ευάλωτη οικονομική τους θέση, 

την οικονομική τους εξάρτηση και τη 

φτώχεια· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  29 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα τείνει να εγκυμονεί 

πρόσθετο κίνδυνο για τις γυναίκες όσον 

αφορά την ευάλωτη οικονομική τους θέση 

και την οικονομική τους εξάρτηση· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα εγκυμονεί πρόσθετο 

κίνδυνο για τις γυναίκες όσον αφορά την 

ευάλωτη οικονομική τους θέση και την 

οικονομική τους εξάρτηση· 

Or. el 

 

Τροπολογία  30 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

διαφορές στις αμοιβές και στις συντάξεις 

είναι ακόμη εντονότερες μεταξύ των 

γυναικών που αντιμετωπίζουν πολλαπλά 

μειονεκτήματα, όπως οι γυναίκες με 

αναπηρία, οι γυναίκες με εξαρτώμενα 

άτομα υπ’ ευθύνη τους, οι γυναίκες που 

ανήκουν σε μειονότητες, οι γυναίκες 

πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, οι 

γυναίκες με ελάχιστη ή καθόλου 

μόρφωση, κ.ά.· 

Or. es 

 

Τροπολογία  31 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 

νομικά συστήματα στην ΕΕ εφαρμόζουν 

την πρακτική της μη εξατομίκευσης των 

φορολογικών συστημάτων και των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη 

εξατομίκευση των δικαιωμάτων 

κοινωνικής ασφάλισης δημιουργεί σχέση 

εξάρτησης των γυναικών από τους 

άνδρες, καθώς τους αναγνωρίζονται μόνο 

παράγωγα δικαιώματα μέσω της σχέσης 

τους με τους άνδρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 



 

AM\1107618EL.docx 17/124 PE592.340v01-00 

 EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του 

μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής τους, οι 

γυναίκες ενδέχεται να έχουν κατά μέσο 

όρο υψηλότερες ανάγκες σε κεφάλαιο σε 

σχέση με τους άνδρες επί του συνόλου 

της σύνταξής τους· 

διαγράφεται 

Or. pt 

 

Τροπολογία  33 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του 

μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής τους, οι 

γυναίκες ενδέχεται να έχουν κατά μέσο 

όρο υψηλότερες ανάγκες σε κεφάλαιο σε 

σχέση με τους άνδρες επί του συνόλου της 

σύνταξής τους· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του 

μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής τους, οι 

γυναίκες ενδέχεται να έχουν κατά μέσο 

όρο υψηλότερες ανάγκες σε κεφάλαιο σε 

σχέση με τους άνδρες επί του συνόλου της 

σύνταξής τους, και ότι τα κεφάλαια αυτά 

μπορούν να διατίθενται από την 

κληρονομιά του αποβιώσαντος συζύγου· 

Or. de 

 

Τροπολογία  34 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του 

μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής τους, οι 

γυναίκες ενδέχεται να έχουν κατά μέσο 

όρο υψηλότερες ανάγκες σε κεφάλαιο σε 

σχέση με τους άνδρες επί του συνόλου 

της σύνταξής τους· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 

του προσδόκιμου ζωής, ιδίως των 

γυναικών, δεν έχει καμία σχέση με τη 

βιωσιμότητα των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία έχουν 

εξαντληθεί από συγκεκριμένα μέτρα και 
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πολιτικές που στοχεύουν στην 

ιδιωτικοποίηση των εν λόγω 

συστημάτων· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  35 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του 

μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής τους, οι 

γυναίκες ενδέχεται να έχουν κατά μέσο 

όρο υψηλότερες ανάγκες σε κεφάλαιο σε 

σχέση με τους άνδρες επί του συνόλου της 

σύνταξής τους· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του 

μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής τους, οι 

γυναίκες ενδέχεται να έχουν κατά μέσο 

όρο υψηλότερες ανάγκες σε εισόδημα σε 

σχέση με τους άνδρες επί του συνόλου της 

σύνταξής τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 

συγκρίσιμων, πλήρων, αξιόπιστων και 

τακτικά επικαιροποιούμενων δεδομένων, 

που να καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση 

της έκτασης του συνταξιοδοτικού 

χάσματος και τη στάθμιση των 

παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτό, 

οδηγεί σε αβεβαιότητα σχετικά με τα 

πλέον αποτελεσματικά μέσα που πρέπει να 

εφαρμοστούν για την εξάλειψη του εν 

λόγω χάσματος· 

Ζ. αποδοκιμάζοντας το γεγονός ότι η 

έλλειψη συγκρίσιμων, πλήρων, αξιόπιστων 

και τακτικά επικαιροποιούμενων 

δεδομένων, που να καθιστούν δυνατή την 

αξιολόγηση της έκτασης του 

συνταξιοδοτικού χάσματος και τη 

στάθμιση των παραγόντων που 

συμβάλλουν σε αυτό, οδηγεί σε 

αβεβαιότητα σχετικά με τα πλέον 

αποτελεσματικά μέσα που πρέπει να 

εφαρμοστούν για την εξάλειψη του εν 

λόγω χάσματος· 

Or. el 
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Τροπολογία  37 

Anna Hedh 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 

συγκρίσιμων, πλήρων, αξιόπιστων και 

τακτικά επικαιροποιούμενων δεδομένων, 

που να καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση 

της έκτασης του συνταξιοδοτικού 

χάσματος και τη στάθμιση των 

παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτό, 

οδηγεί σε αβεβαιότητα σχετικά με τα 

πλέον αποτελεσματικά μέσα που πρέπει να 

εφαρμοστούν για την εξάλειψη του εν 

λόγω χάσματος· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 

συγκρίσιμων, πλήρων, αξιόπιστων και 

τακτικά επικαιροποιούμενων δεδομένων, 

που να καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση 

της στάθμισης των παραγόντων που 

συμβάλλουν σε αυτό, οδηγεί σε 

αβεβαιότητα σχετικά με τα πλέον 

αποτελεσματικά μέσα που πρέπει να 

εφαρμοστούν για την εξάλειψη του εν 

λόγω χάσματος· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  38 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 

συγκρίσιμων, πλήρων, αξιόπιστων και 

τακτικά επικαιροποιούμενων δεδομένων, 

που να καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση 

της έκτασης του συνταξιοδοτικού 

χάσματος και τη στάθμιση των 

παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτό, 

οδηγεί σε αβεβαιότητα σχετικά με τα 

πλέον αποτελεσματικά μέσα που πρέπει 

να εφαρμοστούν για την εξάλειψη του εν 

λόγω χάσματος· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 

συγκρίσιμων, πλήρων, αξιόπιστων και 

τακτικά επικαιροποιούμενων δεδομένων, 

που να καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση 

της έκτασης του συνταξιοδοτικού 

χάσματος και τη στάθμιση των 

παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτό, 

καθιστά αδύναμο τον ισχυρισμό περί 

ύπαρξης μισθολογικού χάσματος μεταξύ 

των δύο φύλων· 

Or. de 
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Τροπολογία  39 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

στατιστικές συνοψίζουν σε έναν πολύ 

απλοποιημένο υπολογισμό τον μικτό 

μισθό ανδρών και γυναικών όλων των 

τομέων, επαγγελματικών προσόντων, 

θέσεων και κάθε οικογενειακής 

κατάστασης και ότι αυτός ο πολύ 

απλοποιημένος υπολογισμός δεν 

αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα· 

Or. de 

 

Τροπολογία  40 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος 

όρος του συνταξιοδοτικού χάσματος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 υπέκρυπτε 

μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών 

μελών· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος 

όρος του συνταξιοδοτικού χάσματος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 υπέκρυπτε 

μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών 

μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

συγκριτικά, το μικρότερο συνταξιοδοτικό 

χάσμα των φύλων ανέρχεται σε 3,7 % και 

το μέγιστο σε 48,8 %· 

Or. de 

 

Τροπολογία  41 

Anna Hedh 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος 

όρος του συνταξιοδοτικού χάσματος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 υπέκρυπτε 

μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών 

μελών· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος 

όρος του συνταξιοδοτικού χάσματος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 υπέκρυπτε 

μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών 

μελών και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει 

να αποτελέσει τη βάση για την ενίσχυση 

του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών 

για την υιοθέτηση προσέγγισης που θα 

εστιάζεται στην εξεύρεση λύσεων· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  42 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

συνταξιοδοτικά συστήματα 

εξακολουθούν να προσανατολίζονται στο 

πρότυπο του άνδρα προστάτη της 

οικογενείας και σε μία σταδιοδρομία που 

βιώνουν παραδοσιακά περισσότερο οι 

άνδρες, η οποία χαρακτηρίζεται από 

πλήρη απασχόληση για περίοδο 45 ετών, 

περίπου, χωρίς διακοπή· 

Or. de 

 

Τροπολογία  43 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

γυναίκες σπάνια εμφανίζουν τέτοια 
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σταδιοδρομία, ότι λόγω των επιπτώσεων 

των παραδοσιακών δομών και προτύπων 

εξακολουθούν να απασχολούνται 

σπανιότερα, για μικρότερο διάστημα και 

κυρίως με μεγαλύτερη επισφάλεια, να 

εισέρχονται στην αγορά εργασίας 

αργότερα, και επιπλέον υφίστανται 

εντονότερες διακρίσεις λόγω ηλικίας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σύστημα 

αυτό οι γυναίκες έχουν συχνά πρόσβαση 

μόνο σε παράγωγα δικαιώματα, όπως για 

παράδειγμα η λεγόμενη «σύνταξη 

χηρείας»· 

Or. de 

 

Τροπολογία  44 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

I. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα 

αυτό, το οποίο οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες, μαρτυρά την ύπαρξη 

ανισορροπιών μεταξύ ανδρών και 

γυναικών όσον αφορά την πορεία τους 

στην επαγγελματική και την οικογενειακή 

ζωή, τις εισφοροδοτικές τους ικανότητες, 

την αντίστοιχη θέση τους εντός της 

οικογενειακής δομής και τους τρόπους 

υπολογισμού των συντάξεων, όπως αυτές 

καθορίζονται στο πλαίσιο του 

συνταξιοδοτικού συστήματος· 

I. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά 

αυτή οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, 

μεταξύ των οποίων η πραγματικότητα 

των εργαζόμενων γυναικών σε διάφορους 

τομείς δραστηριότητας, η βιωσιμότητα 

των δημόσιων συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης και οι περίοδοι εισφοράς· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  45 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα 

αυτό, το οποίο οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες, μαρτυρά την ύπαρξη 

ανισορροπιών μεταξύ ανδρών και 

γυναικών όσον αφορά την πορεία τους 

στην επαγγελματική και την οικογενειακή 

ζωή, τις εισφοροδοτικές τους ικανότητες, 

την αντίστοιχη θέση τους εντός της 

οικογενειακής δομής και τους τρόπους 

υπολογισμού των συντάξεων, όπως αυτές 

καθορίζονται στο πλαίσιο του 

συνταξιοδοτικού συστήματος· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα 

αυτό, το οποίο οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες, μαρτυρά την ύπαρξη 

ανισορροπιών μεταξύ ανδρών και 

γυναικών όσον αφορά την πορεία τους 

στην επαγγελματική και την οικογενειακή 

ζωή, τις εισφοροδοτικές τους ικανότητες, 

την αντίστοιχη θέση τους εντός της 

οικογενειακής δομής και τους τρόπους 

υπολογισμού των συντάξεων, όπως αυτές 

καθορίζονται στο πλαίσιο του 

συνταξιοδοτικού συστήματος· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα 

αυτό, το οποίο οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες, μαρτυρά την ύπαρξη 

ανισορροπιών μεταξύ ανδρών και 

γυναικών όσον αφορά την πορεία τους 

στην επαγγελματική και την οικογενειακή 

ζωή, τις εισφοροδοτικές τους δυνατότητες, 

την αντίστοιχη θέση τους εντός της 

οικογενειακής δομής και τους τρόπους 

υπολογισμού των συντάξεων, όπως αυτές 

καθορίζονται στο πλαίσιο του 

συνταξιοδοτικού συστήματος· 

Or. de 

 

Τροπολογία  47 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καθώς το 

συνταξιοδοτικό χάσμα αποτελεί το 

άθροισμα των ανισορροπιών και 

ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών 

σε όλη τη διάρκεια της πορείας τους, το 

πλήρες εύρος του μπορεί να 

αποκρύπτεται από την ύπαρξη 

διορθωτικών μηχανισμών· 

διαγράφεται 

Or. pt 

 

Τροπολογία  48 

Anna Hedh 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καθώς το 

συνταξιοδοτικό χάσμα αποτελεί το 

άθροισμα των ανισορροπιών και 

ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών 

σε όλη τη διάρκεια της πορείας τους, το 

πλήρες εύρος του μπορεί να αποκρύπτεται 

από την ύπαρξη διορθωτικών μηχανισμών· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καθώς το 

συνταξιοδοτικό χάσμα αποτελεί το 

άθροισμα των ανισορροπιών και 

ανισοτήτων από άποψη, μεταξύ άλλων, 

πρόσβασης στην εξουσία και σε 

οικονομικούς πόρους μεταξύ ανδρών και 

γυναικών σε όλη τη διάρκεια της πορείας 

τους, το πλήρες εύρος του για τις γυναίκες 

αποκρύπτεται με αρνητικό τρόπο από την 

ύπαρξη διορθωτικών μηχανισμών· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  49 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

IA. λαμβάνοντας υπόψη ότι καθώς το 

συνταξιοδοτικό χάσμα αποτελεί το 

άθροισμα των ανισορροπιών και 

ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών 

σε όλη τη διάρκεια της πορείας τους, το 

πλήρες εύρος του μπορεί να αποκρύπτεται 

από την ύπαρξη διορθωτικών μηχανισμών· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IB 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

IΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα παρουσιάζει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με 

την κοινωνική θέση και την οικογενειακή 

κατάσταση των εκάστοτε συνταξιούχων 

γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 

πλαίσιο αυτό, μια ενιαία προσέγγιση 

ενδέχεται να μην οδηγήσει απαραιτήτως 

στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα· 

IΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα παρουσιάζει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με 

την κοινωνική θέση και την οικογενειακή 

κατάσταση των εκάστοτε συνταξιούχων 

γυναικών· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  51 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα παρουσιάζει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με 

την κοινωνική θέση και την οικογενειακή 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα παρουσιάζει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με 

την κοινωνική θέση και την οικογενειακή 
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κατάσταση των εκάστοτε συνταξιούχων 

γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 

πλαίσιο αυτό, μια ενιαία προσέγγιση 

ενδέχεται να μην οδηγήσει απαραιτήτως 

στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα· 

κατάσταση των εκάστοτε συνταξιούχων 

γυναικών και πλήττει περισσότερο τα 

άτομα με χαμηλό εισόδημα και με θέσεις 

μερικής απασχόλησης· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, μια ενιαία 

προσέγγιση ενδέχεται να μην οδηγήσει 

απαραιτήτως στα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα· 

Or. el 

 

Τροπολογία  52 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα παρουσιάζει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με 

την κοινωνική θέση και την οικογενειακή 

κατάσταση των εκάστοτε συνταξιούχων 

γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 

πλαίσιο αυτό, μια ενιαία προσέγγιση 

ενδέχεται να μην οδηγήσει απαραιτήτως 

στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα παρουσιάζει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με 

την κοινωνική θέση και την προσωπική 

και οικογενειακή κατάσταση των εκάστοτε 

συνταξιούχων γυναικών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, μια ενιαία 

προσέγγιση ενδέχεται να μην οδηγήσει 

απαραιτήτως στα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα· 

Or. es 

 

Τροπολογία  53 

Anna Hedh 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα φαίνεται να τελεί 
σε άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των 

παιδιών που ανατρέφουν οι γυναίκες στη 

διάρκεια της ζωής τους· λαμβάνοντας 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι μόνες 

μητέρες θα αυξηθούν σε συνάρτηση με τη 

συνταξιοδότηση λόγω του αποκλεισμού 

τους από την αγορά εργασίας και των 
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υπόψη ότι, υπό το πρίσμα αυτό, οι 

ανισότητες που υφίστανται οι μόνες 

μητέρες ενδέχεται να ενταθούν κατά τη 

συνταξιοδότησή τους· 

ανεπαρκών υπηρεσιών παιδικής 

φροντίδας στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η πολύπλευρη ευπάθεια των 

μόνων μητέρων αυξάνεται επίσης 

συνεχώς από τις συντηρητικές και 

παραδοσιακές αντιλήψεις για τον ρόλο 

των φύλων οι οποίες επιβραβεύουν τις 

γυναίκες που μένουν στο σπίτι αντί 

εκείνων που επιστρέφουν στην αγορά 

εργασίας μετά την εγκυμοσύνη· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  54 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα φαίνεται να τελεί 

σε άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των 

παιδιών που ανατρέφουν οι γυναίκες στη 

διάρκεια της ζωής τους· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, υπό το πρίσμα αυτό, οι 

ανισότητες που υφίστανται οι μόνες 

μητέρες ενδέχεται να ενταθούν κατά τη 

συνταξιοδότησή τους· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το 

πρίσμα των σωρευτικών επιπτώσεων του 

μισθολογικού χάσματος των φύλων, του 

χάσματος όσον αφορά την εργασία/τον 

ελεύθερο χρόνο, και του ενδεχόμενου 

ανεργίας, οι ανισότητες που υφίστανται οι 

μόνες μητέρες ενδέχεται να ενταθούν κατά 

τη συνταξιοδότησή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  55 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα φαίνεται να τελεί σε 

άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των 

παιδιών που ανατρέφουν οι γυναίκες στη 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα φαίνεται να τελεί σε 

άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των 

παιδιών που ανατρέφουν οι γυναίκες στη 
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διάρκεια της ζωής τους· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, υπό το πρίσμα αυτό, οι 

ανισότητες που υφίστανται οι μόνες 

μητέρες ενδέχεται να ενταθούν κατά τη 

συνταξιοδότησή τους· 

διάρκεια της ζωής τους και ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα που 

αντιμετωπίζουν οι έγγαμες γυναίκες και 

μητέρες είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από 

το αντίστοιχο των άγαμων γυναικών άνευ 

τέκνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το 

πρίσμα αυτό, οι ανισότητες που υφίστανται 

οι μόνες μητέρες ενδέχεται να ενταθούν 

κατά τη συνταξιοδότησή τους· 

Or. de 

 

Τροπολογία  56 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα φαίνεται να τελεί 

σε άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των 

παιδιών που ανατρέφουν οι γυναίκες στη 

διάρκεια της ζωής τους· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, υπό το πρίσμα αυτό, οι 

ανισότητες που υφίστανται οι μόνες 

μητέρες ενδέχεται να ενταθούν κατά τη 

συνταξιοδότησή τους· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα μπορεί να τελεί σε 

άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των 

παιδιών που ανατρέφουν οι γυναίκες στη 

διάρκεια της ζωής τους· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, υπό το πρίσμα αυτό, οι 

ανισότητες που υφίστανται οι μόνες 

μητέρες ενδέχεται να ενταθούν κατά τη 

συνταξιοδότησή τους· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  57 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα φαίνεται να τελεί 

σε άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των 

παιδιών που ανατρέφουν οι γυναίκες στη 

διάρκεια της ζωής τους· λαμβάνοντας 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα τελεί σε άμεση 

συνάρτηση με τον αριθμό των παιδιών που 

ανατρέφουν οι γυναίκες στη διάρκεια της 

ζωής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το 
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υπόψη ότι, υπό το πρίσμα αυτό, οι 

ανισότητες που υφίστανται οι μόνες 

μητέρες ενδέχεται να ενταθούν κατά τη 

συνταξιοδότησή τους· 

πρίσμα αυτό, οι ανισότητες που υφίστανται 

οι μόνες μητέρες ενδέχεται να ενταθούν 

κατά τη συνταξιοδότησή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  58 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα φαίνεται να τελεί σε 

άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των 

παιδιών που ανατρέφουν οι γυναίκες στη 

διάρκεια της ζωής τους· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, υπό το πρίσμα αυτό, οι 

ανισότητες που υφίστανται οι μόνες 

μητέρες ενδέχεται να ενταθούν κατά τη 

συνταξιοδότησή τους· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα φαίνεται να τελεί σε 

άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των 

παιδιών που ανατρέφουν οι γυναίκες στη 

διάρκεια της ζωής τους· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, υπό το πρίσμα αυτό, οι 

ανισότητες που υφίστανται οι μητέρες 

ενδέχεται να ενταθούν κατά τη 

συνταξιοδότησή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 

υποεκτιμημένο, δεδομένου ότι πολλές 

γυναίκες δεν έχουν εγγραφεί ως άνεργες, 

και ιδίως εκείνες που ζουν σε αγροτικές ή 

απομονωμένες περιοχές, καθώς και 

πολλές από αυτές που ασχολούνται 

αποκλειστικά με τις οικιακές εργασίες και 

τη φροντίδα των παιδιών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι αυτό δημιουργεί ανισότητες 
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στις συντάξεις τους· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  60 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά 

απουσία από την αγορά εργασίας των 

γυναικών που παρέχουν μακροχρόνια, 

άτυπη φροντίδα σε μέλη της οικογένειας, 

ιδίως σε εξαρτώμενα τέκνα, 

ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  61 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 

των παιδιών δεν έχει καμία επίπτωση ή 

έχει μόνο θετικό αντίκτυπο στον μισθό 

των πατέρων και, κατά συνέπεια, και στα 

συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα· 

Or. de 

 

Τροπολογία  62 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

λεγόμενοι κλασικοί τρόποι οργάνωσης 

της εργασίας δεν επιτρέπουν σε ένα 

ζευγάρι εργαζομένων που επιθυμεί να 

ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα 

πλήρους απασχόλησης να συνδυάζει 

αρμονικά την οικογενειακή με την 

επαγγελματική ζωή· 

διαγράφεται 

Or. pt 

 

Τροπολογία  63 

Margot Parker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

λεγόμενοι κλασικοί τρόποι οργάνωσης 

της εργασίας δεν επιτρέπουν σε ένα 

ζευγάρι εργαζομένων που επιθυμεί να 

ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα 

πλήρους απασχόλησης να συνδυάζει 

αρμονικά την οικογενειακή με την 

επαγγελματική ζωή· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  64 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

λεγόμενοι κλασικοί τρόποι οργάνωσης της 

εργασίας δεν επιτρέπουν σε ένα ζευγάρι 

εργαζομένων που επιθυμεί να ασκεί 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

λεγόμενοι παραδοσιακοί τρόποι 

οργάνωσης της εργασίας δεν επιτρέπουν 

σε ένα ζευγάρι εργαζομένων που επιθυμεί 
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επαγγελματική δραστηριότητα πλήρους 

απασχόλησης να συνδυάζει αρμονικά την 

οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή· 

να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα 

πλήρους απασχόλησης να συνδυάζει στην 

καθημερινότητα την οικογενειακή με την 

επαγγελματική ζωή· 

Or. de 

 

Τροπολογία  65 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

λεγόμενοι κλασικοί τρόποι οργάνωσης της 

εργασίας δεν επιτρέπουν σε ένα ζευγάρι 

εργαζομένων που επιθυμεί να ασκεί 

επαγγελματική δραστηριότητα πλήρους 

απασχόλησης να συνδυάζει αρμονικά την 

οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

λεγόμενοι κλασικοί τρόποι οργάνωσης της 

εργασίας καθιστούν δύσκολο για ένα 

ζευγάρι εργαζόμενων γονέων που επιθυμεί 

να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα 

πλήρους απασχόλησης να συνδυάζει 

αρμονικά την οικογενειακή με την 

επαγγελματική ζωή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

λεγόμενοι κλασικοί τρόποι οργάνωσης της 

εργασίας δεν επιτρέπουν σε ένα ζευγάρι 

εργαζομένων που επιθυμεί να ασκεί 

επαγγελματική δραστηριότητα πλήρους 

απασχόλησης να συνδυάζει αρμονικά την 

οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

λεγόμενοι κλασικοί τρόποι οργάνωσης της 

εργασίας δεν επιτρέπουν σε ένα ζευγάρι 

εργαζομένων που επιθυμεί να ασκεί 

επαγγελματική δραστηριότητα πλήρους 

απασχόλησης να συνδυάζει αρμονικά την 

οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αποσπασματική σταδιοδρομία λόγω της 

προσπάθειας εναρμόνισης της 

προσωπικής και της επαγγελματικής 
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ζωής επιβαρύνει τις γυναίκες που 

αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες 

και αυξάνει την καθημερινή αβεβαιότητα 

όσον αφορά την οικονομική ανεξαρτησία 

τους· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  67 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

λεγόμενοι κλασικοί τρόποι οργάνωσης της 

εργασίας δεν επιτρέπουν σε ένα ζευγάρι 

εργαζομένων που επιθυμεί να ασκεί 

επαγγελματική δραστηριότητα πλήρους 

απασχόλησης να συνδυάζει αρμονικά την 

οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

λεγόμενοι κλασικοί τρόποι οργάνωσης της 

εργασίας δεν επιτρέπουν σε ένα ζευγάρι 

εργαζομένων που επιθυμεί να ασκεί 

επαγγελματική δραστηριότητα πλήρους 

απασχόλησης να συνδυάζει αρμονικά την 

οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή 

δεδομένου ότι οι τύποι άδειας που 

συνδέονται με οικογενειακούς λόγους 

διαφέρουν ανάμεσα στα δύο φύλα· 

Or. el 

 

Τροπολογία  68 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 

προσπάθειες αντιμετώπισης της 

κατάστασης αυτής, το ποσοστό ένταξης 

των γυναικών στην αγορά εργασίας 

εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από τους 

στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 

καθώς και από το αντίστοιχο ποσοστό των 

ανδρών· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό ένταξης των γυναικών στην 

αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι 

χαμηλότερο από τους στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι οποίοι 

δεν είναι από μόνοι τους πολύ φιλόδοξοι, 
καθώς και από το αντίστοιχο ποσοστό των 

ανδρών· 
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Or. pt 

 

Τροπολογία  69 

Anna Hedh 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 

προσπάθειες αντιμετώπισης της 

κατάστασης αυτής, το ποσοστό ένταξης 

των γυναικών στην αγορά εργασίας 

εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από τους 

στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 

καθώς και από το αντίστοιχο ποσοστό των 

ανδρών· 

ΙΣΤ. ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά 

τις κάποιες προσπάθειες αντιμετώπισης 

της κατάστασης αυτής, το ποσοστό 

ένταξης των γυναικών στην αγορά 

εργασίας εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο 

από τους στόχους της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», καθώς και από το 

αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  70 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 

προσπάθειες αντιμετώπισης της 

κατάστασης αυτής, το ποσοστό ένταξης 

των γυναικών στην αγορά εργασίας 

εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από τους 

στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 

καθώς και από το αντίστοιχο ποσοστό των 

ανδρών· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 

προσπάθειες αντιμετώπισης της 

κατάστασης αυτής, το ποσοστό ένταξης 

των γυναικών στην αγορά εργασίας 

εξακολουθεί να είναι κατά πολύ 

χαμηλότερο από τους στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και 

από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών· 

Or. el 

 

Τροπολογία  71 

Maria Noichl 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 

προσπάθειες αντιμετώπισης της 

κατάστασης αυτής, το ποσοστό ένταξης 

των γυναικών στην αγορά εργασίας 

εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από τους 

στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 

καθώς και από το αντίστοιχο ποσοστό των 

ανδρών· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 

προσπάθειες αντιμετώπισης της 

κατάστασης αυτής, το ποσοστό ένταξης 

των γυναικών στην αγορά εργασίας 

εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από τους 

στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

καθώς και από το αντίστοιχο ποσοστό των 

ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 

ποσοστό απασχόλησης δεν 

συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για τη 

διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, 

συνεπώς μπορεί να είναι αξιόπιστο μόνο 

υπό όρους που αφορούν το επίπεδο των 

αποδοχών και των συντάξεων· 

Or. de 

 

Τροπολογία  72 

Angelika Niebler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

χρηματοδότηση σχολείων, νηπιαγωγείων, 

πανεπιστημίων και υπηρεσιών 

περίθαλψης ηλικιωμένων οδηγεί 

μακροπρόθεσμα τόσο στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας όσο και στην υψηλής 

αξίας απασχόληση των γυναικών, κάτι το 

οποίο μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα 

θετικό αντίκτυπο στις συντάξεις των εν 

λόγω γυναικών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  73 

Angelika Mlinar 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση 

με τους άνδρες, οι γυναίκες είναι 

περισσότερο πιθανό να διακόψουν 

επανειλημμένως τη σταδιοδρομία τους και 

να εργαστούν με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης δεδομένου ότι φέρουν 

δυσανάλογη ευθύνη όσον αφορά την 

παροχή φροντίδας εντός της οικίας· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση 

με τους άνδρες, οι γυναίκες είναι 

περισσότερο πιθανό να διακόψουν 

επανειλημμένως τη σταδιοδρομία τους, να 

εργαστούν με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης ή σε μη αμειβόμενη βάση, 

προκειμένου να φροντίσουν συγγενείς ή 

άλλα πρόσωπα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  74 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση 

με τους άνδρες, οι γυναίκες είναι 

περισσότερο πιθανό να διακόψουν 

επανειλημμένως τη σταδιοδρομία τους και 

να εργαστούν με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης δεδομένου ότι φέρουν 

δυσανάλογη ευθύνη όσον αφορά την 

παροχή φροντίδας εντός της οικίας· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση 

με τους άνδρες, οι μητέρες είναι 

περισσότερο πιθανό να διακόψουν 

επανειλημμένως τη σταδιοδρομία τους και 

να εργαστούν με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης, δεδομένης της απόφασής 

τους να παρέχουν φροντίδα στα παιδιά 

και εντός της οικίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση 
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με τους άνδρες, οι γυναίκες είναι 

περισσότερο πιθανό να διακόψουν 

επανειλημμένως τη σταδιοδρομία τους και 

να εργαστούν με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης δεδομένου ότι φέρουν 

δυσανάλογη ευθύνη όσον αφορά την 

παροχή φροντίδας εντός της οικίας· 

με τους άνδρες, οι γυναίκες είναι 

περισσότερο πιθανό να διακόψουν 

επανειλημμένως τη σταδιοδρομία τους και 

να εργαστούν με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης δεδομένου ότι φέρουν 

σχεδόν την αποκλειστική ευθύνη όσον 

αφορά την παροχή υπηρεσιών φροντίδας, 

περίθαλψης και οικιακών εργασιών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  76 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση 

με τους άνδρες, οι γυναίκες είναι 

περισσότερο πιθανό να διακόψουν 

επανειλημμένως τη σταδιοδρομία τους και 

να εργαστούν με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης δεδομένου ότι φέρουν 

δυσανάλογη ευθύνη όσον αφορά την 

παροχή φροντίδας εντός της οικίας· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση 

με τους άνδρες, οι γυναίκες είναι 

περισσότερο πιθανό να επιλέξουν να 

διακόψουν επανειλημμένως τη 

σταδιοδρομία τους και να εργαστούν με 

καθεστώς μερικής απασχόλησης 

δεδομένου ότι φέρουν ευθύνη όσον αφορά 

την παροχή φροντίδας εντός της οικίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  77 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση 

με τους άνδρες, οι γυναίκες είναι 

περισσότερο πιθανό να διακόψουν 

επανειλημμένως τη σταδιοδρομία τους και 

να εργαστούν με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης δεδομένου ότι φέρουν 

δυσανάλογη ευθύνη όσον αφορά την 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση 

με τους άνδρες, οι γυναίκες είναι 

περισσότερο πιθανό να διακόψουν 

επανειλημμένως τη σταδιοδρομία τους, να 

συνάψουν επισφαλείς συμβάσεις εργασίας 
και να εργαστούν με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης δεδομένου ότι φέρουν 
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παροχή φροντίδας εντός της οικίας· δυσανάλογη ευθύνη λόγω των ανισοτήτων 

που εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ 

των φύλων όσον αφορά την παροχή 

φροντίδας εντός της οικίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  78 

Anna Hedh 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση 

με τους άνδρες, οι γυναίκες είναι 

περισσότερο πιθανό να διακόψουν 

επανειλημμένως τη σταδιοδρομία τους και 

να εργαστούν με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης δεδομένου ότι φέρουν 

δυσανάλογη ευθύνη όσον αφορά την 

παροχή φροντίδας εντός της οικίας· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση 

με τους άνδρες, οι γυναίκες είναι 

περισσότερο πιθανό να διακόψουν 

επανειλημμένως τη σταδιοδρομία τους και 

να εργαστούν με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης καθώς και σε άτυπες 

μορφές απασχόλησης δεδομένου ότι 

φέρουν δυσανάλογη ευθύνη όσον αφορά 

την παροχή φροντίδας εντός της οικίας ή 

αναμένεται από τους εργοδότες, μεταξύ 

άλλων, να αναλάβουν την ευθύνη σε 

μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  79 

Pina Picierno 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με διάφορες αναλύσεις, οι νέες γενιές, και 

ιδίως οι νέες γυναίκες, θα βρεθούν σε 

μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τις 

προηγούμενες γενιές τόσο ως προς την 

ηλικία συνταξιοδότησης όσο και ως προς 

το ύψος της σύνταξής τους· 
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Or. it 

 

Τροπολογία  80 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 IΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εθελοντική εργασία που ασκείται 

ποικιλοτρόπως από γυναίκες, ένα από τα 

θεμέλια της κοινωνίας μας, οδηγεί σε 

παραίτηση τόσο από χρόνο όσο και από 

απολαβές, γεγονός που αντικατοπτρίζεται 

στην τρίτη ηλικία και στη 

συνταξιοδοτική ανισότητα· 

Or. de 

 

Τροπολογία  81 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΗ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια 

της σταδιοδρομίας έχει άμεσο αντίκτυπο 

στο χάσμα των συνταξιοδοτικών 

αποδοχών, ότι η μέση διάρκεια της 

σταδιοδρομίας των γυναικών είναι 

μικρότερη κατά περισσότερα από 10 έτη 

από εκείνη των ανδρών και ότι οι γυναίκες 

που έχουν διάρκεια σταδιοδρομίας 

μικρότερη των 14 ετών αντιμετωπίζουν 

διπλάσιο συνταξιοδοτικό χάσμα (64 %) σε 

σχέση με αυτό που αντιμετωπίζουν οι 

γυναίκες που έχουν εργαστεί για 

περισσότερα έτη (32 %)· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια 

της σταδιοδρομίας και η αξία της 

εργασίας έχουν άμεσο αντίκτυπο στη 

διαφορά αξίας των συνταξιοδοτικών 

αποδοχών, ότι η μέση διάρκεια της 

σταδιοδρομίας των γυναικών είναι 

μικρότερη κατά περισσότερα από 10 έτη 

από εκείνη των ανδρών και ότι οι γυναίκες 

που έχουν διάρκεια σταδιοδρομίας 

μικρότερη των 14 ετών αντιμετωπίζουν 

διπλάσιο συνταξιοδοτικό χάσμα (64 %) σε 

σχέση με αυτό που αντιμετωπίζουν οι 

γυναίκες που έχουν εργαστεί για 

περισσότερα έτη (32 %)· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η πραγματικότητα αυτή 

προκύπτει από ταξικές και πολιτικές 
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επιλογές που προωθούν τις διακρίσεις 

μεταξύ ανδρών και γυναικών, την 

επισφαλή εργασία και τις χαμηλές 

αποδοχές ιδίως σε βάρος των γυναικών, 

την απορρύθμιση της εργασίας και την 

υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  82 

Daniela Aiuto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΗ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΗα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 

της Βαρκελώνης μπορούν να συμβάλουν 

στην καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ της 

οικογενειακής και της επαγγελματικής 

ζωής των γυναικών, παρατείνοντας την 

παραμονή τους στην αγορά εργασίας 

χωρίς να χρειαστεί να τη διακόψουν ή να 

την εγκαταλείψουν· 

Or. it 

 

Τροπολογία  83 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΗ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΗα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τον 

υπολογισμό των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων δεν λαμβάνεται δεόντως 

υπόψη η περίοδος παροχής φροντίδας σε 

εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας, ιδίως 

σε τέκνα αλλά και σε ηλικιωμένα μέλη και 

σε οικείους με αναπηρία· 

Or. en 
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Τροπολογία  84 

Daniela Aiuto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΖβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άδειες 

μητρότητας, πατρότητας και οι γονικές 

άδειες αποτελούν απαραίτητα και 

θεμελιώδη μέσα για την ελαχιστοποίηση 

των διακοπών της σταδιοδρομίας των 

γυναικών· 

Or. it 

 

Τροπολογία  85 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΗ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 IΗβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

σημασία και η αξία της άτυπης εργασίας 

που εκτελούν οι γυναίκες-φροντίστριες 

τέκνων και λοιπών εξαρτώμενων μελών 

της οικογένειας θα πρέπει να 

συμμετράται και να αντικατοπτρίζεται 

στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  86 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΘ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν μισθολογικές 

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στην Ένωση και ότι, το 2014, οι διαφορές 

αυτές ανήλθαν σε 16,3 %, ιδίως λόγω των 

φαινομένων διακρίσεων και διαχωρισμού 

τα οποία οδηγούν σε υπερεκπροσώπηση 

των γυναικών σε τομείς όπου το επίπεδο 

αμοιβών είναι χαμηλότερο από ό,τι σε 
άλλους τομείς στους οποίους κυριαρχούν 

κυρίως οι άνδρες· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν μισθολογικές 

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στην Ένωση και ότι, το 2014, οι διαφορές 

αυτές ανήλθαν σε 16,3 %, γεγονός που 

αντικατοπτρίζει την υπερεκπροσώπηση 

των γυναικών σε τομείς που προσφέρουν 

καλύτερες προοπτικές συνδυασμού της 

οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή 

αλλά χαμηλότερες αμοιβές σε σύγκριση 

με άλλους τομείς στους οποίους 

κυριαρχούν κυρίως οι άνδρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΘ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν μισθολογικές 

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στην Ένωση και ότι, το 2014, οι διαφορές 

αυτές ανήλθαν σε 16,3 %, ιδίως λόγω των 

φαινομένων διακρίσεων και διαχωρισμού 

τα οποία οδηγούν σε υπερεκπροσώπηση 

των γυναικών σε τομείς όπου το επίπεδο 

αμοιβών είναι χαμηλότερο από ό,τι σε 

άλλους τομείς στους οποίους κυριαρχούν 

κυρίως οι άνδρες· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες 

μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και 

γυναικών στην Ένωση και ότι, το 2014, οι 

διαφορές αυτές ανήλθαν σε 16,3 %, ιδίως 

λόγω των φαινομένων διακρίσεων και 

διαχωρισμού τα οποία οδηγούν σε 

υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε τομείς 

όπου το επίπεδο αμοιβών είναι χαμηλότερο 

από ό,τι σε άλλους τομείς στους οποίους 

κυριαρχούν κυρίως οι άνδρες· 

Or. el 

 

Τροπολογία  88 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΘ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν μισθολογικές 

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στην Ένωση και ότι, το 2014, οι διαφορές 

αυτές ανήλθαν σε 16,3 %, ιδίως λόγω των 

φαινομένων διακρίσεων και διαχωρισμού 

τα οποία οδηγούν σε υπερεκπροσώπηση 

των γυναικών σε τομείς όπου το επίπεδο 

αμοιβών είναι χαμηλότερο από ό,τι σε 

άλλους τομείς στους οποίους κυριαρχούν 

κυρίως οι άνδρες· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν μισθολογικές 

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στην Ένωση και ότι, το 2014, οι διαφορές 

αυτές ανήλθαν σε 16,3 %, ιδίως λόγω των 

φαινομένων διακρίσεων και διαχωρισμού 

τα οποία οδηγούν σε υπερεκπροσώπηση 

των γυναικών σε τομείς όπου το επίπεδο 

αμοιβών είναι χαμηλότερο από ό,τι σε 

άλλους τομείς στους οποίους κυριαρχούν 

κυρίως οι άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οι εν λόγω διαφορές εντάσσονται στην 

αυξανόμενη επιδείνωση των κοινωνικών 

και οικονομικών ανισοτήτων και των 

ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια 

πραγματικότητα που δεν μπορεί να 

αποσυνδεθεί από τις νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές και τις πολιτικές λιτότητας που 

