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Τροπολογία 1
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «σε όλες 
τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να 
εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί 
η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών», 
ορίζοντας έτσι ότι η ισότητα των φύλων 
πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι  «σε όλες 
τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να 
εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί 
η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών», 
ορίζοντας έτσι ότι η ισότητα των φύλων 
πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ και να λαμβάνεται 
υπόψη σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας 
του προϋπολογισμού μέσω της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και της συνεκτίμησης της διάστασης του 
φύλου στον προϋπολογισμό·

Or. en

Τροπολογία 2
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «σε όλες 
τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να 
εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί 
η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών», 
ορίζοντας έτσι ότι η ισότητα των φύλων 
πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «σε όλες 
τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να 
εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί 
η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών», 
ορίζοντας έτσι ότι η ισότητα των φύλων 
πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να γίνονται σεβαστές οι διαφορές 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και η 
αμοιβαία τους συμπληρωματικότητα·

Or. fr
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Τροπολογία 3
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «σε όλες 
τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να 
εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί 
η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών», 
ορίζοντας έτσι ότι η ισότητα των φύλων 
πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «σε όλες 
τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να 
εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί 
η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών», 
κατοχυρώνοντας έτσι την αρχή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 
η οποία ορίζει ότι η ισότητα των φύλων 
πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 4
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Συμβούλιο της Ευρώπης ορίζει τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό ως «μια αξιολόγηση 
των προϋπολογισμών που βασίζεται στη 
διάσταση του φύλου, ενσωματώνοντάς 
την σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας 
του προϋπολογισμού και 
αναδιαρθρώνοντας τα έσοδα και τις 
δαπάνες με σκοπό την προώθηση της 
ισότητας των φύλων»· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σκοπός της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό είναι η προώθηση της 
λογοδοσίας και της διαφάνειας στον 
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δημοσιονομικό σχεδιασμό, η αύξηση της 
συμμετοχής στις διαδικασίες του 
προϋπολογισμού με γνώμονα το φύλο, για 
παράδειγμα με τη λήψη μέτρων για την 
ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και των 
ανδρών στην προετοιμασία του 
προϋπολογισμού, και η προώθηση της 
ισότητας των φύλων και των 
δικαιωμάτων των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 5
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
και η συνεκτίμηση της διάστασης του 
φύλου στον προϋπολογισμό είναι 
σημαντικά εργαλεία για την ένταξη αυτής 
της αρχής στις πολιτικές, στα μέτρα και 
τις δράσεις της ΕΕ που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της ισότητας, στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων, στην 
αύξηση της ενεργού συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς 
και σε οικονομικές και τις κοινωνικές 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 6
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
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ανισότητα είναι ένα ολοένα και 
μεγαλύτερο πρόβλημα στην ΕΕ, και ότι 
ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του 
προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να 
δαπανάται για την ανάπτυξη κοινωνικών 
δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, 
με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της 
ισότητας των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ, και 
της κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών·

διακρίσεις πρέπει να εξαλειφθούν και να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της ενωσιακής 
και της εθνικής νομοθεσίας και ότι ένα 
όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του 
προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να 
σχεδιαστεί ώστε να δημιουργηθούν νέες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας της ΕΕ 
και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας 
και διαβίωσης, καθώς και για την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες, και για να 
καταστεί δυνατός ο συνδυασμός της 
εργασίας με την οικογενειακή ζωή, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της 
ισότητας των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ, και 
της κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 7
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανισότητα είναι ένα ολοένα και 
μεγαλύτερο πρόβλημα στην ΕΕ, και ότι 
ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του 
προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να 
δαπανάται για την ανάπτυξη κοινωνικών 
δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, 
με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της 
ισότητας των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ, και 
της κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανισότητα είναι ένα ολοένα και 
μεγαλύτερο πρόβλημα στην ΕΕ, ιδίως 
λόγω της αύξησης της ισλαμοποποίησης 
των κοινωνιών της ΕΕ, και ότι ένα όλο 
και μεγαλύτερο ποσοστό του 
προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να 
δαπανάται για την ανάπτυξη κοινωνικών 
δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, 
με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της 
ισότητας των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ, και 
της κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών·

Or. fr
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Τροπολογία 8
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανισότητα είναι ένα ολοένα και 
μεγαλύτερο πρόβλημα στην ΕΕ, και ότι 
ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του 
προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να 
δαπανάται για την ανάπτυξη κοινωνικών 
δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, 
με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της 
ισότητας των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ, και 
της κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανισότητα είναι ένα ολοένα και 
μεγαλύτερο πρόβλημα στην ΕΕ, και ότι 
ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του 
προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να 
δαπανάται για την ανάπτυξη κοινωνικών 
δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, 
με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της 
ισότητας των φύλων και της κατάστασης 
των γυναικών και των κοριτσιών·

Or. fr

Τροπολογία 9
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανισότητα είναι ένα ολοένα και 
μεγαλύτερο πρόβλημα στην ΕΕ, και ότι 
ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του 
προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να 
δαπανάται για την ανάπτυξη κοινωνικών 
δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, 
με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της 
ισότητας των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ, και 
της κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανισότητα είναι ένα ολοένα και 
μεγαλύτερο πρόβλημα στην ΕΕ, και ότι 
ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του 
προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να 
δαπανάται για την ανάπτυξη κοινωνικών 
δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, 
με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της 
ισότητας των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ, και 
της κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών·
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Or. en

Τροπολογία 10
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανισότητα είναι ένα ολοένα και 
μεγαλύτερο πρόβλημα στην ΕΕ, και ότι 
ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του 
προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να 
δαπανάται για την ανάπτυξη κοινωνικών 
δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, 
με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της 
ισότητας των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ, και 
της κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανισότητα είναι ένα ολοένα και 
μεγαλύτερο πρόβλημα στην ΕΕ, και ότι 
ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του 
προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να 
δαπανάται για την προώθηση κοινωνικών 
δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, 
με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της 
ισότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών και των κοριτσιών και των 
ΛΟΑΔΜ·

Or. en

Τροπολογία 11
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
διαχωρισμός στην αγορά εργασίας, η 
έλλειψη επαρκών κοινωνικών υπηρεσιών, 
τα στερεότυπα και η έλλειψη 
ενθάρρυνσης εξακολουθούν να αποτελούν 
εμπόδιο στην πρόοδο των γυναικών σε 
ηγετικές θέσεις, στην αγορά εργασίας και 
στην επιχειρηματικότητα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η προώθηση της 
εξισορρόπησης επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής είναι επωφελής τόσο 
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για την ενδυνάμωση των γυναικών όσο 
και για την ανάπτυξη της οικονομίας της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 12
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
ηγετικές θέσεις και ότι αφιερώνουν 
περισσότερο χρόνο από τους άνδρες σε μη 
αμειβόμενες οικιακές εργασίες και 
φροντίδα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
ηγετικές θέσεις, ενώ υπερεκπροσωπούνται 
σε τομείς με χαμηλές αμοιβές, όπως η 
κοινωνική εργασία, η παροχή φροντίδας, 
η εκπαίδευση και η παροχή υπηρεσιών, 
και ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
από τους άνδρες σε μη αμειβόμενες 
οικιακές εργασίες και φροντίδα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
ειδικά μέτρα για τη στήριξη των 
γυναικών, ιδίως των γυναικών που 
επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά 
από μακροχρόνια απουσία, προκειμένου 
να ενισχυθεί το δυναμικό τους στην 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 13
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
ηγετικές θέσεις και ότι αφιερώνουν 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
λιγότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις και 
ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο από 
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περισσότερο χρόνο από τους άνδρες σε μη 
αμειβόμενες οικιακές εργασίες και 
φροντίδα·