έχουν επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και η ΕΕ, οι οποίες ευθύνονται για την 

αύξηση της φτώχειας (στην ΕΕ των 28 

υπάρχουν σήμερα 124 εκατομμύρια 

άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τον 

κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού), για την αύξηση της 

ανεργίας (περισσότεροι από 20 

εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ των 28 

είναι άνεργοι) και για την αύξηση της 

ανισοκατανομής του πλούτου· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  89 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΘ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν μισθολογικές 

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν μισθολογικές 

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 
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στην Ένωση και ότι, το 2014, οι διαφορές 

αυτές ανήλθαν σε 16,3 %, ιδίως λόγω των 

φαινομένων διακρίσεων και διαχωρισμού 

τα οποία οδηγούν σε υπερεκπροσώπηση 

των γυναικών σε τομείς όπου το επίπεδο 

αμοιβών είναι χαμηλότερο από ό,τι σε 

άλλους τομείς στους οποίους κυριαρχούν 

κυρίως οι άνδρες· 

στην Ένωση και ότι, το 2014, οι διαφορές 

αυτές ανήλθαν σε 16,3 %, ιδίως λόγω των 

φαινομένων διακρίσεων και διαχωρισμού 

τα οποία οδηγούν σε υπερεκπροσώπηση 

των γυναικών σε τομείς όπου το επίπεδο 

αμοιβών είναι χαμηλότερο από ό,τι σε 

άλλους τομείς στους οποίους κυριαρχούν 

κυρίως οι άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

στις μισθολογικές διαφορές μεταξύ των 

φύλων συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες 

όπως η διακοπή της σταδιοδρομίας, η 

ακούσια μερική απασχόληση ώστε να 

επιτευχθεί ο συνδυασμός επαγγελματικών 

και οικογενειακών ευθυνών, τα 

στερεότυπα, η υποτίμηση της εργασίας 

των γυναικών και τα διαφορετικά 

επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

εμπειρίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  90 

Daniela Aiuto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΘ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΘα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, οι γυναίκες 

λαμβάνουν μικρότερη αμοιβή από εκείνη 

των ανδρών για την εκτέλεση ίδιων 

καθηκόντων, ενώ αναγκάζονται να 

επιλέξουν τη μερική απασχόληση 

προκειμένου να εξισορροπήσουν 

καλύτερα την επαγγελματική με την 

οικογενειακή ζωή γνωρίζοντας ότι αυτό 

θα αποβεί σε βάρος της σύνταξης που 

πρόκειται να λάβουν· 

Or. it 

 

Τροπολογία  91 

Branislav Škripek 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΘ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΘα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 

συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 

ενδέχεται να δίνονται περιθώρια για 

έμμεσες διακρίσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  92 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΘ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 IΘβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

γυναίκες που αντικαθιστούν άλλους 

εργαζομένους δεν δικαιούνται άδεια 

μητρότητας έστω κι αν η σύμβαση λήξει 

μία ημέρα πριν τον τοκετό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  93 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΘ γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΘγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

διακρίσεις που συνδέονται με την κύηση 

και τις γονικές άδειες αποτέλεσαν την πιο 

διαδεδομένη μορφή διάκρισης στον χώρο 

εργασίας σε επίπεδο ΕΕ, και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 

εξακολουθούν να φέρουν τη βασική 

ευθύνη της φροντίδας των παιδιών· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  94 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΘ δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΘδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 79,76% 

των ατόμων που περιόρισαν τον χρόνο 

εργασίας τους προκειμένου να παρέχουν 

φροντίδα στο μικρότερο τέκνο τους 

ηλικίας κάτω των οκτώ ετών ήταν 

γυναίκες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 

είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως η 

εργασία της μητέρας κατά το πρώτο έτος 

ζωής του παιδιού έχει επιζήμιες 

επιπτώσεις στη γνωστική ανάπτυξη του 

παιδιού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  95 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Κ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση 

της σχέσης μεταξύ εισφορών και αμοιβών, 

σε συνδυασμό με την αύξηση του μεριδίου 

του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα στην 

οργάνωση των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων, τείνει να μεταφέρει στους 

ιδιωτικούς φορείς τους κινδύνους 

εμφάνισης παραγόντων που σχετίζονται με 

το φύλο στο συνταξιοδοτικό χάσμα· 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση 

της σχέσης μεταξύ εισφορών και αμοιβών, 

σε συνδυασμό με την αύξηση του μεριδίου 

του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα στην 

οργάνωση των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων, τείνει να μεταφέρει στους 

ιδιωτικούς φορείς τους κινδύνους 

εμφάνισης παραγόντων που σχετίζονται με 

το φύλο στο συνταξιοδοτικό χάσμα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα των φύλων είναι 

μικρότερο στον πρώτο πυλώνα, και ότι η 

μετάβαση από τα κρατικά 
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συνταξιοδοτικά συστήματα στις ιδιωτικά 

χρηματοδοτούμενες συντάξεις θέτει σε 

κίνδυνο την ισότητα των φύλων και 

αυξάνει τον κίνδυνο φτώχειας για τις 

ηλικιωμένες γυναίκες, καθώς οι ιδιωτικά 

χρηματοδοτούμενες συντάξεις βασίζονται 

στις ατομικές εισφορές και δεν 

καλύπτουν άδειες που συνδέονται με την 

παροχή φροντίδας, τις οποίες αξιοποιούν 

κυρίως γυναίκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  96 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Κ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Κα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία 

μειωμένη σύνταξη σε συνάρτηση με τα 

αυξανόμενα έξοδα υγειονομικής 

περίθαλψης και φροντίδας δεν αποβαίνει 

μόνο εις βάρος της υγείας των εν λόγω 

γυναικών, αλλά έχει επιπτώσεις και στον 

προϋπολογισμό και τις δυνατότητες 

εργασίας των γυναικών των επερχόμενων 

γενεών, με ενδεχόμενη συνέπεια τον 

περαιτέρω αρνητικό αντίκτυπο στις 

μελλοντικές συντάξεις των γυναικών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  97 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Κ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Κα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

προϋπάρχουσες ανισότητες στην αγορά 
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εργασίας, όπως το μισθολογικό χάσμα 

των φύλων, αντικατοπτρίζονται στα 

σωρευμένα μειονεκτήματα στον πρώτο 

και δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού 

συστήματος και έχουν ως αποτέλεσμα 

χαμηλότερες συντάξεις και κίνδυνο 

φτώχειας στην τρίτη ηλικία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  98 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Κ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Κβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 

εξατομικευμένη βασική ασφάλεια 

γήρατος που συνδέεται με τον τόπο 

κατοικίας φαίνεται να εξυπηρετεί κατά 

πολύ την ισότητα των φύλων, δεδομένου 

ότι θα πληρώνεται ανεξάρτητα από την 

πρότερη απασχόληση ή τις οικογενειακές 

συνθήκες, και έτσι εξαλείφει τον 

ιδιαιτέρως υψηλό κίνδυνο φτώχειας που 

θα διέτρεχαν χωρίς αυτήν οι 

συνταξιούχες γυναίκες· 

Or. de 

 

Τροπολογία  99 

Margot Parker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

οργάνωση των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα των κρατών μελών· 

λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

οργάνωση των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα των κρατών μελών· 
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Ένωση έχει αρμοδιότητα στήριξης των 

ενεργειών των κρατών μελών 

Or. en 

 

Τροπολογία  100 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

οργάνωση των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα των κρατών μελών· 

λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η Ένωση 

έχει αρμοδιότητα στήριξης των ενεργειών 

των κρατών μελών· 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

οργάνωση των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα των κρατών μελών· 

λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η Ένωση 

έχει αρμοδιότητα στήριξης των ενεργειών 

των κρατών μελών και διευκολύνει την 

ανταλλαγή εμπειρίας και ορθών 

πρακτικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  101 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΚΑ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

οργάνωση των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα των κρατών μελών· 

λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η Ένωση 

έχει αρμοδιότητα στήριξης των ενεργειών 

των κρατών μελών· 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

οργάνωση των δημόσιων συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης και των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων αποτελεί 

αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 

μελών· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η 

Ένωση έχει αρμοδιότητα στήριξης των 

ενεργειών των κρατών μελών· 

Or. pt 
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Τροπολογία  102 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Κα. λαμβάνοντας υπόψη ότι όποιος 

αφιερώνει τον χρόνο του και τις 

ικανότητές του στην ανατροφή των 

παιδιών ή στη φροντίδα κάποιου 

ηλικιωμένου, θα πρέπει να αναγνωρίζεται 

από την κοινωνία· 

Or. de 

 

Τροπολογία  103 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΚΑ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΚΑα. υπογραμμίζει το δικαίωμα των 

ηλικιωμένων ατόμων στην οικονομική 

ασφάλεια, μέσω της παροχής 

αξιοπρεπούς σύνταξης, καθώς και το 

δικαίωμά τους να ζουν υπό συνθήκες 

στέγασης και οικογενειακής και 

κοινωνικής συμβίωσης που σέβονται την 

προσωπική τους αυτονομία και 

αποτρέπουν και αντιμετωπίζουν την 

απομόνωση ή την κοινωνική 

περιθωριοποίηση· θεωρεί ότι οι 

ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα 

σε ένα δίκτυο δημόσιων επικουρικών 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο οποίο 

θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ηλικιωμένοι 

ανεξαρτήτως της κοινωνικοοικονομικής 

τους κατάστασης, ιδίως σε κέντρα 

ημερήσιας φροντίδας, ξενώνες και 

υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής πρόνοιας· 

υπογραμμίζει το δικαίωμα των 

ηλικιωμένων σε υψηλής ποιότητας 

δημόσιες υπηρεσίες υγείας που θα 



 

AM\1107618EL.docx 51/124 PE592.340v01-00 

 EL 

παρέχουν σε όλους τη δυνατότητα υγιούς 

γήρανσης· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  104 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΚΑ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΚΑβ. θεωρεί ότι τα δημόσια συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης είναι η μόνη 

εγγύηση του δικαιώματος σε αξιοπρεπείς 

συνταξιοδοτικές αποδοχές· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  105 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΚΑ γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΚΑγ. θεωρεί ότι η αύξηση του μέσου 

προσδόκιμου ζωής, ιδίως των γυναικών, 

δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για να 

δικαιολογήσει την αύξηση της ηλικίας 

συνταξιοδότησης, δεδομένου ότι η 

βιωσιμότητα των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης δεν σχετίζεται με 

το εν λόγω φαινόμενο· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  106 

Angelika Niebler 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. καλεί την Επιτροπή, σε στενή 

συνεργασία με τα κράτη μέλη, να 

εφαρμόσει στρατηγική με στόχο την 

εξάλειψη των αποκλίσεων στις 

συνταξιοδοτικές αποδοχές μεταξύ ανδρών 

και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση («η 

στρατηγική»)· 

1. καλεί τα κράτη μέλη να εκδώσουν 

κατευθυντήριες γραμμές με στόχο την 

εξάλειψη των αποκλίσεων στις 

συνταξιοδοτικές αποδοχές μεταξύ ανδρών 

και γυναικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση («οι κατευθυντήριες γραμμές1α»)· 

 __________________ 

 1αΗ τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειμένου. 

Or. de 

 

Τροπολογία  107 

Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. καλεί την Επιτροπή, σε στενή 

συνεργασία με τα κράτη μέλη, να 

εφαρμόσει στρατηγική με στόχο την 

εξάλειψη των αποκλίσεων στις 

συνταξιοδοτικές αποδοχές μεταξύ ανδρών 

και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση («η 

στρατηγική»)· 

1. τονίζει την επιτακτική ανάγκη να 

μειωθούν οι διαφορές στις συντάξεις 

μεταξύ γυναικών και ανδρών και καλεί 

την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα 

κράτη μέλη, να εφαρμόσει στρατηγική με 

στόχο την εξάλειψη των αποκλίσεων στις 

συνταξιοδοτικές αποδοχές μεταξύ ανδρών 

και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση («η 

στρατηγική»)· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  108 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. καλεί την Επιτροπή, σε στενή 

συνεργασία με τα κράτη μέλη, να 

εφαρμόσει στρατηγική με στόχο την 

εξάλειψη των αποκλίσεων στις 

συνταξιοδοτικές αποδοχές μεταξύ ανδρών 

και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση («η 

στρατηγική»)· 

1. καλεί την Επιτροπή, σε στενή 

συνεργασία με τα κράτη μέλη, να 

εφαρμόσει στρατηγική με στόχο την 

εξάλειψη των αποκλίσεων στις 

μισθολογικές και συνταξιοδοτικές 

αποδοχές μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση («η 

στρατηγική»)· 

Or. el 

 

Τροπολογία  109 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. καλεί την Επιτροπή, σε στενή 

συνεργασία με τα κράτη μέλη, να 

εφαρμόσει στρατηγική με στόχο την 

εξάλειψη των αποκλίσεων στις 

συνταξιοδοτικές αποδοχές μεταξύ ανδρών 

και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση («η 

στρατηγική»)· 

1. καλεί την Επιτροπή, σε στενή 

συνεργασία με τα κράτη μέλη, να 

εφαρμόσει στρατηγική με στόχο την 

εξάλειψη των αποκλίσεων στις 

συνταξιοδοτικές αποδοχές μεταξύ ανδρών 

και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση («η 

στρατηγική»)· την καλεί να αναπτύξει 

πρόσθετους δείκτες και να θέσει σαφή 

στόχο για την παρακολούθηση και τη 

μείωση του συνταξιοδοτικού χάσματος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  110 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 

λάβουν μέτρα για την εξάλειψη των 
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μισθολογικών διαφορών μεταξύ των δύο 

φύλων και την κατάργηση όλων των 

μορφών επισφαλούς απασχόλησης, 

επενδύοντας στη δημιουργία μόνιμων 

θέσεων εργασίας και στη διά βίου 

εκπαίδευση και επαγγελματική 

κατάρτιση· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  111 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1β. υπογραμμίζει ότι για τη 

βιωσιμότητα και τη βελτίωση των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων, είναι 

σαφής η σημασία του πρώτου πυλώνα, 

όπως κατέδειξε η οικονομική κρίση· 

επισημαίνει την ανάγκη να υλοποιηθούν 

μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων, με σκοπό τη διατήρηση 

δημόσιων, αλληλέγγυων και καθολικών 

ασφαλιστικών συστημάτων, τα οποία 

εξασφαλίζουν επαρκείς συντάξεις για 

όλους και αποτελούν ένδειξη 

πραγματικής αλληλεγγύης μεταξύ των 

γενεών· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  112 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. εκτιμά ότι η στρατηγική δεν πρέπει 

μόνο να εξαλείψει τις επιπτώσεις του 

2. εκτιμά ότι η στρατηγική πρέπει να 

συμβάλει ώστε σε επίπεδο κρατών μελών 
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συνταξιοδοτικού χάσματος, ιδίως όσον 

αφορά τα πλέον ευάλωτα άτομα, αλλά να 

αντιμετωπίσει επίσης τα βαθύτερα αίτιά 

του· 

να εξαλείψει τις επιπτώσεις του 

συνταξιοδοτικού χάσματος, ιδίως όσον 

αφορά τα πλέον ευάλωτα άτομα, αλλά να 

αντιμετωπίσει επίσης τα βαθύτερα αίτιά 

του· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  113 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. εκτιμά ότι η στρατηγική δεν πρέπει 

μόνο να εξαλείψει τις επιπτώσεις του 

συνταξιοδοτικού χάσματος, ιδίως όσον 

αφορά τα πλέον ευάλωτα άτομα, αλλά να 

αντιμετωπίσει επίσης τα βαθύτερα αίτιά 

του· 

2. εκτιμά ότι η στρατηγική δεν πρέπει 

μόνο να εξαλείψει τις επιπτώσεις του 

συνταξιοδοτικού χάσματος, ιδίως όσον 

αφορά τα πλέον ευάλωτα άτομα, αλλά να 

αντιμετωπίσει επίσης τα βαθύτερα αίτιά 

του, όπως για παράδειγμα τα στερεότυπα 

και τα κοινωνικά πρότυπα, την εισαγωγή 

διακρίσεων και τον διαχωρισμό στην 

αγορά εργασίας καθώς και την έλλειψη 

δυνατοτήτων φροντίδας των παιδιών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  114 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, 

Mariya Gabriel, Barbara Matera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. εκτιμά ότι η στρατηγική δεν πρέπει 

μόνο να εξαλείψει τις επιπτώσεις του 

συνταξιοδοτικού χάσματος, ιδίως όσον 

αφορά τα πλέον ευάλωτα άτομα, αλλά να 

αντιμετωπίσει επίσης τα βαθύτερα αίτιά 

του· 

2. εκτιμά ότι η στρατηγική δεν πρέπει 

μόνο να εξαλείψει τις επιπτώσεις του 

συνταξιοδοτικού χάσματος, ιδίως όσον 

αφορά τα πλέον ευάλωτα άτομα, αλλά να 

αντιμετωπίσει επίσης τα βαθύτερα αίτιά 

του· σημειώνει ότι για τη μελλοντική 

πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος 
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των φύλων πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 

γυναίκες και οι άνδρες έχουν ίδια θέση 

στην αγορά εργασίας όσον αφορά τις 

αμοιβές, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας 

και τις ευκαιρίες πλήρους απασχόλησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  115 

Anna Hedh 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. εκτιμά ότι η στρατηγική δεν πρέπει 

μόνο να εξαλείψει τις επιπτώσεις του 

συνταξιοδοτικού χάσματος, ιδίως όσον 

αφορά τα πλέον ευάλωτα άτομα, αλλά να 

αντιμετωπίσει επίσης τα βαθύτερα αίτιά 

του· 

2. εκτιμά ότι η στρατηγική δεν πρέπει 

μόνο να εξαλείψει τις επιπτώσεις του 

συνταξιοδοτικού χάσματος, ιδίως όσον 

αφορά τα πλέον ευάλωτα άτομα, αλλά να 

αντιμετωπίσει επίσης τα βαθύτερα αίτιά 

του στο πλαίσιο της ενωσιακής 

νομοθεσίας και ζητεί να ξεκινήσει 

διακυβερνητικός διάλογος για τους τομείς 

που εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  116 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. παροτρύνει τη Eurostat να 

αναπτύξει μέτρα που θα αναδεικνύουν 

τόσο την αξία της άδηλης εργασίας στον 

τομέα της εκπαίδευσης, της φροντίδας 

και της οικογενειακής εργασίας όσο και 

τη συνεισφορά της στο ΑΕγχΠ των 

κρατών μελών, και την προτρέπει να 

συνεργαστεί στενά για αυτόν τον σκοπό 

με την Παγκόσμια Τράπεζα, τον 
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Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Διεθνές 

Γραφείο Εργασίας· 

Or. de 

 

Τροπολογία  117 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. προτείνει να συμπεριληφθεί στη 

συγκεκριμένη στρατηγική μια πρόταση 

για αξιοπρεπή κατώτατη σύνταξη η οποία 

θα διασφαλίζει αξιοπρεπή ζωή και ενεργό 

συμμετοχή στην κοινωνία σε περίπτωση 

που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

χορήγησης νόμιμης σύνταξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  118 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2β. επιμένει ότι οι συντάξεις του 

πρώτου πυλώνα πρέπει να παραμείνουν 

στο επίκεντρο των συνταξιοδοτικών μας 

συστημάτων και υπενθυμίζει ότι τα εν 

λόγω συστήματα πρέπει να προωθηθούν 

και να ενισχυθούν διασφαλίζοντας ότι οι 

πόροι τους δεν θα εξαντληθούν λόγω 

επικουρικών καθεστώτων και ότι θα 

χορηγούν καθολική κάλυψη και επαρκείς 

συντάξεις· επισημαίνει ότι το 

συνταξιοδοτικό χάσμα των φύλων είναι 

μικρότερο στον πρώτο πυλώνα και ότι τα 

εν λόγω συστήματα έχουν αποδειχθεί τα 
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πλέον δίκαια ως προς την ανακατανομή 

και την απουσία αποκλεισμών, 

αποτελώντας μάλιστα τον πλέον 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο 

καταπολέμησης της φτώχειας των 

ηλικιωμένων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  119 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2γ. υπενθυμίζει ότι ένα επαρκές 

εισόδημα σύνταξης είναι απαραίτητο για 

την καταπολέμηση της φτώχειας των 

ηλικιωμένων· τονίζει ότι η φτώχεια 

πλήττει περισσότερο τον γυναικείο 

πληθυσμό επειδή συντελούν πολυάριθμοι 

παράγοντες όπως το μισθολογικό και 

συνταξιοδοτικό χάσμα των φύλων, οι 

ευθύνες φροντίδας και τα σχετικά 

διαστήματα διακοπής της απασχόλησης, 

καθώς και τα ανεπαρκή συστήματα 

στήριξης και φορολόγησης που πλήττουν 

νοικοκυριά με μόνες μητέρες· καλεί τα 

κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα 

εργαζόμενα πρόσωπα με μειωμένο 

ωράριο, τα εργαζόμενα πρόσωπα που 

βιώνουν ασυνέχεια στην απασχόληση, οι 

συμβοηθούντες/συμβοηθούσες σύζυγοι 

και τα εργαζόμενα πρόσωπα με κενά στην 

επαγγελματική σταδιοδρομία ή με 

περιόδους περιορισμένων ωρών εργασίας, 

θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε 

επαρκές συνταξιοδοτικό καθεστώς χωρίς 

καμία απολύτως διάκριση· 

Or. en 
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Τροπολογία  120 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επιμένει στον πολύπλευρο 

χαρακτήρα που πρέπει να έχει η 

προσέγγιση για την υλοποίηση της 

στρατηγικής, στο πλαίσιο της οποίας θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο οι 

ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών 

όσον αφορά τις εισφοροδοτικές 

ικανότητες και την επαγγελματική 

σταδιοδρομία όσο και οι ανισότητες που 

απορρέουν από την οργάνωση των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων· 

3. επιμένει στον πολύπλευρο 

χαρακτήρα που πρέπει να έχει η 

προσέγγιση για την υλοποίηση της 

στρατηγικής, στο πλαίσιο της οποίας θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο οι 

ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών 

όσον αφορά τις εισφοροδοτικές 

δυνατότητες και την επαγγελματική 

σταδιοδρομία όσο και οι ανισότητες που 

απορρέουν από την οργάνωση των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων· 

Or. de 

 

Τροπολογία  121 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επιμένει στον πολύπλευρο 

χαρακτήρα που πρέπει να έχει η 

προσέγγιση για την υλοποίηση της 

στρατηγικής, στο πλαίσιο της οποίας θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο οι 

ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών 

όσον αφορά τις εισφοροδοτικές ικανότητες 

και την επαγγελματική σταδιοδρομία όσο 

και οι ανισότητες που απορρέουν από την 

οργάνωση των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων· 

3. επιμένει στον πολύπλευρο 

χαρακτήρα που πρέπει να έχει η 

προσέγγιση για την υλοποίηση της 

στρατηγικής, στο πλαίσιο της οποίας θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο οι 

ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών 

όσον αφορά τις εισφοροδοτικές ικανότητες 

και την επαγγελματική σταδιοδρομία όσο 

και οι ανισότητες που απορρέουν από την 

οργάνωση των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων· τονίζει ότι είναι ως εκ 

τούτου αναγκαίο να συνδυαστούν οι 

δράσεις διαφορετικών πολιτικών που 

έχουν ως στόχο τη βελτίωση της 

ισότητας των φύλων, με τη λήψη μέτρων 

για την αύξηση του ποσοστού 

απασχόλησης των γυναικών, τη μείωση 
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της μερικής απασχόλησης των γυναικών, 

τη μείωση του μισθολογικού χάσματος 

των φύλων, την αντιμετώπιση του 

διαχωρισμού με βάση το φύλο στην 

εκπαίδευση και την απασχόληση, 

ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να επιλέγουν 

σταδιοδρομίες και επαγγέλματα στα 

οποία υποεκπροσωπούνται, την 

καταπολέμηση του φαινομένου της 

γυάλινης οροφής που εμποδίζει πολλές 

γυναίκες να έχουν πρόσβαση στις 

υψηλότερες θέσεις ευθύνης και αμοιβής, 

την καταπολέμηση των στερεοτύπων 

λόγω φύλου, τη βελτίωση της ισορροπίας 

μεταξύ επαγγελματικής, οικογενειακής 

και προσωπικής ζωής, την παροχή 

κινήτρων στους άνδρες για τη δικαιότερη 

κατανομή των οικογενειακών και 

οικιακών ευθυνών, τη βελτίωση των 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων γήρατος, 

περιορίζοντας τις διακοπές 

σταδιοδρομίας για τη φροντίδα των 

παιδιών και άλλων εξαρτώμενων 

προσώπων, και την αντιμετώπιση της 

ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της 

κοινωνικής ένταξης, λαμβάνοντας 

παράλληλα υπόψη τον αντίκτυπο της 

γήρανσης του πληθυσμού και των 

μεταναστευτικών ροών· 

Or. es 

 

Τροπολογία  122 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επιμένει στον πολύπλευρο 

χαρακτήρα που πρέπει να έχει η 

προσέγγιση για την υλοποίηση της 

στρατηγικής, στο πλαίσιο της οποίας θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο οι 

ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών 

όσον αφορά τις εισφοροδοτικές ικανότητες 

3. επιμένει στον πολύπλευρο 

χαρακτήρα που πρέπει να έχει η 

προσέγγιση για την υλοποίηση της 

στρατηγικής, στο πλαίσιο της οποίας θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο οι 

ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών 

όσον αφορά τις εισφοροδοτικές ικανότητες 
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και την επαγγελματική σταδιοδρομία όσο 

και οι ανισότητες που απορρέουν από την 

οργάνωση των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων· 

και την επαγγελματική σταδιοδρομία 

καθώς και την αξία της μη αμειβόμενης 

εργασίας των παρόχων φροντίδας, όσο 

και οι ανισότητες που απορρέουν από την 

οργάνωση των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  123 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επιμένει στον πολύπλευρο 

χαρακτήρα που πρέπει να έχει η 

προσέγγιση για την υλοποίηση της 

στρατηγικής, στο πλαίσιο της οποίας θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο οι 

ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών 

όσον αφορά τις εισφοροδοτικές ικανότητες 

και την επαγγελματική σταδιοδρομία όσο 

και οι ανισότητες που απορρέουν από την 

οργάνωση των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων· 

3. επιμένει στον πολύπλευρο 

χαρακτήρα που πρέπει να έχει η 

προσέγγιση για την υλοποίηση της 

στρατηγικής, στο πλαίσιο της οποίας θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο οι 

ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών 

όσον αφορά τις εισφοροδοτικές ικανότητες 

και την επαγγελματική σταδιοδρομία όσο 

και οι ανισότητες που απορρέουν από την 

οργάνωση των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων· παράλληλα, θα πρέπει να 

ενισχυθεί η βιωσιμότητα των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων η οποία 

διαρκώς επιδεινώνεται σε ορισμένα 

κράτη μέλη της Ένωσης όπως η Ελλάδα, 

τα οποία πλήττονται από τα μέτρα 

λιτότητας της τρόικας· 

Or. el 

 

Τροπολογία  124 

Angelika Niebler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. επισημαίνει με έμφαση ότι η 

καταπολέμηση της φτώχειας των 

γυναικών στην τρίτη ηλικία και η 

εξάλειψη του συνταξιοδοτικού χάσματος 

ενόψει των δημογραφικών αλλαγών δεν 

μπορούν να αποτελούν αποκλειστική 

αρμοδιότητα των προβλεπόμενων από 

τον νόμο συνταξιοδοτικών παροχών (1ος 

πυλώνας), αλλά ότι αυξάνεται παράλληλα 

η σημασία της επαγγελματικής και 

ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 

(2ος και 3ος πυλώνας) για τις γυναίκες, 

γεγονός που θα πρέπει να λάβουν υπόψη 

τα κράτη μέλη κατά τη χάραξη της 

στρατηγικής τους· 

Or. de 

 

Τροπολογία  125 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. θεωρεί ότι τα δημόσια συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης θα είναι βιώσιμα 

μόνον με νέες μορφές και πηγές 

χρηματοδότησης για τα εκ του νόμου 

προβλεπόμενα συνταξιοδοτικά 

συστήματα, διευρύνοντας τις κοινωνικές 

εισφορές σε όλα τα χρηματοοικονομικά 

εισοδήματα και εφαρμόζοντας 

φορολογικές μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με 

τις οποίες οι έχοντες μεγαλύτερα έσοδα 

και κέρδη θα συνεισφέρουν περισσότερο 

στα δημόσια συστήματα κοινωνικής 

ασφάλισης· 

Or. pt 
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Τροπολογία  126 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. τονίζει ότι η οικονομική κρίση 

των προηγούμενων ετών έχει επηρεάσει 

ήδη αρνητικά τους μισθούς και τις 

συντάξεις πολλών γυναικών· επισημαίνει 

ότι οι δρομολογημένες μεταρρυθμίσεις 

των συνταξιοδοτικών συστημάτων 

απειλούν να ενισχύσουν στο μέλλον το 

συνταξιοδοτικό χάσμα των φύλων· ζητεί, 

ως εκ τούτου, επανεξέταση των 

μεταρρυθμίσεων αυτών με κριτικό 

πνεύμα, και αναθεώρησή τους, εφόσον 

κρίνεται σκόπιμο· 

Or. de 

 

Τροπολογία  127 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση 

κύκλου ζωής όσον αφορά τη χορήγηση 

σύνταξης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη το 

σύνολο του επαγγελματικού βίου του 

ατόμου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι 

διακοπές στη σταδιοδρομία και ο 

μειωμένος χρόνος εργασίας λόγω 

ευθυνών φροντίδας, η ακούσια ανεργία 

και η επισφαλής απασχόληση, χωρίς να 

τιμωρούνται οι εργαζόμενοι που είχαν 

«μη τυπικό» εργασιακό βίο· 

Or. en 
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Τροπολογία  128 

Julie Ward 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. τονίζει ότι η καταπολέμηση του 

συνταξιοδοτικού χάσματος των φύλων 

πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας 

ολιστικής στρατηγικής με σκοπό την 

υπέρβαση των κοινωνικοοικονομικών 

εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι 

ηλικιωμένες γυναίκες, ιδίως οι γυναίκες 

που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και 

περιθωριοποιημένες κοινότητες· πρέπει, 

στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής, να 

καταβληθούν προσπάθειες για τη 

βελτίωση της συνολικής σωματικής και 

ψυχικής ευημερίας και της κοινωνικής 

ένταξης των ηλικιωμένων γυναικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  129 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να διασφαλίσουν ότι τα 

επαγγελματικά και ιδιωτικά 

συνταξιοδοτικά συστήματα δεν 

δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος των 

γυναικών και ότι δεν ενισχύουν τις 

υπάρχουσες δομές που ήδη θέτουν τη 

γυναίκα σε μειονεκτική θέση σε ό,τι 

αφορά τις παροχές και τις εισφορές· 

Or. en 
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Τροπολογία  130 

Margot Parker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπογραμμίζει ότι στη στρατηγική 

πρέπει να τηρείται η κατανομή 

αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και 

των κρατών μελών της, στο πλαίσιο της 

εφαρμογής της αρχής της 

επικουρικότητας· 

4. υπογραμμίζει ότι η οργάνωση των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων αποτελεί 

αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 

μελών στην οποία η ΕΕ δεν θα πρέπει με 

κανένα τρόπο να παρεμβαίνει· 

Or. en 

 

Τροπολογία  131 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. προτείνει στα κράτη μέλη να 

υποβάλουν εθνικές στρατηγικές για την 

αναγνώριση της άτυπης παροχής 

υπηρεσιών εκπαίδευσης, φροντίδας και 

οικιακής εργασίας από άνδρες και 

γυναίκες και, στο πλαίσιο αυτό, να 

συμπεριλάβουν στα εθνικά λογιστικά 

συστήματα την αξία της παρεχόμενης 

εξίσου από άνδρες και γυναίκες άδηλης 

εργασίας στον τομέα της αλληλεγγύης 

μεταξύ των γενεών, και τη συμβολή της 

εν λόγω εργασίας στο εθνικό ΑΕγχΠ, 

όπως έχει ήδη προταθεί από το 

Κοινοβούλιο (ψήφισμα της 3ης 

Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την 

απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου 

και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, 

ψήφισμα της 13ης Οκτωβρίου 2005 

σχετικά με τις γυναίκες και τη φτώχεια 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση)· 

Or. de 
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Τροπολογία  132 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. τονίζει ότι η προώθηση της 

ισόβαθμης οικονομικής ανεξαρτησίας 

γυναικών και ανδρών, για την οποία 

απαιτείται εξάλειψη του μισθολογικού και 

συνταξιοδοτικού χάσματος, είναι 

θεμελιώδους σημασίας για την 

εξασφάλιση της ισότητας των φύλων· 

υπογραμμίζει ότι πρέπει να θεσπιστεί 

ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για να 

εξασφαλιστεί η ισότητα των φύλων ως 

προς την πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς 

πόρους σε όλη τη διάρκεια του βίου· 

Or. es 

 

Τροπολογία  133 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4β. καταγγέλλει την ύπαρξη ενός 

«ανεξήγητου» παράγοντα όσον αφορά το 

μισθολογικό χάσμα, που οφείλεται κυρίως 

στις διακρίσεις τις οποίες υφίστανται 

πολλές γυναίκες, οι οποίες δεν λαμβάνουν 

τον ίδιο μισθό με τους άνδρες μολονότι 

καταλαμβάνουν τις ίδιες θέσεις εργασίας 

ή θέσεις εργασίας ίσης αξίας· επισημαίνει 

ότι, σε άλλες περιπτώσεις, οι 

μισθολογικές διαφορές οφείλονται στο 

γεγονός ότι οι γυναίκες δεν 

απασχολούνται στις ίδιες θέσεις, λόγω 

της συνέχισης του οριζόντιου 

διαχωρισμού ή του καταμερισμού της 
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εργασίας ανάλογα με το φύλο, που 

συνήθως αποτιμά ως λιγότερο αξιόλογες 

τις θέσεις εργασίας που θεωρούνται 

«γυναικείες»· λόγω επίσης της συνέχισης 

του κάθετου διαχωρισμού, που σχετίζεται 

με την επονομαζόμενη γυάλινη οροφή που 

αποτρέπει την άνοδο των γυναικών στις 

πλέον υψηλές και καλύτερα αμειβόμενες 

θέσεις· λόγω της συνήθους πρακτικής της 

ύπαρξης διαφορετικών κατηγοριών για το 

ίδιο επάγγελμα (για παράδειγμα, στις 

υπηρεσίες καθαρισμού, οι άνδρες 

προσλαμβάνονται σε ανώτερη κατηγορία 

ως τεχνικοί συντήρησης, ενώ οι γυναίκες 

εντάσσονται σε κατώτερη κατηγορία ως 

βοηθοί καθαριότητας ή σε παρεμφερή 

θέση)· και λόγω της υπερεκπροσώπησης 

των γυναικών στην εργασία μερικής 

απασχόλησης, που επιπλέον αμείβεται 

λιγότερο από την εργασία πλήρους 

απασχόλησης· τονίζει ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των χαμηλών μισθών και 

σχεδόν το σύνολο των πολύ χαμηλών 

μισθών αφορά τη μερική απασχόληση, 

και υπενθυμίζει ότι περίπου το 80 % των 

φτωχών μισθωτών είναι γυναίκες· 

επισημαίνει ότι όλοι οι παραπάνω 

παράγοντες απορρέουν επίσης από τις 

χαμηλότερες συντάξεις που λαμβάνουν οι 

γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες· 

Or. es 

 

Τροπολογία  134 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4γ. επαναλαμβάνει και στηρίζει την 

έκκληση του Συμβουλίου για μια νέα 

πρωτοβουλία της Επιτροπής με στόχο τη 

χάραξη στρατηγικής σχετικά με την 

ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών για 

την περίοδο 2016-2020, που θα λάβει τη 



 

PE592.340v01-00 68/124 AM\1107618EL.docx 

EL 

μορφή ανακοίνωσης όπως συνέβη και με 

τις προηγούμενες στρατηγικές, και για 

την ενίσχυση της στρατηγικής δέσμευσης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την 

ισότητα των φύλων, η οποία θα πρέπει να 

συνδέεται στενά με τη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020»· 

Or. es 

 

Τροπολογία  135 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, 

Barbara Matera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. ζητεί από την Επιτροπή να 

αναπτύξει, σε συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 

Φύλων (EIGE), αξιόπιστους δείκτες που 

να επιτρέπουν τον εντοπισμό των 

διαφόρων παραγόντων που οδηγούν στην 

ανάπτυξη του συνταξιοδοτικού χάσματος, 

καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση 

του φαινομένου και της εξέλιξής του· 

5. ζητεί από την Επιτροπή να 

αναπτύξει, σε συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 

Φύλων (EIGE), έναν επίσημο και 

αξιόπιστο δείκτη για το συνταξιοδοτικό 

χάσμα των φύλων, τόσο σε επίπεδο ΕΕ 

όσο και σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία 

με τα κράτη μέλη, να παρακολουθεί 

συστηματικά τον εν λόγω δείκτη και, 

παράλληλα, να εντοπίσει τους διάφορους 

παράγοντες που συμβάλλουν στο 

συνταξιοδοτικό χάσμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  136 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. ζητεί από την Επιτροπή να 

αναπτύξει, σε συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 

5. ζητεί από την Επιτροπή να 

αναπτύξει, σε συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
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Φύλων (EIGE), αξιόπιστους δείκτες που να 

επιτρέπουν τον εντοπισμό των διαφόρων 

παραγόντων που οδηγούν στην ανάπτυξη 

του συνταξιοδοτικού χάσματος, καθώς και 

τη συνεχή παρακολούθηση του 

φαινομένου και της εξέλιξής του· 

Φύλων (EIGE), αξιόπιστους δείκτες που να 

επιτρέπουν τον εντοπισμό των διαφόρων 

παραγόντων που οδηγούν στην ανάπτυξη 

του συνταξιοδοτικού χάσματος, καθώς και 

τρόπους για την αντιμετώπισή του· 

Or. el 

 

Τροπολογία  137 

Anna Hedh 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. ζητεί από την Επιτροπή να 

αναπτύξει, σε συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 

Φύλων (EIGE), αξιόπιστους δείκτες που να 

επιτρέπουν τον εντοπισμό των διαφόρων 

παραγόντων που οδηγούν στην ανάπτυξη 

του συνταξιοδοτικού χάσματος, καθώς και 

τη συνεχή παρακολούθηση του 

φαινομένου και της εξέλιξής του· 

5. ζητεί από την Επιτροπή να 

αναπτύξει, σε συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 

Φύλων (EIGE), αξιόπιστους δείκτες που να 

επιτρέπουν τον εντοπισμό των διαφόρων 

παραγόντων που οδηγούν στην ανάπτυξη 

του συνταξιοδοτικού χάσματος, τη συνεχή 

παρακολούθηση του φαινομένου και της 

εξέλιξής του, καθώς και την υποβολή 

σχετικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  138 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, 

Mariya Gabriel, Barbara Matera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. θεωρεί ότι το συνταξιοδοτικό 

χάσμα των φύλων θα έπρεπε να 

θεωρείται βασικός δείκτης ανισότητας 

των φύλων στην αγορά εργασίας, 

δεδομένου ότι αντικατοπτρίζει τα 



 

PE592.340v01-00 70/124 AM\1107618EL.docx 

EL 

σωρευμένα μειονεκτήματα που βιώνουν 

οι γυναίκες καθ’ όλη τη διάρκεια του 

επαγγελματικού τους βίου, 

συμπεριλαμβανομένων του οριζόντιου και 

κάθετου διαχωρισμού, της διακοπής της 

σταδιοδρομίας, καθώς και του 

μισθολογικού χάσματος των φύλων· 

επισημαίνει, επιπλέον, ότι το τρέχον 

επίπεδο του συνταξιοδοτικού χάσματος 

των φύλων προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό 

το συνολικό μισθολογικό χάσμα (40,2%), 

γεγονός που επιβεβαιώνει περαιτέρω ότι 

το συνταξιοδοτικό χάσμα καταδεικνύει με 

ακρίβεια το μέγεθος των ανισοτήτων 

μεταξύ γυναικών και ανδρών στην αγορά 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  139 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν την αντιμετώπιση του 