τους άνδρες σε μη αμειβόμενες οικιακές 
εργασίες και φροντίδα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τούτο αποτελεί θετική 
συμβολή στη σταθερότητα τόσο των 
παιδιών όσο και της οικογένειας, και ότι 
θα πρέπει να αναγνωριστεί το καθεστώς 
της μητέρας που δεν εργάζεται εκτός 
σπιτιού, ειδικότερα με συγκεκριμένα 
γονικά επιδόματα και με την καταχώριση 
ενσήμων για τα συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα·

Or. fr

Τροπολογία 14
Monika Beňová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
ηγετικές θέσεις και ότι αφιερώνουν 
περισσότερο χρόνο από τους άνδρες σε μη 
αμειβόμενες οικιακές εργασίες και 
φροντίδα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
ηγετικές θέσεις και ότι αφιερώνουν 
περισσότερο χρόνο από τους άνδρες σε μη 
αμειβόμενες οικιακές εργασίες και 
φροντίδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πόροι που στηρίζουν την ενδυνάμωση 
των γυναικών μέσω της ψηφιακής 
ένταξης θα μπορούσαν να συμβάλουν 
στην προώθηση της ισότητας στην 
ψηφιακή εποχή, και ότι η στρατηγική 
«Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή» 
θα πρέπει να ενσωματώσει τη διάσταση 
του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 15
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
ηγετικές θέσεις και ότι αφιερώνουν 
περισσότερο χρόνο από τους άνδρες σε μη 
αμειβόμενες οικιακές εργασίες και 
φροντίδα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 
ηγετικές θέσεις και σε θέσεις λήψης 
αποφάσεων και ότι αφιερώνουν 
περισσότερο χρόνο από τους άνδρες σε μη 
αμειβόμενες ευθύνες οικιακών εργασιών 
και φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού μεταξύ των ηλικιωμένων 
γυναικών είναι πολύ υψηλότερα από 
εκείνα των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου και ο 
διαχωρισμός στην αγορά εργασίας, 
καθώς και οι διαφορές όσον αφορά την 
αμοιβή, τον χρόνο εργασίας και την 
κατώτατη ηλικία συνταξιοδότησης, 
συνεπάγονται ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες 
είναι πολύ πιο ευάλωτες στη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό·

Or. pl

Τροπολογία 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες που το επιθυμούν θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν 
ηγετικές θέσεις υπό τους ίδιους όρους με 
τους άνδρες και να λαμβάνουν την ίδια 
αμοιβή για την ίδια εργασία·

Or. fr

Τροπολογία 18
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται στους τομείς της 
ψηφιακής οικονομίας, της τεχνητής 
νοημοσύνης, των ΤΠΕ και των θετικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών σε ό,τι 
αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση 
και την απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών 
θέσεων·

Or. en

Τροπολογία 19
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχουν εγγυήσεις για τον καθολικό 
σεβασμό της σεξουαλικής και 
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αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων και για την πρόσβαση σε 
αυτά σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται 
ανησυχητική οπισθοδρόμηση σε 
παγκόσμιο και ενωσιακό επίπεδο όσον 
αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, 
ιδίως όσον αφορά την ελλιπή ή 
περιορισμένη πρόσβαση στη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες πλήττονται περισσότερο από 
τους άνδρες από την αλλαγή του κλίματος 
και τις ανθρωπιστικές κρίσεις και 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες, 
παρόλο που δεν συμμετέχουν τόσο έντονα 
όσο οι άνδρες στη λήψη κρίσιμων 
πολιτικών αποφάσεων·

Or. pl

Τροπολογία 21
Monika Beňová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να διατηρήσει επαρκή επίπεδα 
χρηματοδότησης για προγράμματα που 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να διατηρήσει επαρκή επίπεδα 
χρηματοδότησης για προγράμματα που 
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αποσκοπούν στη στήριξη των δικαιωμάτων 
των γυναικών, όπως το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» 
(REC), με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων και την 
πρόληψη της έμφυλης βίας·

αποσκοπούν στη στήριξη των δικαιωμάτων 
των γυναικών, όπως το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» 
(REC), με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων και την 
πρόληψη της έμφυλης βίας· λαμβάνοντας 
υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου υπέρ μιας ειδικής διάθεσης 
πόρων για δράσεις πρόληψης και 
καταπολέμησης όλων των μορφών 
έμφυλης βίας και υπέρ της προώθησης 
της πλήρους εφαρμογής της Σύμβασης 
της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»·