χάσματος αυτού στο πλαίσιο των 

κοινωνικών τους πολιτικών, μέσω της 

ευαισθητοποίησης των αρμόδιων φορέων 

λήψης αποφάσεων σχετικά με το ζήτημα 

αυτό και της ανάπτυξης προγραμμάτων για 

την ενίσχυση της ενημέρωσης των 

γυναικών σχετικά με τις επιπτώσεις του 

φαινομένου, παρέχοντας συγχρόνως 

εργαλεία που θα επιτρέψουν στις γυναίκες 

να εφαρμόσουν βιώσιμες και 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

χρηματοδότησης της σύνταξής τους, 

προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες 

τους· 

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν την αντιμετώπιση του 

συνταξιοδοτικού χάσματος των φύλων 

στο πλαίσιο των κοινωνικών τους 

πολιτικών, μέσω της ευαισθητοποίησης 

των αρμόδιων φορέων λήψης αποφάσεων 

σχετικά με το ζήτημα αυτό και της 

ανάπτυξης προγραμμάτων για την 

ενίσχυση της ενημέρωσης των γυναικών 

σχετικά με τις επιπτώσεις του φαινομένου, 

παρέχοντας συγχρόνως εργαλεία που θα 

επιτρέψουν στις γυναίκες να εφαρμόσουν 

βιώσιμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

χρηματοδότησης της σύνταξής τους, 

προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες 

τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση 

του κοινού σχετικά με τις ίσες αμοιβές 

και το συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς και 

σε σχέση με τις άμεσες και έμμεσες 



 

AM\1107618EL.docx 71/124 PE592.340v01-00 

 EL 

διακρίσεις σε βάρος των γυναικών στην 

εργασία σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  140 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν την αντιμετώπιση του 

χάσματος αυτού στο πλαίσιο των 

κοινωνικών τους πολιτικών, μέσω της 

ευαισθητοποίησης των αρμόδιων φορέων 

λήψης αποφάσεων σχετικά με το ζήτημα 

αυτό και της ανάπτυξης προγραμμάτων για 

την ενίσχυση της ενημέρωσης των 

γυναικών σχετικά με τις επιπτώσεις του 

φαινομένου, παρέχοντας συγχρόνως 

εργαλεία που θα επιτρέψουν στις γυναίκες 

να εφαρμόσουν βιώσιμες και 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

χρηματοδότησης της σύνταξής τους, 

προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες 

τους· 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να διαδώσουν και να ενισχύσουν την 

ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με 

τις ίσες αμοιβές και το συνταξιοδοτικό 

χάσμα των φύλων, καθώς και σε σχέση 

με τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις εις 

βάρος των γυναικών στην εργασία σε 

ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 

να προωθήσουν την αντιμετώπιση του 

χάσματος αυτού στο πλαίσιο των 

κοινωνικών τους πολιτικών, μέσω της 

ευαισθητοποίησης των αρμόδιων φορέων 

λήψης αποφάσεων σχετικά με το ζήτημα 

αυτό και της ανάπτυξης προγραμμάτων για 

την ενίσχυση της ενημέρωσης των 

γυναικών σχετικά με τις επιπτώσεις του 

φαινομένου, παρέχοντας συγχρόνως 

εργαλεία που θα επιτρέψουν στις γυναίκες 

να εφαρμόσουν βιώσιμες και 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

χρηματοδότησης της σύνταξής τους, 

προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες 

τους· 

Or. es 

 

Τροπολογία  141 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν την αντιμετώπιση του 

χάσματος αυτού στο πλαίσιο των 

κοινωνικών τους πολιτικών, μέσω της 

ευαισθητοποίησης των αρμόδιων φορέων 

λήψης αποφάσεων σχετικά με το ζήτημα 

αυτό και της ανάπτυξης προγραμμάτων για 

την ενίσχυση της ενημέρωσης των 

γυναικών σχετικά με τις επιπτώσεις του 

φαινομένου, παρέχοντας συγχρόνως 

εργαλεία που θα επιτρέψουν στις γυναίκες 

να εφαρμόσουν βιώσιμες και 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

χρηματοδότησης της σύνταξής τους, 

προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες 

τους· 

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν, στο πλαίσιο των πολιτικών 

τους, την καταπολέμηση της ανεργίας και 

των μισθολογικών διακρίσεων, και την 

απόδοση αξίας στους μισθούς ως 

αναντικατάστατα εργαλεία για την 

καταπολέμηση της μείωσης των χαμηλών 

συντάξεων των γυναικών, μέσω της 

ευαισθητοποίησης των αρμόδιων φορέων 

λήψης αποφάσεων σχετικά με το ζήτημα 

αυτό και της ανάπτυξης προγραμμάτων για 

την ενίσχυση της ενημέρωσης των 

γυναικών σχετικά με την ανάγκη αύξησης 

των συνταξιοδοτικών αποδοχών τους· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  142 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν την αντιμετώπιση του 

χάσματος αυτού στο πλαίσιο των 

κοινωνικών τους πολιτικών, μέσω της 

ευαισθητοποίησης των αρμόδιων φορέων 

λήψης αποφάσεων σχετικά με το ζήτημα 

αυτό και της ανάπτυξης προγραμμάτων για 

την ενίσχυση της ενημέρωσης των 

γυναικών σχετικά με τις επιπτώσεις του 

φαινομένου, παρέχοντας συγχρόνως 

εργαλεία που θα επιτρέψουν στις γυναίκες 

να εφαρμόσουν βιώσιμες και 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

χρηματοδότησης της σύνταξής τους, 

προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες 

6. καλεί τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν την αντιμετώπιση του 

χάσματος αυτού στο πλαίσιο των 

κοινωνικών τους πολιτικών, μέσω της 

ευαισθητοποίησης των αρμόδιων φορέων 

λήψης αποφάσεων σχετικά με το ζήτημα 

αυτό και της ανάπτυξης προγραμμάτων για 

την ενίσχυση της ενημέρωσης των 

γυναικών σχετικά με τις επιπτώσεις του 

φαινομένου, παρέχοντας συγχρόνως 

εργαλεία που θα επιτρέψουν στις γυναίκες 

να εφαρμόσουν βιώσιμες και 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

χρηματοδότησης της σύνταξής τους, 

προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες 
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τους· τους· 

Or. el 

 

Τροπολογία  143 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6a.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για 

σαφείς εναρμονισμένους ορισμούς που 

διευκολύνουν τη σύγκριση σε επίπεδο ΕΕ, 

όπως του μισθολογικού χάσματος μεταξύ 

γυναικών και ανδρών, του 

συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, της αμοιβής, των 

άμεσων και έμμεσων διακρίσεων στην 

αμοιβή και, ιδίως, της εργασίας που 

θεωρείται «ίση/όμοια» και της εργασίας 

ίδιας αξίας· επισημαίνει ότι λόγω των 

διαφόρων ειδών συμβάσεων εργασίας, 

τόσο οργανικών όσο και μη οργανικών, ο 

σημερινός υπολογισμός του μισθολογικού 

χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών 

μπορεί να οδηγήσει σε διαστρεβλωμένη 

κατανόηση του προβλήματος της ίσης 

αμοιβής, που αντικατοπτρίζεται επίσης 

στο συνταξιοδοτικό χάσμα· ζητεί από την 

Επιτροπή να αναλύσει αυτές τις πιθανές 

στρεβλώσεις και να προτείνει κατάλληλες 

λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

καθιέρωσης υποχρεωτικών μισθολογικών 

ελέγχων για τις εισηγμένες εταιρείες των 

κρατών μελών της ΕΕ και της 

δυνατότητας επιβολής κυρώσεων σε 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης· 

Or. es 

 

Τροπολογία  144 

Ernest Urtasun 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη της ΕΕ να 

πραγματοποιήσουν εμπεριστατωμένη 

αξιολόγηση του αντικτύπου που έχουν 

στην ισότητα των φύλων όλες οι 

μεταρρυθμίσεις στον τομέα της 

κοινωνικής ασφάλισης και ιδίως στα 

συστήματα συνταξιοδότησης, καθώς 

ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 

στην απασχόληση και τα συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα των γυναικών: 

μεταρρυθμίσεις όπως περικοπές σε 

εγκαταστάσεις ημερήσιας φροντίδας και 

σε εγκαταστάσεις για ηλικιωμένους, ή 

πάγωμα και περικοπές στις 

συνταξιοδοτικές παροχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  145 

Daniela Aiuto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. καλεί τα κράτη μέλη να 

καταβάλλουν άμεσα μόλις ξεκινάει η 

περίοδος συνταξιοδότησης τις 

αποζημιώσεις που οφείλουν λόγω 

διακοπής της εργασιακής σχέσης ή της 

διακοπής υπηρεσίας προκειμένου να 

αποφευχθούν οικονομικά προβλήματα, να 

μειωθούν οι επακόλουθες επιβαρύνσεις 

για τις προκαταβολές πιστώσεων, καθώς 

και η εξάρτηση των γυναικών από τους 

άνδρες· 

Or. it 
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Τροπολογία  146 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6β. καλεί τα κράτη μέλη, τους 

εργοδότες και τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις να αναπτύξουν και να 

εφαρμόσουν συγκεκριμένα και χρήσιμα 

εργαλεία αξιολόγησης της εργασίας, τα 

οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό 

τού τι αποτελεί εργασία ίσης αξίας, ώστε 

να εξασφαλισθεί κατ’ αυτό τον τρόπο ίση 

αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και 

ως εκ τούτου ίσες συντάξεις στο μέλλον· 

παροτρύνει τις επιχειρήσεις να διεξάγουν 

ετήσιους ελέγχους σχετικά με την ισότητα 

των αμοιβών, να δημοσιεύουν τα 

δεδομένα με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια 

και να περιορίσουν το μισθολογικό χάσμα 

μεταξύ των δύο φύλων· 

Or. es 

 

Τροπολογία  147 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει 

το συνταξιοδοτικό χάσμα στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη θέσπιση 

ενός δείκτη για το συνταξιοδοτικό χάσμα 

των φύλων και να διατυπώσει συστάσεις 

ανά χώρα με στόχο την εξάλειψη του 

συνταξιοδοτικού χάσματος· 

Or. de 
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Τροπολογία  148 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6β. ζητεί από την Επιτροπή να 

καταπολεμήσει το συνταξιοδοτικό χάσμα 

των φύλων στο πλαίσιο της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», και επαναλαμβάνει την 

έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν 

δεδομένα διαχωρισμένα βάσει φύλου 

κατά τη διαδικασία παρακολούθησης του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και να 

καθορίσουν πρόσθετους ειδικούς ανά 

φύλο δείκτες και στόχους για την 

καταπολέμηση και την παρακολούθηση 

του συνταξιοδοτικού χάσματος των 

φύλων και του χάσματος στην ασφάλιση 

συντάξεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  149 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6γ. τονίζει ότι οι γυναίκες που 

ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες 

(γυναίκες με αναπηρία, γυναίκες με 

εξαρτώμενα άτομα υπ’ ευθύνη τους, 

γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες, 

γυναίκες πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, 

γυναίκες με ελάχιστη ή καθόλου 

μόρφωση, κ.ά.) πλήττονται ακόμη 

περισσότερο από τις μισθολογικές και 

συνταξιοδοτικές ανισότητες –δεδομένου 

ότι συχνά καταλαμβάνουν θέσεις 

εργασίας που απαιτούν λιγότερες 

ικανότητες, έχουν λιγότερες ευθύνες και 
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παρέχουν χαμηλότερες αμοιβές–, 

αντιμετωπίζουν σημαντικό κοινωνικό 

αποκλεισμό και έχουν μεγαλύτερη 

οικονομική εξάρτηση από τους συζύγους 

τους ή άλλους συγγενείς· 

Or. es 

 

Τροπολογία  150 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά τις 

εισφοροδοτικές ικανότητες 

Μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά τις 

εισφοροδοτικές δυνατότητες 

Or. de 

 

Τροπολογία  151 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την 

ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών 

νομοθεσιών κατά των διακρίσεων μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, οι οποίες μπορούν 

να εξασφαλίσουν την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις 

ικανότητες καταβολής εισφορών στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα· 

7. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την 

ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών 

νομοθεσιών κατά των διακρίσεων εις 

βάρος των γυναικών, οι οποίες μπορούν 

να εξασφαλίσουν την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις 

ικανότητες καταβολής εισφορών στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  152 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, 
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Barbara Matera, Mariya Gabriel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την 

ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών 

νομοθεσιών κατά των διακρίσεων μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, οι οποίες μπορούν 

να εξασφαλίσουν την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις 

ικανότητες καταβολής εισφορών στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα· 

7. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την 

ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών 

νομοθεσιών κατά των διακρίσεων μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και για τη 

συστηματική παρακολούθηση της 

σχετικής προόδου, θεωρώντας ότι 
μπορούν να εξασφαλίσουν την ισότητα 

μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά 

τις ικανότητες καταβολής εισφορών στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  153 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την 

ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών 

νομοθεσιών κατά των διακρίσεων μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, οι οποίες μπορούν 

να εξασφαλίσουν την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις 

ικανότητες καταβολής εισφορών στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα· 

7. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την 

ορθή εφαρμογή και την πιθανή 

αναθεώρηση των ευρωπαϊκών νομοθεσιών 

κατά των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, οι οποίες μπορούν να 

εξασφαλίσουν την ισότητα μεταξύ ανδρών 

και γυναικών όσον αφορά τις ικανότητες 

καταβολής εισφορών στο συνταξιοδοτικό 

σύστημα· 

Or. de 

 

Τροπολογία  154 

Angelika Mlinar 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την 

ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών 

νομοθεσιών κατά των διακρίσεων μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, οι οποίες μπορούν 

να εξασφαλίσουν την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις 

ικανότητες καταβολής εισφορών στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα· 

7. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την 

ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών 

νομοθεσιών κατά των άμεσων και 

έμμεσων διακρίσεων μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, οι οποίες μπορούν να 

εξασφαλίσουν την ισότητα μεταξύ ανδρών 

και γυναικών όσον αφορά τις ικανότητες 

καταβολής εισφορών στο συνταξιοδοτικό 

σύστημα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  155 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την 

ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών 

νομοθεσιών κατά των διακρίσεων μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, οι οποίες μπορούν 

να εξασφαλίσουν την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις 

ικανότητες καταβολής εισφορών στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα· 

7. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την 

ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών 

νομοθεσιών κατά των διακρίσεων μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, οι οποίες μπορούν 

να εξασφαλίσουν την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις 

ικανότητες καταβολής εισφορών στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα, γεγονός που 

προϋποθέτει αύξηση των μισθών, 

υπεράσπιση των συλλογικών συμβάσεων, 

καταπολέμηση όλων των μορφών 

επισφαλούς εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των 

επαγγελμάτων μερικής απασχόλησης, που 

ασκούνται κυρίως από γυναίκες, και δεν 

οδηγούν παρά μόνο σε μερικά 

συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καθώς και 

δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας και 

διά βίου εκπαίδευση και επαγγελματική 

κατάρτιση· 
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Or. pt 

 

Τροπολογία  156 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την 

ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών 

νομοθεσιών κατά των διακρίσεων μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, οι οποίες μπορούν 

να εξασφαλίσουν την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις 

ικανότητες καταβολής εισφορών στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα· 

7. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την 

ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών 

νομοθεσιών κατά των διακρίσεων μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, οι οποίες μπορούν 

να εξασφαλίσουν την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις 

ικανότητες καταβολής εισφορών στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα, και να κινήσουν 

διαδικασίες επί παραβάσει κατά των 

κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται 

με τις οδηγίες της ΕΕ για την ισότητα 

των φύλων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  157 

Angelika Niebler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. καταδικάζει απερίφραστα τις 

μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και 

γυναικών που συνδέονται με φαινόμενα 

διακρίσεων και επαναλαμβάνει την 

έκκλησή του για αναθεώρηση της 

οδηγίας 2006/54/ΕΚ, προκειμένου να 

διασφαλιστεί μεγαλύτερη ισότητα στη 

μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε 

θέματα απασχόλησης και αμοιβών· 

8. αποδοκιμάζει τις μισθολογικές 

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι 

οποίες οφείλονται σε πολλούς παράγοντες 

που έχουν σχέση με την πορεία τους στην 

επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή, 

τις εισφοροδοτικές ικανότητες των 

γυναικών, την αντίστοιχη θέση τους εντός 

της οικογενειακής δομής και τους 

τρόπους υπολογισμού των συντάξεων, 

όπως αυτές καθορίζονται στο πλαίσιο του 

συνταξιοδοτικού συστήματος· 
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Or. de 

 

Τροπολογία  158 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. καταδικάζει απερίφραστα τις 

μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και 

γυναικών που συνδέονται με φαινόμενα 

διακρίσεων και επαναλαμβάνει την 

έκκλησή του για αναθεώρηση της οδηγίας 

2006/54/ΕΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί 

μεγαλύτερη ισότητα στη μεταχείριση 

ανδρών και γυναικών σε θέματα 

απασχόλησης και αμοιβών· 

8. καταδικάζει απερίφραστα τις 

μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και 

γυναικών που συνδέονται με φαινόμενα 

διακρίσεων και επαναλαμβάνει την 

έκκλησή του για αναθεώρηση της οδηγίας 

2006/54/ΕΚ, με στόχο την ισότητα στη 

μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε 

θέματα απασχόλησης και αμοιβών και την 

εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για 

ίδια εργασία· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  159 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. καταδικάζει απερίφραστα τις 

μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και 

γυναικών που συνδέονται με φαινόμενα 

διακρίσεων και επαναλαμβάνει την 

έκκλησή του για αναθεώρηση της οδηγίας 

2006/54/ΕΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί 

μεγαλύτερη ισότητα στη μεταχείριση 

ανδρών και γυναικών σε θέματα 

απασχόλησης και αμοιβών· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. en 
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Τροπολογία  160 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. καταδικάζει απερίφραστα τις 

μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και 

γυναικών που συνδέονται με φαινόμενα 

διακρίσεων και επαναλαμβάνει την 

έκκλησή του για αναθεώρηση της οδηγίας 

2006/54/ΕΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί 

μεγαλύτερη ισότητα στη μεταχείριση 

ανδρών και γυναικών σε θέματα 

απασχόλησης και αμοιβών· 

8. καταδικάζει απερίφραστα τις 

μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και 

γυναικών που συνδέονται με φαινόμενα 

διακρίσεων στους εργασιακούς χώρους 

και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 

αναθεώρηση της οδηγίας 2006/54/ΕΚ, 

προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη 

ισότητα στη μεταχείριση ανδρών και 

γυναικών σε θέματα απασχόλησης και 

αμοιβών· 

Or. el 

 

Τροπολογία  161 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αναγνωρίσουν τη σημασία της 

άτυπης φροντίδας και την επένδυση στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο που παρέχεται στο 

πλαίσιο της οικογένειας, τόσο από 

κοινωνική όσο και από οικονομική 

άποψη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  162 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. στηρίζει την καταπολέμηση του 

οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού 
στην αγορά εργασίας ενθαρρύνοντας τις 

γυναίκες να στραφούν προς επαγγέλματα 

και σταδιοδρομίες σε υποσχόμενους τομείς 

από τη σκοπιά της καινοτομίας και της 

ανάπτυξης, στους οποίους επί του 

παρόντος κυριαρχούν κυρίως οι άνδρες 

λόγω επίμονων στερεοτύπων· 

9. στηρίζει την καταπολέμηση των 

στερεοτύπων που συμβάλλουν στον 

οριζόντιο και κάθετο διαχωρισμό στην 

αγορά εργασίας ενθαρρύνοντας τις 

γυναίκες να στραφούν προς επαγγέλματα 

και σταδιοδρομίες σε υποσχόμενους τομείς 

από τη σκοπιά της καινοτομίας και της 

ανάπτυξης, στους οποίους επί του 

παρόντος κυριαρχούν οι άνδρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  163 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, 

Mariya Gabriel, Barbara Matera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. στηρίζει την καταπολέμηση του 

οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού στην 

αγορά εργασίας ενθαρρύνοντας τις 

γυναίκες να στραφούν προς επαγγέλματα 

και σταδιοδρομίες σε υποσχόμενους τομείς 

από τη σκοπιά της καινοτομίας και της 

ανάπτυξης, στους οποίους επί του 

παρόντος κυριαρχούν κυρίως οι άνδρες 

λόγω επίμονων στερεοτύπων· 

9. στηρίζει την καταπολέμηση του 

οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού στην 

αγορά εργασίας εξαλείφοντας τις 

ανισότητες μεταξύ των φύλων και τις 

διακρίσεις στην απασχόληση και 

ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να στραφούν 

προς επαγγέλματα και σταδιοδρομίες σε 

υποσχόμενους τομείς από τη σκοπιά της 

καινοτομίας και της ανάπτυξης, στους 

οποίους επί του παρόντος κυριαρχούν 

κυρίως οι άνδρες λόγω επίμονων 

στερεοτύπων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  164 

Elisabeth Köstinger 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. στηρίζει την καταπολέμηση του 

οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού στην 

αγορά εργασίας ενθαρρύνοντας τις 

γυναίκες να στραφούν προς επαγγέλματα 

και σταδιοδρομίες σε υποσχόμενους τομείς 

από τη σκοπιά της καινοτομίας και της 

ανάπτυξης, στους οποίους επί του 

παρόντος κυριαρχούν κυρίως οι άνδρες 

λόγω επίμονων στερεοτύπων· 

9. στηρίζει την καταπολέμηση του 

οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού στην 

αγορά εργασίας ενθαρρύνοντας τις 

γυναίκες να στραφούν προς επαγγέλματα 

και σταδιοδρομίες σε υποσχόμενους τομείς 

από τη σκοπιά της καινοτομίας και της 

ανάπτυξης, στους οποίους επί του 

παρόντος κυριαρχούν κυρίως οι άνδρες 

λόγω επίμονων στερεοτύπων· καλεί στο 

πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη να 

ευαισθητοποιήσουν αναλόγως το 

εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε να 

ενθαρρύνει τα κορίτσια αρκετά νωρίς να 

ακολουθούν τις επιθυμίες τους και το 

όραμά τους με αυτονομία· 

Or. de 

 

Τροπολογία  165 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. στηρίζει την καταπολέμηση του 

οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού στην 

αγορά εργασίας ενθαρρύνοντας τις 

γυναίκες να στραφούν προς επαγγέλματα 

και σταδιοδρομίες σε υποσχόμενους τομείς 

από τη σκοπιά της καινοτομίας και της 

ανάπτυξης, στους οποίους επί του 

παρόντος κυριαρχούν κυρίως οι άνδρες 

λόγω επίμονων στερεοτύπων· 

9. στηρίζει την καταπολέμηση του 

οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού στην 

αγορά εργασίας ενθαρρύνοντας τις 

γυναίκες να στραφούν προς επαγγέλματα 

και σταδιοδρομίες σε υποσχόμενους τομείς 

από τη σκοπιά της καινοτομίας και της 

ανάπτυξης, στους οποίους επί του 

παρόντος κυριαρχούν κυρίως οι άνδρες 

λόγω επίμονων στερεοτύπων· τονίζει την 

ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε να 

σταματήσουν οι διακρίσεις που 

παρατηρούνται ακόμα και στις 

διαδικασίες πρόσληψης· 

Or. el 
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Τροπολογία  166 

Anna Hedh 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. στηρίζει την καταπολέμηση του 

οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού στην 

αγορά εργασίας ενθαρρύνοντας τις 

γυναίκες να στραφούν προς επαγγέλματα 

και σταδιοδρομίες σε υποσχόμενους τομείς 

από τη σκοπιά της καινοτομίας και της 

ανάπτυξης, στους οποίους επί του 

παρόντος κυριαρχούν κυρίως οι άνδρες 

λόγω επίμονων στερεοτύπων· 

9. στηρίζει την καταπολέμηση του 

οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού στην 

αγορά εργασίας ενθαρρύνοντας τις 

γυναίκες να στραφούν προς επαγγέλματα 

και σταδιοδρομίες σε υποσχόμενους τομείς 

από τη σκοπιά της καινοτομίας και της 

ανάπτυξης, στους οποίους επί του 

παρόντος κυριαρχούν κυρίως οι άνδρες 

λόγω επίμονων στερεοτύπων, καθώς και 

την αναθεώρηση και την εναντίωση στα 

πρότυπα τα οποία, μέσω π.χ. των 

αποδοχών, ανταμείβουν τα επαγγέλματα 

που παραδοσιακά κυριαρχούνται από 

άνδρες· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  167 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 

αποδοθεί επιτέλους η αξία και η αμοιβή 

που αρμόζει σε όλα τα επαγγέλματα που 

ασκούνται συχνότερα από γυναίκες παρά 

από άνδρες, και ζητεί στο πλαίσιο αυτό 

να διεξαχθεί μια πανευρωπαϊκή μελέτη 

για την αντικειμενική συγκρισιμότητα 

επαγγελμάτων, στην οποία θα αναλύονται 

παράγοντες όπως οι συνθήκες εργασίας, 

η ψυχική και σωματική επιβάρυνση και η 

ευθύνη, και στην οποία μελέτη θα 

λαμβάνεται υπόψη η νομολογία του ΔΕΕ· 

Or. de 
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Τροπολογία  168 

Daniela Aiuto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν 

εποπτεία στο εσωτερικό της αγοράς 

εργασίας τους προκειμένου να 

καταπολεμηθεί ο οριζόντιος και κάθετος 

διαχωρισμός των γυναικών και να 

γεφυρωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών· 

Or. it 

 

Τροπολογία  169 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να διαμορφώσουν κίνητρα για τις 

γυναίκες ώστε να συμμετέχουν στην 

αγορά εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα και με μικρότερες διακοπές, με 

σκοπό να προάγουν την επένδυση στην 

οικονομική τους ανεξαρτησία σήμερα και 

στην τρίτη ηλικία· 

Or. de 

 

Τροπολογία  170 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της 

αυξανόμενης μεταβίβασης της ευθύνης 

από τα συνταξιοδοτικά συστήματα στα 

προγράμματα προσωπικής 

χρηματοδότησης, είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί η μη εισαγωγή διακρίσεων 

στην πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες που καλύπτει η οδηγία 

2004/113/ΕΚ· 

10. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της 

αυξανόμενης μεταβίβασης της ευθύνης 

από τα συνταξιοδοτικά συστήματα στα 

προγράμματα προσωπικής 

χρηματοδότησης, είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί η μη εισαγωγή διακρίσεων 

στην πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες που καλύπτει η οδηγία 

2004/113/ΕΚ· θεωρεί ότι η μεταβίβαση 

της ευθύνης από τα δημόσια συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης στα προγράμματα 

προσωπικής χρηματοδότησης οδηγεί σε 

υποβάθμιση των εν λόγω συστημάτων και 

της συνεπαγόμενης αρχής της 

αλληλεγγύης μεταξύ γενεών, ενώ 

ταυτοχρόνως προωθούνται οι επικερδείς 

δραστηριότητες των ασφαλιστικών 

εταιρειών, θέτοντας τέρμα στον 

οικουμενικό χαρακτήρα των δημόσιων 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, τα 

οποία εξασφαλίζουν σε όλους αξιοπρεπή 

γηρατειά· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  171 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της 

αυξανόμενης μεταβίβασης της ευθύνης 

από τα συνταξιοδοτικά συστήματα στα 

προγράμματα προσωπικής 

χρηματοδότησης, είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί η μη εισαγωγή διακρίσεων 

στην πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες που καλύπτει η οδηγία 

2004/113/ΕΚ· 

10. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της 

αυξανόμενης μεταβίβασης της ευθύνης 

από τα συνταξιοδοτικά συστήματα στα 

προγράμματα προσωπικής 

χρηματοδότησης, είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί η μη εισαγωγή διακρίσεων 

στην πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες που καλύπτει η οδηγία 

2004/113/ΕΚ· τονίζει ότι είναι σημαντικό 

να ενισχυθεί η υφιστάμενη ευρωπαϊκή 

νομοθεσία μέσω της συμπερίληψης μη 
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σεξιστικών συστημάτων αξιολόγησης και 

κατάταξης των θέσεων εργασίας και της 

θέσπισης μέτρων για την προώθηση της 

μισθολογικής διαφάνειας, καθώς και 

μέσω της δυνατότητας επιβολής 

κυρώσεων, όπως πρόστιμα, ποινές και 

αποκλεισμό από δημόσιες ενισχύσεις σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους 

κανόνες για τις ίσες αποδοχές· 

Or. es 

 

Τροπολογία  172 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της 

αυξανόμενης μεταβίβασης της ευθύνης 

από τα συνταξιοδοτικά συστήματα στα 

προγράμματα προσωπικής 

χρηματοδότησης, είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί η μη εισαγωγή διακρίσεων 

στην πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες που καλύπτει η οδηγία 

2004/113/ΕΚ· 

10. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της 

αυξανόμενης μεταβίβασης της ευθύνης 

από τα συνταξιοδοτικά συστήματα στα 

προγράμματα προσωπικής 

χρηματοδότησης, είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί η μη εισαγωγή διακρίσεων 

στην πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες που καλύπτει η οδηγία 

2004/113/ΕΚ· τονίζει ότι όλες οι 

συνταξιοδοτικές εισφορές πρέπει να 

υπολογίζονται και να χρεώνονται 

ανεξαρτήτως φύλου· 

Or. de 

 

Τροπολογία  173 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α.  καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να αυξήσουν τη διαφάνεια, την 
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πρόσβαση στις πληροφορίες και την 

ασφάλεια για τα μέλη και τους 

δικαιούχους των επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών καθεστώτων, 

λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 

Ένωσης για τη μη διακριτική 

μεταχείριση και την ισότητα των φύλων· 

ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 

ότι τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά 

τους ταμεία θα εγγυηθούν τη δίκαιη 

κατανομή του κινδύνου μεταξύ των 

γενεών προκειμένου να προστατευτούν οι 

συντάξεις των μελλοντικών γενεών από 

βραχυπρόθεσμες πολιτικές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  174 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. επισημαίνει ότι το ύψος του 

ποσοστού ανεργίας των γυναικών είναι 

υποτιμημένο, δεδομένου ότι πολλές 

γυναίκες δεν έχουν εγγραφεί ως άνεργες, 

και ιδίως εκείνες που ζουν σε αγροτικές ή 

απομονωμένες περιοχές, εκείνες που 

βοηθούν στην οικογενειακή επιχείρηση 

καθώς και πολλές από αυτές που 

ασχολούνται αποκλειστικά με τις οικιακές 

εργασίες και τη φροντίδα των παιδιών· 

καταγγέλλει ότι η κατάσταση αυτή όχι 

μόνο ενισχύει το συνταξιοδοτικό χάσμα 

αλλά επιπλέον εμποδίζει συχνά την 

πρόσβαση σε δημόσιες παροχές, όπως 

κοινωνική ασφάλιση, επιδόματα, άδειες 

μητρότητας, άδειες ασθενείας, υπηρεσίες 

παιδικής φροντίδας, κ.ά.· 

Or. es 
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Τροπολογία  175 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. ζητεί επιτακτικά από τα κράτη 

μέλη να αντικαταστήσουν το πρότυπο 

των νοικοκυριών-μονάδων με συστήματα 

εξατομικευμένης φορολόγησης και 

δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, 

προκειμένου να διασφαλιστούν τα 

ατομικά δικαιώματα και να αρθεί το 

καθεστώς εξάρτησης, εξαλείφοντας 

παράλληλα τα συστήματα που βασίζονται 

στο μοντέλο του άντρα ως βιοποριστή-

τροφού της οικογένειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  176 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. ζητεί την επανεξέταση όλων των 

κινήτρων που παρέχει το φορολογικό και 

συνταξιοδοτικό σύστημα, και των 

επιπτώσεών τους στο συνταξιοδοτικό 

χάσμα των φύλων, την κατάργηση 

αντικινήτρων και την εξατομίκευση των 

δικαιωμάτων· 

Or. de 

 

Τροπολογία  177 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10β. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 

ότι μόνο δύο κράτη μέλη έχουν μεταφέρει 

σαφώς και επαρκώς την οδηγία 

2006/54/ΕΚ· ζητεί από την Επιτροπή να 

συνεχίσει να παρακολουθεί τη μεταφορά 

και την εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη 

μέλη έτσι ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη 

εφαρμογή και τήρηση των δικαιωμάτων 

που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ, 

μεταξύ άλλων μέσω της κίνησης 

διαδικασίας επί παραβάσει, εάν 

χρειάζεται· 

Or. es 

 

Τροπολογία  178 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10β. επισημαίνει ότι, για τη διασφάλιση 

αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης στα 

άτομα με αναπηρία, είναι απαραίτητη η 

αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους 

διαβίωσης που συνδέεται με την 

αναπηρία και ο συντονισμός της με τα 

συστήματα συνταξιοδότησης και με 

ειδικές πολιτικές ενσωμάτωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  179 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 γ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10γ. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 

ιδιαίτερη προσοχή στις μετανάστριες οι 

οποίες συχνά δεν απέκτησαν 

συνταξιοδοτικά δικαιώματα στη χώρα 

καταγωγής τους και, ως εκ τούτου, 

στερούνται οικονομικής ανεξαρτησίας, 

ιδίως στις περιπτώσεις διαζυγίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  180 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Μείωση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών 

και γυναικών στην επαγγελματική 

σταδιοδρομία 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. en 

 

Τροπολογία  181 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 

ταχέως τις δεσμεύσεις που διατύπωσε τόσο 

στον χάρτη πορείας όσο και στη 

στρατηγική δέσμευση, προκειμένου να 

δοθεί στους πολίτες που το επιθυμούν η 

δυνατότητα να συνδυάσουν καλύτερα την 

οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή· 

11. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 

ταχέως τις δεσμεύσεις που διατύπωσε τόσο 

στον χάρτη πορείας όσο και στη 

στρατηγική δέσμευση, προκειμένου να 

δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να 

συνδυάσουν καλύτερα την οικογενειακή με 

την επαγγελματική ζωή· 

Or. el 
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Τροπολογία  182 

Pina Picierno 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 

ταχέως τις δεσμεύσεις που διατύπωσε τόσο 

στον χάρτη πορείας όσο και στη 

στρατηγική δέσμευση, προκειμένου να 

δοθεί στους πολίτες που το επιθυμούν η 

δυνατότητα να συνδυάσουν καλύτερα την 

οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή· 

11. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 

ταχέως τις δεσμεύσεις που διατύπωσε τόσο 

στον χάρτη πορείας όσο και στη 

στρατηγική δέσμευση, προκειμένου να 

δοθεί η δυνατότητα καλύτερου 

συνδυασμού της οικογενειακής με την 

επαγγελματική ζωή· υπενθυμίζει ότι ο ίσος 

επιμερισμός της λεγόμενης «μη 

αμειβόμενης εργασίας», όπως η 

οικογενειακή φροντίδα και οι οικιακές 

ευθύνες, αποτελεί προϋπόθεση για την 

οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών 

και την πλήρη συμμετοχή τους στην 

αγορά εργασίας· 

Or. it 

 

Τροπολογία  183 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 

ταχέως τις δεσμεύσεις που διατύπωσε τόσο 

στον χάρτη πορείας όσο και στη 

στρατηγική δέσμευση, προκειμένου να 

δοθεί στους πολίτες που το επιθυμούν η 

δυνατότητα να συνδυάσουν καλύτερα την 

οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή· 

11. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 

ταχέως τις δεσμεύσεις που διατύπωσε τόσο 

στον χάρτη πορείας όσο και στη 

στρατηγική δέσμευση, προκειμένου να 

δοθεί στους πολίτες που το επιθυμούν η 

δυνατότητα να συνδυάσουν καλύτερα την 

οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή, 

ιδιαίτερα στους γονείς· 

Or. en 

 



 

PE592.340v01-00 94/124 AM\1107618EL.docx 

EL 

Τροπολογία  184 

Anna Hedh 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 

ταχέως τις δεσμεύσεις που διατύπωσε τόσο 

στον χάρτη πορείας όσο και στη 

στρατηγική δέσμευση, προκειμένου να 

δοθεί στους πολίτες που το επιθυμούν η 

δυνατότητα να συνδυάσουν καλύτερα την 

οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή· 

11. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 

ταχέως τις δεσμεύσεις που διατύπωσε τόσο 

στον χάρτη πορείας όσο και στη 

στρατηγική δέσμευση, προκειμένου να 

δοθεί στους πολίτες που το επιθυμούν η 

δυνατότητα να συνδυάσουν πιο ισότιμα 

την οικογενειακή με την επαγγελματική 

ζωή· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  185 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. καλεί τα κράτη μέλη να 

παρουσιάσουν συγκεκριμένες 

πρωτοβουλίες για την πιστοποίηση των 

προσόντων που αποκτήθηκαν κατά την 

άσκηση καθηκόντων εκπαίδευσης, 

παροχής υπηρεσιών στα εξαρτώμενα 

πρόσωπα και οικιακής διαχείρισης, έτσι 

ώστε αυτά τα προσόντα να μπορούν να 

συνυπολογιστούν όταν έλθει η ώρα της 

επανένταξης στην αγορά εργασίας· 

υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση των 

εγκάρσιων ικανοτήτων αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του επονομαζόμενου 

«απολογισμού των επαγγελματικών 

ικανοτήτων», σύμφωνα με τις καλύτερες 

παραδόσεις που έχουν προκύψει από τους 

εθνικούς πειραματισμούς στα συστήματα 

διασταύρωσης ζήτησης και προσφοράς 

εργασίας· 
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Or. de 

 

Τροπολογία  186 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. καλεί την Επιτροπή να 

παρουσιάσει μια φιλόδοξη και 

ολοκληρωμένη δέσμη νομοθετικών και 

μη νομοθετικών μέτρων για την 

εξισορρόπηση της εργασιακής και της 

προσωπικής ζωής ως μέρος του 

προγράμματος εργασιών της Επιτροπής 

για το 2017, που θα περιέχει μια 

αναθεώρηση των οδηγιών σχετικά με την 

άδεια μητρότητας και τη γονική άδεια, 

και θα προτείνει οδηγίες για την άδεια 

πατρότητας και την άδεια των ατόμων 

που παρέχουν φροντίδα· 

Or. es 

 

Τροπολογία  187 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. καλεί την Επιτροπή να 

ενσωματώσει στις πολιτικές που 

προτείνει τη διάσταση της οικογένειας, 

προκειμένου να σταματήσει ο 

δημογραφικός μαρασμός, ο οποίος 

υπονομεύει τη βιωσιμότητα των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων· 

Or. en 
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Τροπολογία  188 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11β. επισημαίνει ότι το συνταξιοδοτικό 

χάσμα μεταξύ των φύλων 

αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η 

επαγγελματική ζωή των γυναικών 

πλήττεται πολύ περισσότερο από τις 

υποχρεώσεις φροντίδας των 

εξαρτώμενων μελών της οικογένειας σε 

σχέση με τους άνδρες, με αποτέλεσμα οι 

γυναίκες να πραγματοποιούν 

περισσότερες διακοπές σταδιοδρομίας, 

να εξελίσσονται λιγότερο σε επίπεδο 

καριέρας, να λαμβάνουν χαμηλότερες 

αποδοχές και να καταφεύγουν 

περισσότερο στη μερική απασχόληση σε 

σύγκριση με τους άνδρες· τονίζει ότι το 

γεγονός αυτό δείχνει ότι οι γυναίκες 

βρίσκονται σαφώς σε μειονεκτική θέση 

έναντι των ανδρών εφόσον οι 

συνεισφορές που σχετίζονται με την 

εργασία είναι ο κυριότερος παράγοντας 

των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, 

κυρίως εάν δεν υπάρχουν μέτρα που να 

αντισταθμίζουν τις διακοπές 

σταδιοδρομίας και να περιορίζουν τον 

αντίκτυπο του συγκριτικά μικρότερου 

χρόνου καταβολής εισφορών στις 

συντάξεις· 

Or. es 

 

Τροπολογία  189 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11γ. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
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κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την 

ενθάρρυνση των ανδρών να μοιράζονται 

εξίσου τις οικιακές ευθύνες και τη 

φροντίδα των παιδιών και άλλων 

εξαρτώμενων ατόμων, ιδίως μέσω 

κινήτρων όπως η γονική άδεια για άνδρες 

και η άδεια πατρότητας, κάτι που θα 

ενισχύσει τα δικαιώματά τους ως γονέων, 

θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ισότητα 

μεταξύ ανδρών και γυναικών και μια πιο 

ενδεδειγμένη κατανομή των 

οικογενειακών και οικιακών ευθυνών και 

θα αυξήσει τις ευκαιρίες των γυναικών 

για πλήρη συμμετοχή στην αγορά 

εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση 

του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού 

χάσματος των φύλων· 

Or. es 

 

Τροπολογία  190 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί τα κράτη μέλη να 

ενισχύσουν τη δυνατότητα των 

εργαζομένων να διαπραγματεύονται 

εθελοντικές συμφωνίες ευέλικτης 

εργασίας που μπορούν να τους 

επιτρέψουν να επιτύχουν καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να 

μην αναγκάζονται να δίνουν 

προτεραιότητα στο ένα έναντι του άλλου, 

λόγω αύξησης της εργασίας και των 

οικογενειακών ευθυνών εντός της οικίας· 

διαγράφεται 

Or. pt 

 

Τροπολογία  191 

Angelika Mlinar 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 

τη δυνατότητα των εργαζομένων να 

διαπραγματεύονται εθελοντικές 

συμφωνίες ευέλικτης εργασίας που 

μπορούν να τους επιτρέψουν να επιτύχουν 

καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικογενειακής 

και επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να 

μην αναγκάζονται να δίνουν 

προτεραιότητα στο ένα έναντι του άλλου, 

λόγω αύξησης της εργασίας και των 

οικογενειακών ευθυνών εντός της οικίας· 

12. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 

υπόψη τους ότι ο εργαζόμενος πρέπει να 

έχει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται 

εθελοντικές συμφωνίες ευέλικτης εργασίας 

οι οποίες θα επιτρέπουν την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, 

αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά 

απασχόλησης των γυναικών· καλεί την 

Επιτροπή να χαρτογραφήσει την 

κατάσταση στα κράτη μέλη ως προς το 

«δικαίωμα αίτησης ευέλικτων 

εργασιακών ρυθμίσεων»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  192 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 

τη δυνατότητα των εργαζομένων να 

διαπραγματεύονται εθελοντικές συμφωνίες 

ευέλικτης εργασίας που μπορούν να τους 

επιτρέψουν να επιτύχουν καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να μην 

αναγκάζονται να δίνουν προτεραιότητα 

στο ένα έναντι του άλλου, λόγω αύξησης 

της εργασίας και των οικογενειακών 

ευθυνών εντός της οικίας· 

12. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 

τη δυνατότητα των εργαζομένων να 

διαπραγματεύονται εθελοντικές συμφωνίες 

ευέλικτης εργασίας που μπορούν να τους 

επιτρέψουν να επιτύχουν καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να μην 

αναγκάζονται να δίνουν προτεραιότητα 

στο ένα έναντι του άλλου, λόγω της 

ανάληψης ευθυνών φροντίδας· 

Or. en 
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Τροπολογία  193 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 

τη δυνατότητα των εργαζομένων να 

διαπραγματεύονται εθελοντικές συμφωνίες 

ευέλικτης εργασίας που μπορούν να τους 

επιτρέψουν να επιτύχουν καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να μην 

αναγκάζονται να δίνουν προτεραιότητα 

στο ένα έναντι του άλλου, λόγω αύξησης 

της εργασίας και των οικογενειακών 

ευθυνών εντός της οικίας· 

12. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 

τη δυνατότητα των γονέων να 

διαπραγματεύονται εθελοντικές συμφωνίες 

ευέλικτης εργασίας που μπορούν να τους 

επιτρέψουν να επιτύχουν καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να μην 

αναγκάζονται να δίνουν προτεραιότητα 

στο ένα έναντι του άλλου, λόγω αύξησης 

της εργασίας και των οικογενειακών 

ευθυνών εντός της οικίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  194 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, 

Barbara Matera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 

τη δυνατότητα των εργαζομένων να 

διαπραγματεύονται εθελοντικές συμφωνίες 

ευέλικτης εργασίας που μπορούν να τους 

επιτρέψουν να επιτύχουν καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να μην 

αναγκάζονται να δίνουν προτεραιότητα 

στο ένα έναντι του άλλου, λόγω αύξησης 

της εργασίας και των οικογενειακών 

ευθυνών εντός της οικίας· 

12. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 

τη δυνατότητα των εργαζομένων να 

διαπραγματεύονται εθελοντικές συμφωνίες 

ευέλικτης εργασίας που μπορούν να 

επιτρέψουν σε γυναίκες και άνδρες να 

επιτύχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, 

προκειμένου να μην αναγκάζονται να 

δίνουν προτεραιότητα στο ένα έναντι του 

άλλου, λόγω αύξησης της εργασίας και 

των οικογενειακών ευθυνών εντός της 

οικίας· 

Or. en 
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Τροπολογία  195 

Anna Hedh 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 

τη δυνατότητα των εργαζομένων να 

διαπραγματεύονται εθελοντικές συμφωνίες 

ευέλικτης εργασίας που μπορούν να τους 

επιτρέψουν να επιτύχουν καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να μην 

αναγκάζονται να δίνουν προτεραιότητα 

στο ένα έναντι του άλλου, λόγω αύξησης 

της εργασίας και των οικογενειακών 

ευθυνών εντός της οικίας· 

12. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 

τη δυνατότητα των εργαζομένων να 

διαπραγματεύονται, σύμφωνα με τις 

εθνικές πρακτικές, εθελοντικές συμφωνίες 

ευέλικτης εργασίας που μπορούν να τους 

επιτρέψουν να επιτύχουν καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να μην 

αναγκάζονται να δίνουν προτεραιότητα 

στο ένα έναντι του άλλου, λόγω αύξησης 

της εργασίας και των οικογενειακών 

ευθυνών εντός της οικίας· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  196 

Pina Picierno 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 

τη δυνατότητα των εργαζομένων να 

διαπραγματεύονται εθελοντικές συμφωνίες 

ευέλικτης εργασίας που μπορούν να τους 

επιτρέψουν να επιτύχουν καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να μην 

αναγκάζονται να δίνουν προτεραιότητα 

στο ένα έναντι του άλλου, λόγω αύξησης 

της εργασίας και των οικογενειακών 

ευθυνών εντός της οικίας· 

12. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 

τη δυνατότητα των εργαζομένων να 

διαπραγματεύονται εθελοντικές συμφωνίες 

ευέλικτης εργασίας που μπορούν να τους 

επιτρέψουν να επιτύχουν καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να μην 

αναγκάζονται να δίνουν προτεραιότητα 

στο ένα έναντι του άλλου, λόγω αύξησης 

της εργασίας και των οικογενειακών 

ευθυνών εντός της οικίας· υποστηρίζει την 

«έξυπνη εργασία» ως ευέλικτο τρόπο 

εξαρτημένης εργασίας η οποία δεν 

προϋποθέτει απαραιτήτως την παρουσία 

στον χώρο εργασίας, σε κάθε περίπτωση 

όμως σέβεται τη μέγιστη διάρκεια του 
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ημερήσιου και του εβδομαδιαίου ωραρίου 

εργασίας, η οποία προκύπτει από τον 

νόμο και τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις, χωρίς να 

περιορίζονται ή να μεταβάλλονται τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που 

συνδέονται με τη συνεισφορά των 

εργαζόμενων γυναικών στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα· 

Or. it 

 

Τροπολογία  197 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 

τη δυνατότητα των εργαζομένων να 

διαπραγματεύονται εθελοντικές συμφωνίες 

ευέλικτης εργασίας που μπορούν να τους 

επιτρέψουν να επιτύχουν καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να μην 

αναγκάζονται να δίνουν προτεραιότητα 

στο ένα έναντι του άλλου, λόγω αύξησης 

της εργασίας και των οικογενειακών 

ευθυνών εντός της οικίας· 

12. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 

τη δυνατότητα των εργαζομένων να 

διαπραγματεύονται εθελοντικές συμφωνίες 

ευέλικτης εργασίας που μπορούν να τους 

επιτρέψουν να επιτύχουν καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να μην 

αναγκάζονται να δίνουν προτεραιότητα 

στο ένα έναντι του άλλου, λόγω αύξησης 

της εργασίας και των οικογενειακών 

ευθυνών εντός της οικίας: θα γίνεται, ως 

εκ τούτου, σεβαστή η ελευθερία επιλογής 

τους όσον αφορά τις οικογενειακές 

ευθύνες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  198 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν ότι στα συστήματα 

κοινωνικής σύνταξης θα συνυπολογίζεται 

η αξία της οικιακής εργασίας και της 

παροχής φροντίδας και θα ορίζονται 

μηχανισμοί αντιστάθμισης για τα 

πρόσωπα που διέκοψαν τη σταδιοδρομία 

τους λόγω ευθυνών παροχής φροντίδας 

και αναγκάστηκαν να απασχοληθούν σε 

μορφές άτυπης, μερικής ή επισφαλούς 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  199 

Daniela Aiuto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. καλεί τα κράτη μέλη να 

ενθαρρύνουν την αξιοποίηση γονικών 

αδειών και αδειών πατρότητας εκ μέρους 

των ανδρών προκειμένου να βελτιωθεί η 

ισορροπία της οικογένειας, στηρίζοντας 

την ανάληψη της ευθύνης για τη 

φροντίδα των παιδιών ή των 

εξαρτώμενων συγγενών από αμφότερους 

τους συζύγους· 

Or. it 

 

Τροπολογία  200 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12β. εφιστά την προσοχή στη γενίκευση 

του υποχρεωτικού ελαστικού ωραρίου: 

εργασία το Σαββατοκύριακο, μη ομαλά 

και απρόβλεπτα ωράρια εργασίας και 

διεύρυνση αυτού του φαινομένου, κ.ά.· 

επισημαίνει ότι η ελαστικότητα επηρεάζει 

σε μεγαλύτερο βαθμό τους εργαζομένους 

μερικής απασχόλησης, που στο 

μεγαλύτερο μέρος τους είναι γυναίκες, με 

αποτέλεσμα περισσότερες γυναίκες από 

άνδρες να υφίστανται αλλαγές στα 

ωράριά τους από τη μια εβδομάδα στην 

άλλη, πράγμα που δυσχεραίνει ακόμη 

περισσότερο τη συμφιλίωση της 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, 

ιδίως για τις ανύπαντρες μητέρες και τις 

γυναίκες που φροντίζουν εξαρτώμενα  

μέλη της οικογένειάς τους· 

Or. es 

 

Τροπολογία  201 

Anna Hedh 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

«πιστώσεις για τη φροντίδα», στη βάση 

της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, με 

στόχο να αντισταθμίζονται οι διακοπές 

της σταδιοδρομίας για την παροχή 

άτυπης φροντίδας σε μέλος της 

οικογένειας και να λαμβάνονται οι 

διακοπές αυτές υπόψη κατά τον 

υπολογισμό των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων· 

διαγράφεται 

Or. sv 
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Τροπολογία  202 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

«πιστώσεις για τη φροντίδα», στη βάση 

της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, με 

στόχο να αντισταθμίζονται οι διακοπές 

της σταδιοδρομίας για την παροχή 

άτυπης φροντίδας σε μέλος της 

οικογένειας και να λαμβάνονται οι 

διακοπές αυτές υπόψη κατά τον 

υπολογισμό των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων· 

διαγράφεται 

Or. pt 

 

Τροπολογία  203 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

«πιστώσεις για τη φροντίδα», στη βάση 

της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, με 

στόχο να αντισταθμίζονται οι διακοπές 

της σταδιοδρομίας για την παροχή 

άτυπης φροντίδας σε μέλος της 

οικογένειας και να λαμβάνονται οι 

διακοπές αυτές υπόψη κατά τον 
υπολογισμό των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων· 

13. θεωρεί ορθή πρακτική να 

συμπεριλάβουν τα κράτη μέλη τις 

περιόδους επίσημων αδειών λόγω 

παροχής φροντίδας, όπως οι άδειες 

μητρότητας, πατρότητας και οι γονικές 

άδειες, στον υπολογισμό των 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, και να 

οριστούν συνταξιοδοτικές εισφορές για 

τις εν λόγω άδειες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  204 

Maria Noichl 
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 EL 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

«πιστώσεις για τη φροντίδα», στη βάση 

της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, με 

στόχο να αντισταθμίζονται οι διακοπές της 

σταδιοδρομίας για την παροχή άτυπης 

φροντίδας σε μέλος της οικογένειας και να 

λαμβάνονται οι διακοπές αυτές υπόψη 

κατά τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων· 

13. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

τις λεγόμενες μονάδες σύνταξης, στη 

βάση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 

με στόχο να αντισταθμίζονται οι διακοπές 

της σταδιοδρομίας για την παροχή άτυπης 

φροντίδας σε μέλος της οικογένειας, για 

παράδειγμα σε παιδιά αλλά και σε άλλα 

μέλη της οικογενείας που χρήζουν 

φροντίδας, και να λαμβάνονται οι 

διακοπές αυτές υπόψη κατά τον 

υπολογισμό των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι οι λεγόμενες 

μονάδες σύνταξης για φροντίδα και 

περίθαλψη πρέπει να παρέχονται και στα 

δύο φύλα για περιορισμένο και σύντομο 

χρονικό διάστημα, ώστε να μην ενταθούν 

περισσότερο τα στερεότυπα και οι 

ανισότητες· 

Or. de 

 

Τροπολογία  205 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

«πιστώσεις για τη φροντίδα», στη βάση της 

ανταλλαγής ορθών πρακτικών, με στόχο να 

αντισταθμίζονται οι διακοπές της 

σταδιοδρομίας για την παροχή άτυπης 

φροντίδας σε μέλος της οικογένειας και να 

λαμβάνονται οι διακοπές αυτές υπόψη 

κατά τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων· 

13. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

«πιστώσεις για τη φροντίδα», στη βάση της 

ανταλλαγής ορθών πρακτικών, με στόχο να 

αντισταθμίζονται οι διακοπές της 

σταδιοδρομίας για την παροχή άτυπης 

φροντίδας σε μέλος της οικογένειας και να 

λαμβάνονται οι διακοπές αυτές υπόψη 

κατά τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων με δίκαιο τρόπο· 

Or. en 
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Τροπολογία  206 

Daniela Aiuto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν 

για τα δικαιώματα των εργαζόμενων 

γυναικών, οι οποίες καταφεύγουν όλο και 

συχνότερα σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις 

εργασίας ή σε θέσεις μερικής 

απασχόλησης και είναι θύματα 

διακρίσεων, ιδίως από τη στιγμή που 

γίνονται μητέρες και αναγκάζονται να 

διακόψουν την επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία προκειμένου να αναλάβουν 

τη φροντίδα των παιδιών· 

Or. it 

 

Τροπολογία  207 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, 

Barbara Matera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. καταρχήν θεωρεί ότι, για να είναι 

αποτελεσματική η πολιτική που στοχεύει 

στην εξάλειψη και την πρόληψη του 

συνταξιοδοτικού χάσματος των φύλων, 

χρειάζεται να επικεντρωθεί στην αύξηση 

της γυναικείας απασχόλησης και των 

ευκαιριών που έχουν οι γυναίκες για ίση 

καταβολή εισφορών στο συνταξιοδοτικό 

σύστημα, και όχι στην ενίσχυση των 

μηχανισμών αντιστάθμισης στο πλαίσιο 

των συνταξιοδοτικών συστημάτων· 

Or. en 
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Τροπολογία  208 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον 

διατίθενται επαρκείς υποδομές παιδικής 

μέριμνας· καλεί τα κράτη μέλη να 

συμμορφωθούν με τους στόχους της 

Βαρκελώνης το συντομότερο δυνατόν, το 

αργότερο έως το 2020· 

14. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον 

παρέχεται χωρίς διακρίσεις η ελευθερία 

επιλογής όσον αφορά την ανατροφή των 

παιδιών είτε σε υποδομές μέριμνας είτε 

κατ’ οίκον· 

Or. de 

 

Τροπολογία  209 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον 

διατίθενται επαρκείς υποδομές παιδικής 

μέριμνας· καλεί τα κράτη μέλη να 

συμμορφωθούν με τους στόχους της 

Βαρκελώνης το συντομότερο δυνατόν, το 

αργότερο έως το 2020· 

14. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

δεν μπορεί να επιτευχθεί πραγματικά 

μόνον εφόσον διατίθενται επαρκείς 

υποδομές παιδικής μέριμνας· καλεί τα 

κράτη μέλη να συμμορφωθούν μεν με τους 

στόχους της Βαρκελώνης το συντομότερο 

δυνατόν, το αργότερο έως το 2020, αλλά 

ταυτόχρονα να δημιουργήσουν επίσης 

δυνατότητες ελεύθερης επιλογής για όσες 

οικογένειες προτιμούν ένα διαφορετικό 

μοντέλο ανατροφής· 

Or. de 

 

Τροπολογία  210 

Ernest Urtasun 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον 

διατίθενται επαρκείς υποδομές παιδικής 

μέριμνας· καλεί τα κράτη μέλη να 

συμμορφωθούν με τους στόχους της 

Βαρκελώνης το συντομότερο δυνατόν, το 

αργότερο έως το 2020· 

14. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον 

διατίθενται ποιοτικές, οικονομικά 

προσιτές και προσβάσιμες υποδομές 

μέριμνας για παιδιά, ηλικιωμένους και 

άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας· 

καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με 

τους στόχους της Βαρκελώνης το 

συντομότερο δυνατόν, το αργότερο έως το 

2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  211 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον 

διατίθενται επαρκείς υποδομές παιδικής 

μέριμνας· καλεί τα κράτη μέλη να 

συμμορφωθούν με τους στόχους της 

Βαρκελώνης το συντομότερο δυνατόν, το 

αργότερο έως το 2020· 

14. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον 

διατίθενται επαρκείς υποδομές παιδικής 

μέριμνας –βρεφονηπιακοί σταθμοί, 

παιδικοί σταθμοί και υπηρεσίες 

μετασχολικής μέριμνας– καθώς και 

υποδομές για τους ηλικιωμένους –

ξενώνες, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, 

ιδρύματα συνεχούς φροντίδας· καλεί τα 

κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους 

στόχους της Βαρκελώνης το συντομότερο 

δυνατόν, το αργότερο έως το 2020· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  212 

Elisabeth Köstinger 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον 

διατίθενται επαρκείς υποδομές παιδικής 

μέριμνας· καλεί τα κράτη μέλη να 

συμμορφωθούν με τους στόχους της 

Βαρκελώνης το συντομότερο δυνατόν, το 

αργότερο έως το 2020· 

14. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον 

διατίθενται επαρκείς υποδομές παιδικής 

μέριμνας· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό 

τη σημασία της ευρείας παροχής 

παιδικής μέριμνας και στις αγροτικές 

περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη να 

συμμορφωθούν με τους στόχους της 

Βαρκελώνης το συντομότερο δυνατόν, το 

αργότερο έως το 2020· 

Or. de 

 

Τροπολογία  213 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον 

διατίθενται επαρκείς υποδομές παιδικής 

μέριμνας· καλεί τα κράτη μέλη να 

συμμορφωθούν με τους στόχους της 

Βαρκελώνης το συντομότερο δυνατόν, το 

αργότερο έως το 2020· 

14. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

ανδρών και γυναικών μπορεί να 

επιτευχθεί μόνον εφόσον διατίθενται 

επαρκείς υποδομές παιδικής μέριμνας 

υψηλής ποιότητας, κοντά στον τόπο 

κατοικίας και σε προσιτές τιμές· καλεί τα 

κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους 

στόχους της Βαρκελώνης το συντομότερο 

δυνατόν, το αργότερο έως το 2020· 

Or. de 

 

Τροπολογία  214 

Iratxe García Pérez 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον 

διατίθενται επαρκείς υποδομές παιδικής 

μέριμνας· καλεί τα κράτη μέλη να 

συμμορφωθούν με τους στόχους της 

Βαρκελώνης το συντομότερο δυνατόν, το 

αργότερο έως το 2020· 

14. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον 

διατίθενται επαρκείς υποδομές μέριμνας 

για παιδιά, ηλικιωμένους και άλλα 

εξαρτώμενα άτομα· καλεί τα κράτη μέλη 

να συμμορφωθούν με τους στόχους της 

Βαρκελώνης το συντομότερο δυνατόν, το 

αργότερο έως το 2020· 

Or. es 

 