Or. en

Τροπολογία 22
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να διατηρήσει επαρκή επίπεδα 
χρηματοδότησης για προγράμματα που 
αποσκοπούν στη στήριξη των δικαιωμάτων 
των γυναικών, όπως το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» 
(REC), με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων και την 
πρόληψη της έμφυλης βίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να διατηρήσει επαρκή επίπεδα 
χρηματοδότησης, τουλάχιστον στο τρέχον 
ύψος τους,  για προγράμματα που 
αποσκοπούν στη στήριξη των δικαιωμάτων 
των γυναικών, όπως το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» 
(REC), με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων και την 
πρόληψη της έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 23
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να διατηρήσει επαρκή επίπεδα 
χρηματοδότησης για προγράμματα που 
αποσκοπούν στη στήριξη των δικαιωμάτων 
των γυναικών, όπως το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» 
(REC), με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων και 
την πρόληψη της έμφυλης βίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να διατηρήσει επαρκή επίπεδα 
χρηματοδότησης για προγράμματα που 
αποσκοπούν στη στήριξη των δικαιωμάτων 
των γυναικών, όπως το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα και αξίες» με ιδιαίτερη 
έμφαση στα μέσα για την ισότητα των 
φύλων και την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου, καθώς και την 
πρόληψη της έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 24
Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
να υπάρχει αντίσταση στις ενδείξεις περί 
ισλαμιστικών αποσχιστικών ενεργειών σε 
όλες τις δραστηριότητες που 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, δεδομένης της αρνητικής 
επίδρασής τους στην κατάσταση των 
γυναικών στην ευρωπαϊκή μας κοινωνία·

Or. fr

Τροπολογία 25
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στον 

1. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
προωθείται η ισότητα των φύλων, με 
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προϋπολογισμό πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού σε όλα της τα στάδια και 
σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού, 
προκειμένου οι δαπάνες του 
προϋπολογισμού να καταστούν 
αποτελεσματικό εργαλείο για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων· 
ζητεί να εφαρμόζεται με συνέπεια η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
όλα τα προγράμματα της ΕΕ, τα 
χρηματοδοτικά μέσα και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ)·

παράλληλο σεβασμό των διαφορών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και του 
τρόπου με τον οποίο 
αλληλοσυμπληρώνονται· ζητεί να 
απαγορευθεί η χρηματοδότηση με 
κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη της 
επονομαζόμενης θεωρίας του φύλου, η 
οποία πρεσβεύει ότι δεν υπάρχει καμία 
διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία 26
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό 
πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της διαδικασίας του προϋπολογισμού σε 
όλα της τα στάδια και σε όλες τις 
γραμμές του προϋπολογισμού, 
προκειμένου οι δαπάνες του 
προϋπολογισμού να καταστούν 
αποτελεσματικό εργαλείο για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων· ζητεί 
να εφαρμόζεται με συνέπεια η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
όλα τα προγράμματα της ΕΕ, τα 
χρηματοδοτικά μέσα και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ)·

1. επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και η συνεκτίμηση 
της ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό με εκτιμήσεις των 
επιπτώσεων ως προς το φύλο πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού, 
προκειμένου οι δαπάνες του 
προϋπολογισμού να καταστούν 
αποτελεσματικό εργαλείο για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων·

Or. en
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Τροπολογία 27
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι ο τομέας ΙΙ «Συνοχή και 
αξίες» του προτεινόμενου ΠΔΠ 
επικεντρώνεται στην ισότητα των φύλων, 
με την κατανομή ειδικών κονδυλίων για 
την προώθηση της ισότητας των 
γυναικών και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για την έλλειψη μιας 
τέτοιας προσέγγισης και στους επτά 
τομείς·

Or. en

Τροπολογία 28
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
αυξηθεί η χρηματοδότηση για δράσεις 
στον τομέα της ισότητας των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 
απασχόλησης, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι μισθολογικές 
διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η 
έλλειψη εργασιακής ασφάλειας, η οποία 
πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες· 
υποστηρίζει ότι κάθε χρήση των 
κονδυλίων της ΕΕ για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας θα βασίζεται στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας με 
συμβάσεις αορίστου χρόνου και σε 
αξιοπρεπείς μισθούς· συνιστά, 
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ειδικότερα, να αυξηθεί η χρηματοδότηση 
για την προώθηση της προστασίας της 
μητρότητας, των γονέων και των νηπίων 
μέσω κατάλληλων προγραμμάτων· 
απαιτεί, μεταξύ άλλων μέτρων, οι άδειες 
μητρότητας και πατρότητας να έχουν 
επαρκή διάρκεια και να αμείβονται 
επαρκώς·

Or. pt

Τροπολογία 29
Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν πρώτα τον προϋπολογισμό για 
την ισότητα των φύλων και, στη 
συνέχεια, τις δαπάνες για την ισότητα 
των φύλων ως χρήσιμα εργαλεία για την 
επίτευξη προόδου στον αναγκαίο 
αναπροσανατολισμό της 
μακροοικονομικής και νομισματικής 
πολιτικής, με σκοπό την ισότητα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου δεν μπορεί να 
περιορίζεται σε κοινωνικές πτυχές της 
πολιτικής της ΕΕ· θα πρέπει να είναι 
παρούσα σε όλες τις πτυχές, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
και νομισματικών πολιτικών, που 
διαμορφώνουν άλλους τομείς πολιτικής 
δράσης·

Or. en

Τροπολογία 30
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι η συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό είναι μια από τις 
συνιστώσες μιας ευρύτερης στρατηγικής 
για την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου και υπογραμμίζει τη σημασία που 
έχει η εφαρμογή της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια 
του κύκλου πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 31
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί να διατεθεί κατάλληλη 
χρηματοδότηση για την προαγωγή της 
ισότητας των ΛΟΑΔΜ και να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή της επικείμενης 
στρατηγικής της ΕΕ για τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ·

Or. en

Τροπολογία 32
Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. η θεωρία του φύλου δεν πρέπει να 
αποτελεί κριτήριο κατανομής για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·
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Or. fr

Τροπολογία 33
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει το αίτημά του για 
περισσότερες επενδύσεις με σκοπό την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί να 
διατεθούν κονδύλια του προϋπολογισμού 
για την στήριξη της οικονομικής 
ανεξαρτησίας των γυναικών μέσω 
προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ, όπως 
το COSME, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
και το ΕΤΣΕ·

2. επαναλαμβάνει το αίτημά του για 
περισσότερες επενδύσεις με σκοπό την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί να 
διατεθούν κονδύλια του προϋπολογισμού 
για την στήριξη της οικονομικής 
ανεξαρτησίας των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των 
ηλικιωμένων γυναικών που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω 
προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ, όπως 
το COSME, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
και το ΕΤΣΕ·

Or. pl

Τροπολογία 34
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει το αίτημά του για 
περισσότερες επενδύσεις με σκοπό την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί να 
διατεθούν κονδύλια του προϋπολογισμού 
για την στήριξη της οικονομικής 
ανεξαρτησίας των γυναικών μέσω 
προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ, όπως 
το COSME, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
και το ΕΤΣΕ·

2. επαναλαμβάνει το αίτημά του για 
περισσότερες επενδύσεις με σκοπό την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί να 
διατεθούν κονδύλια του προϋπολογισμού 
για την στήριξη του ενεργού ρόλου των 
γυναικών και της ανάληψης των ευθυνών 
τους στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής 
και του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των 
φύλων, μέσω προγραμμάτων και ταμείων 
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της ΕΕ, όπως το COSME, το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020» και το ΕΤΣΕ·