Τροπολογία  215 

Pina Picierno 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον 

διατίθενται επαρκείς υποδομές παιδικής 

μέριμνας· καλεί τα κράτη μέλη να 

συμμορφωθούν με τους στόχους της 

Βαρκελώνης το συντομότερο δυνατόν, το 

αργότερο έως το 2020· 

14. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον 

διατίθενται επαρκείς υποδομές παιδικής 

μέριμνας· καλεί τα κράτη μέλη να 

συμμορφωθούν με τους στόχους της 

Βαρκελώνης το συντομότερο δυνατόν, το 

αργότερο έως το 2020, και παράλληλα 

συγχαίρει τα κράτη μέλη που έχουν 

επιτύχει και τους δύο στόχους· 

Or. it 

 

Τροπολογία  216 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. εκφράζει τη λύπη του διότι σε 

πολλά κράτη μέλη δεν υφίσταται 

δικαίωμα σε διαθέσιμες, οικονομικά 

προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες 

παιδικής και μακροχρόνιας μέριμνας, και 

πολλές γυναίκες αναγκάζονται να 

μειώσουν τον χρόνο εργασίας τους 

προκειμένου να φροντίσουν παιδιά, 

άτομα με αναπηρία και άλλα εξαρτώμενα 

μέλη· τονίζει την ανάγκη αφενός να 

διασφαλιστεί η ισότητα γυναικών και 

ανδρών όσον αφορά τις αμοιβές και την 

παροχή φροντίδας, εξαλείφοντας τις 

ανισότητες των φύλων στην αμειβόμενη 

και τη μη αμειβόμενη εργασία, και 

αφετέρου να προωθηθεί η ίση κατανομή 

ευθυνών, δαπανών και φροντίδας· 

επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την 

ανάγκη να διασφαλιστεί καθολική 

πρόσβαση σε ποιοτικές (κοινωνικές) 

υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και να 

υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις για 

την καλύτερη εξισορρόπηση 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αυξήσουν τη στήριξή τους στην παιδική 

μέριμνα και να θεσπίσουν στόχους 

παρόμοιους με εκείνους της Βαρκελώνης 

σχετικά με τη διαθεσιμότητα ποιοτικών 

μακροπρόθεσμων υπηρεσιών φροντίδας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  217 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν 

τη δυνατότητα επιμερισμού των 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε 
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περίπτωση διαζυγίου και νομικού 

χωρισμού, σε συμφωνία με την αρχή της 

επικουρικότητας· επισημαίνει ότι τα 

επαγγελματικά συστήματα σύνταξης 

γήρατος λειτουργούν όλο και περισσότερο 

βάσει ασφαλιστικών κριτηρίων, και τούτο 

πιθανόν να προκαλέσει πολλά κενά στην 

κοινωνική προστασία1α· τονίζει ότι το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κατέστησε σαφές ότι τα επαγγελματικά 

συνταξιοδοτικά συστήματα πρέπει να 

θεωρούνται ως συστήματα αποδοχών και 

ότι, κατά συνέπεια, η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης ισχύει και για τα εν λόγω 

συστήματα· 

 1α http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjus

tice_oldagepensionspublication3march20

11_en.pdf. 

Or. de 

 

Τροπολογία  218 

Daniela Aiuto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. ζητεί επιτακτικά από την 

Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη, 

μεταξύ άλλων μέσω των κονδυλίων της 

ΕΕ, στην υλοποίηση υποδομών οι οποίες 

θα παρέχουν ποιοτικές και προσβάσιμες 

για τα φτωχότερα στρώματα υπηρεσίες 

παιδικής μέριμνας, με σκοπό την 

επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης το 

συντομότερο δυνατόν· 

Or. it 

 

Τροπολογία  219 

Beatrix von Storch 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. επισημαίνει ότι η οικογένεια 

αποτελεί πηγή κοινωνικής συνοχής και 

πρέπει να θεωρείται θεμέλιο της 

κοινωνίας, στο σύνολό της, και ότι οι 

γυναίκες και οι μητέρες, ανατρέφοντας 

και φροντίζοντας τα παιδιά τους, 

εργάζονται για το μέλλον της κοινωνίας· 

Or. de 

 

Τροπολογία  220 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. καλεί τα κράτη μέλη να 

ενθαρρύνουν τους εργοδότες να 

λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες ξαφνικών 

αδειών των γυναικών με μικρά παιδιά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  221 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν παροχές κοινωνικής 

ασφάλισης στους εργαζόμενους μερικής, 

προσωρινής, εποχικής και κατ’ οίκον 

απασχόλησης, με αναγκαία ευελιξία όσον 

αφορά τη χρονική διευθέτηση και 
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ανεξαρτήτως της ηλικίας των παιδιών 

τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  222 

Branislav Škripek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14γ. καλεί τα κράτη μέλη να 

εξασφαλίσουν την ένταξη των 

εργαζομένων στις ίδιες εργασιακές 

ρυθμίσεις μετά την επιστροφή τους από 

άδεια μητρότητας ή γονική άδεια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  223 

Viorica Dăncilă 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί τα κράτη μέλη να 

αξιολογήσουν, στη βάση αξιόπιστων και 

συγκρίσιμων δεδομένων, τις επιπτώσεις 

του συνταξιοδοτικού τους συστήματος στο 

συνταξιοδοτικό χάσμα και τους 

υπολανθάνοντες παράγοντες αυτού του 

χάσματος· 

15. καλεί τα κράτη μέλη να 

αξιολογήσουν, στη βάση αξιόπιστων και 

συγκρίσιμων δεδομένων, τις επιπτώσεις 

του συνταξιοδοτικού τους συστήματος στο 

συνταξιοδοτικό χάσμα και τους 

υπολανθάνοντες παράγοντες αυτού του 

χάσματος· συνιστά στα κράτη μέλη να 

αντιμετωπίσουν το ζήτημα της μείωσης 

των ανισοτήτων στις συντάξεις μεταξύ 

γυναικών και ανδρών ως οικονομικό 

στόχο για τη μεταρρύθμιση των 

συνταξιοδοτικών τους συστημάτων, 

προκειμένου να διασφαλίζονται πάντα 

αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους και 

προκειμένου να εξαλειφθούν οι 

υπάρχουσες διαφορές στις συντάξεις· 
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Or. ro 

Τροπολογία  224 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί τα κράτη μέλη να 

αξιολογήσουν, στη βάση αξιόπιστων και 

συγκρίσιμων δεδομένων, τις επιπτώσεις 

του συνταξιοδοτικού τους συστήματος στο 

συνταξιοδοτικό χάσμα και τους 

υπολανθάνοντες παράγοντες αυτού του 

χάσματος· 

15. καλεί τα κράτη μέλη να 

αξιολογήσουν, στη βάση αξιόπιστων και 

συγκρίσιμων δεδομένων, τις επιπτώσεις 

του συνταξιοδοτικού τους συστήματος στο 

συνταξιοδοτικό χάσμα και τους 

υπολανθάνοντες παράγοντες αυτού του 

χάσματος προκειμένου να 

καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να 

υπάρξει διαφάνεια στα συνταξιοδοτικά 

συστήματα των κρατών μελών της 

Ένωσης· 

Or. el 

Τροπολογία  225 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15α.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

κατά τον σχεδιασμό πολιτικής να 

υπάρχουν αξιόπιστοι, συγκρίσιμοι και 

διαθέσιμοι ποσοτικοί και ποιοτικοί 

δείκτες σχετικά με τα συνταξιοδοτικά 

χάσματα των φύλων, καθώς και 

στατιστικές βάσει φύλου, και υπενθυμίζει 

εν προκειμένω τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων· 

καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στη 

Eurostat σε ετήσια βάση υψηλής 

ποιότητας στατιστικά στοιχεία σχετικά 

με το μισθολογικό και το συνταξιοδοτικό 

χάσμα των φύλων, ούτως ώστε να είναι 

εφικτή η εκτίμηση των εξελίξεων σε 
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ολόκληρη την ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  226 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Barbara Matera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την αντισταθμιστική επίδραση που είχε 

στις συντάξεις η απόφαση στην υπόθεση 

Test-Achats, βάσει της οποίας 

απαγορεύεται η χρήση αναλογιστικών 

δεδομένων με βάση το φύλο σε συμβάσεις 

ασφαλίσεως και καθίσταται υποχρεωτική 

η παρουσία ασφαλίστρων και παροχών 

ανεξαρτήτως φύλου σε συστήματα 

ιδιωτικής ασφάλισης, 

συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων· 

σημειώνει ότι, ενώ η εν λόγω απόφαση 

ισχύει μόνο για τα ιδιωτικά συστήματα, η 

εφαρμογή του κανόνα περί καθορισμού 

ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως 

φύλου αποτελεί ορθή πρακτική όσον 

αφορά τη μείωση του συνταξιοδοτικού 

χάσματος των φύλων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  227 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15α. ζητεί να βασίζονται όλα τα 

συνταξιοδοτικά συστήματα, 

συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών και 

επαγγελματικών, σε αναλογιστικά 
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κριτήρια ανεξαρτήτως φύλου και να μην 

χρησιμοποιείται το προσδόκιμο ζωής των 

γυναικών ως πρόσχημα για την εισαγωγή 

διακρίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  228 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, 

Barbara Matera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15β. επικροτεί την απόφαση ορισμένων 

κρατών μελών να εφαρμόσουν τον 

κανόνα περί καθορισμού ασφαλίστρων 

και παροχών ανεξαρτήτως φύλου και στα 

επαγγελματικά συνταξιοδοτικά τους 

ταμεία προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς 

του υπολογισμού των συντάξεων· 

ενθαρρύνει και άλλα κράτη μέλη να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο να 

ακολουθήσουν, κατά περίπτωση, το 

παράδειγμα αυτό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  229 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. τονίζει ότι είναι σημαντική η 

καταπολέμηση των έμμεσων διακρίσεων 

στα συνταξιοδοτικά συστήματα, όχι μόνο 

στα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά 

συστήματα αλλά και στις πρακτικές των 

εκ του νόμου συνταξιοδοτικών 
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συστημάτων· τονίζει ότι το ΔΕΕ 

κατέστησε σαφές ότι τα επαγγελματικά 

συστήματα συνταξιοδότησης πρέπει να 

θεωρούνται αμοιβή και ότι, κατά 

συνέπεια, η αρχή της ίσης μεταχείρισης 

ισχύει και για τα εν λόγω συστήματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  230 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

μηχανισμούς με στόχο την εξάλειψη, 

κυρίως προς όφελος των πλέον ευάλωτων 

ατόμων, των ανισοτήτων στη 

σταδιοδρομία σε όλη τη διάρκεια του 

επαγγελματικού βίου, οι οποίες θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

συνταξιοδοτικό χάσμα· 

16. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

μηχανισμούς με στόχο την εξάλειψη, 

κυρίως προς όφελος των πλέον ευάλωτων 

ατόμων, των ανισοτήτων στη 

σταδιοδρομία σε όλη τη διάρκεια του 

επαγγελματικού βίου, οι οποίες θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

συνταξιοδοτικό χάσμα· θεωρεί, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να εξεταστεί η 

κατάλληλη ετήσια επικαιροποίηση των 

συνταξιοδοτικών παροχών· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  231 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

μηχανισμούς με στόχο την εξάλειψη, 

κυρίως προς όφελος των πλέον ευάλωτων 

ατόμων, των ανισοτήτων στη 

σταδιοδρομία σε όλη τη διάρκεια του 

επαγγελματικού βίου, οι οποίες θα 

16. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

μηχανισμούς με στόχο την εξάλειψη, 

κυρίως προς όφελος των πλέον ευάλωτων 

ατόμων, των ανισοτήτων στη 

σταδιοδρομία σε όλη τη διάρκεια του 

επαγγελματικού βίου, οι οποίες θα 
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μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

συνταξιοδοτικό χάσμα· 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

συνταξιοδοτικό χάσμα, ιδίως όσον αφορά 

τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα 

ΛΟΑΔΜ και τις γυναίκες με ευθύνες 

παροχής φροντίδας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  232 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να διασφαλίσουν την εφαρμογή 

της αρχής της μη διακριτικής 

μεταχείρισης και της ισότητας των 

φύλων στην αγορά εργασίας και στην 

πρόσβαση στην απασχόληση, και να 

καταπολεμήσουν κάθε μορφή πολλαπλών 

διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

διακρίσεων σε βάρος εθνικών 

μειονοτήτων και ατόμων με αναπηρία και 

των διακρίσεων λόγω φύλου, ηλικίας, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού 

προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, 

και να διασφαλίσουν ότι οι αμοιβές των 

γυναικών και οι κοινωνικές τους παροχές, 

συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, 

είναι ίσες με αυτές των ανδρών που 

διαθέτουν την ίδια ή παρόμοια εμπειρία 

και εκτελούν την ίδια εργασία ή εργασία 

ίσης αξίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  233 

Pina Picierno 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. καλεί τα κράτη μέλη να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των 

μελλοντικών συντάξεων των νέων γενεών, 

ιδίως των νέων γυναικών, δεδομένων των 

αυξανόμενων πιέσεων που υφίστανται 

πολλά ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά 

συστήματα τα οποία, αν δεν υποστούν 

βαθιές μεταρρυθμίσεις, θα έχουν ως 

αποτέλεσμα οι σημερινές νέες γυναίκες να 

έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις και πολύ 

αυξημένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, 

όπως ακριβώς και οι άνδρες· 

Or. it 

Τροπολογία  234 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

τηρούν και να επιβάλλουν την τήρηση της 

νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα 

μητρότητας, ώστε οι γυναίκες να μη 

ζημιώνονται όσον αφορά το επίπεδο των 

συντάξεων εκ του γεγονότος ότι έγιναν 

μητέρες κατά τη διάρκεια του 

εργασιακού τους βίου· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  235 

Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
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μια εξατομικευμένη βασική ασφάλεια 

γήρατος, η οποία δεν πρέπει να ορισθεί 

κάτω από το όριο του κινδύνου φτώχειας 

(60% του μέσου εθνικού εισοδήματος)· 

τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της 

άμεσης πρόσβασης σε πρόσθετες 

ενισχύσεις, τις οποίες οι γυναίκες συχνά 

δεν αξιοποιούν από ντροπή· 

Or. de 

 

Τροπολογία  236 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει 

διεξοδικότερα τον πιθανό αντίκτυπο που 

θα μπορούσε να έχει στο συνταξιοδοτικό 

χάσμα ο προσανατολισμός των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων προς 

περισσότερο ευέλικτους μηχανισμούς 

καταβολής εισφορών και καθορισμού των 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και των 

εισοδημάτων σύνταξης, όσον αφορά είτε 

τον υπολογισμό της διάρκειας καταβολής 

εισφορών στο συνταξιοδοτικό σύστημα, 

είτε τον σταδιακό χαρακτήρα της 

αποχώρησης από την αγορά εργασίας· 

διαγράφεται 

Or. pt 

Τροπολογία  237 

Angelika Mlinar 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει 

διεξοδικότερα τον πιθανό αντίκτυπο που 

θα μπορούσε να έχει στο συνταξιοδοτικό 

18. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει 

διεξοδικότερα τον πιθανό αντίκτυπο που 

θα μπορούσε να έχει στο συνταξιοδοτικό 
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χάσμα ο προσανατολισμός των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων προς 

περισσότερο ευέλικτους μηχανισμούς 

καταβολής εισφορών και καθορισμού των 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και των 

εισοδημάτων σύνταξης, όσον αφορά είτε 

τον υπολογισμό της διάρκειας καταβολής 

εισφορών στο συνταξιοδοτικό σύστημα, 

είτε τον σταδιακό χαρακτήρα της 

αποχώρησης από την αγορά εργασίας· 

χάσμα ο προσανατολισμός των δημόσιων 

συντάξεων προς περισσότερο ευέλικτους 

μηχανισμούς καταβολής συνταξιοδοτικών 

εισφορών σε επαγγελματικά και ιδιωτικά 

συστήματα, όσον αφορά είτε τον 

υπολογισμό της διάρκειας καταβολής 

εισφορών στο συνταξιοδοτικό σύστημα, 

είτε τον σταδιακό χαρακτήρα της 

αποχώρησης από την αγορά εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  238 

Anna Záborská 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει 

διεξοδικότερα τον πιθανό αντίκτυπο που 

θα μπορούσε να έχει στο συνταξιοδοτικό 

χάσμα ο προσανατολισμός των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων προς 

περισσότερο ευέλικτους μηχανισμούς 

καταβολής εισφορών και καθορισμού των 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και των 

εισοδημάτων σύνταξης, όσον αφορά είτε 

τον υπολογισμό της διάρκειας καταβολής 

εισφορών στο συνταξιοδοτικό σύστημα, 

είτε τον σταδιακό χαρακτήρα της 

αποχώρησης από την αγορά εργασίας· 

18. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει 

διεξοδικότερα τον πιθανό αντίκτυπο που 

θα μπορούσε να έχει στο συνταξιοδοτικό 

χάσμα ο προσανατολισμός των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων προς 

περισσότερο ευέλικτους μηχανισμούς 

καταβολής εισφορών και καθορισμού των 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και των 

εισοδημάτων σύνταξης, όσον αφορά είτε 

τον υπολογισμό της διάρκειας καταβολής 

εισφορών στο συνταξιοδοτικό σύστημα, 

είτε την αξία της μη αμειβομένης 

εργασίας που συνίσταται στην παροχή 

φροντίδας από μητέρες και πατέρες, είτε 

τον σταδιακό χαρακτήρα της αποχώρησης 

από την αγορά εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  239 

Angelika Niebler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει 

διεξοδικότερα τον πιθανό αντίκτυπο που 

θα μπορούσε να έχει στο συνταξιοδοτικό 

χάσμα ο προσανατολισμός των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων προς 

περισσότερο ευέλικτους μηχανισμούς 

καταβολής εισφορών και καθορισμού των 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και των 

εισοδημάτων σύνταξης, όσον αφορά είτε 

τον υπολογισμό της διάρκειας καταβολής 

εισφορών στο συνταξιοδοτικό σύστημα, 

είτε τον σταδιακό χαρακτήρα της 

αποχώρησης από την αγορά εργασίας· 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μελετήσουν διεξοδικότερα τον 

πιθανό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει 

στο συνταξιοδοτικό χάσμα ο 

προσανατολισμός των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων προς περισσότερο ευέλικτους 

μηχανισμούς καταβολής εισφορών και 

καθορισμού των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων και των εισοδημάτων 

σύνταξης, όσον αφορά είτε τον 

υπολογισμό της διάρκειας καταβολής 

εισφορών στο συνταξιοδοτικό σύστημα, 

είτε τον σταδιακό χαρακτήρα της 

αποχώρησης από την αγορά εργασίας· 

Or. de 

Τροπολογία  240 

Iratxe García Pérez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18a. ζητεί από τα κράτη μέλη και τα 

θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να δρομολογήσουν μελέτες για 

τις επιπτώσεις του χάσματος των φύλων 

στις συντάξεις και στην οικονομική 

ανεξαρτησία των γυναικών, λαμβάνοντας 

υπόψη ζητήματα όπως η γήρανση του 

πληθυσμού, οι διαφορές μεταξύ των 

φύλων σε σχέση με την υγεία και το 

προσδόκιμο ζωής, η αλλαγή των 

οικογενειακών δομών, η αύξηση του 

αριθμού των μονομελών νοικοκυριών, και 

οι διαφορετικές προσωπικές καταστάσεις 

των γυναικών, καθώς και να χαράξουν 

πιθανές στρατηγικές για την εξάλειψη του 

συνταξιοδοτικού χάσματος των φύλων· 

Or. es 
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Τροπολογία  241 

Clare Moody 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. καλεί τα κράτη μέλη να 

μεριμνήσουν περαιτέρω ώστε να μην 

επιδεινώσουν το υφιστάμενο 

συνταξιοδοτικό χάσμα των φύλων κατά 

την εναρμόνιση του νόμιμου ορίου 

συνταξιοδότησης, παραχωρώντας 

ειδικότερα στις γυναίκες ικανό χρονικό 

διάστημα για τον προγραμματισμό της 

συνταξιοδότησής τους· 

Or. en 

 