Or. en

Τροπολογία 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει το αίτημά του για 
περισσότερες επενδύσεις με σκοπό την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί να 
διατεθούν κονδύλια του προϋπολογισμού 
για την στήριξη της οικονομικής 
ανεξαρτησίας των γυναικών μέσω 
προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ, 
όπως το COSME, το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020» και το ΕΤΣΕ·

2. ζητεί περισσότερες επενδύσεις με 
σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων 
των γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί οι 
επενδύσεις αυτές να στοχεύουν, μεταξύ 
άλλων στην αποφασιστική καταπολέμηση 
πράξεων βίας και διακρίσεων που 
υφίστανται οι γυναίκες, και ιδίως εκείνων 
που βασίζονται σε κοινωνικά έθιμα και 
πρότυπα ξένα προς τον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό·

Or. fr

Τροπολογία 36
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί να διατεθεί χρηματοδότηση 
για προγράμματα που στηρίζουν την 
επιχειρηματικότητα των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ που 
συστήνονται και διευθύνονται από 
γυναίκες, στο πλαίσιο του προγράμματος 
COSME, και να διασφαλιστεί και να 
ενθαρρυνθεί η πρόσβαση των γυναικών 
σε χρηματοδότηση υπό μορφή δανείων 
και μετοχικού κεφαλαίου· ζητεί να 
στηρίζονται οι μητέρες που είναι 
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επιχειρηματίες, καθώς η 
επιχειρηματικότητα μεταξύ αυτών μπορεί 
όχι μόνο να αποτελέσει παράδειγμα 
επιτυχούς ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, αλλά 
και να συμβάλει στη δημιουργία νέων 
ευκαιριών εργασίας και πρότυπων ρόλων, 
ενθαρρύνοντας άλλες γυναίκες να θέσουν 
σε εφαρμογή τα δικά τους σχέδια·

Or. en

Τροπολογία 37
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συμπεριλάβουν στόχους 
που άπτονται της ισότητας των φύλων 
στους κανονισμούς που διέπουν τα 
διαρθρωτικά ταμεία, καθώς και σε 
βασικά προγράμματα χρηματοδότησης 
της ΕΕ (υγεία και περιβάλλον, 
εκπαίδευση, νεολαία, οικονομία κ.λπ.), 
καθώς και να εξασφαλίσουν ότι 
συνοδεύονται από δεσμευμένη 
χρηματοδότηση·

Or. pt

Τροπολογία 38
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
χρησιμοποιούνται τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για 
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την προώθηση της ισότητας των φύλων, 
της απασχόλησης των γυναικών και της 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, σε 
παιδικούς σταθμούς και σε υπηρεσίες 
μακροχρόνιας φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 39
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. πρεσβεύει μία πιο στρατηγική 
εφαρμογή του ΕΚΤ για την προαγωγή της 
ισότητας γυναικών και ανδρών, την 
πρόσβαση και την επανένταξη στην 
αγορά εργασίας, την καταπολέμηση της 
ανεργίας, της φτώχειας, του κοινωνικού 
αποκλεισμού και των πάσης μορφής 
διακρίσεων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα 
μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη, με 
σκοπό να υποστηριχθεί η απασχόληση 
των γυναικών στις αγροτικές περιοχές·

Or. pt

Τροπολογία 40
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. ζητεί ο προϋπολογισμός να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών 
και το ενδιαφέρον τους για τους τομείς 
της ψηφιακής οικονομίας, της τεχνητής 
νοημοσύνης, των ΤΠΕ και των θετικών 
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επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) 
και για τη σταδιοδρομία σε αυτούς, μέσω 
προγραμμάτων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της Πρωτοβουλίας 
για την απασχόληση των νέων·

Or. en

Τροπολογία 41
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. επαναλαμβάνει ότι στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να 
αυξηθεί η χρηματοδότηση για την 
κάλυψη του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων, με εφαρμογή της 
αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή 
για εργασία της ίδιας αξίας·

Or. pt

Τροπολογία 42
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί να δημιουργηθούν 
περισσότερες συνέργειες μεταξύ των 
διαθέσιμων μέσων για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και τη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για τη 
στήριξη των πλέον ευάλωτων γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με 
αναπηρία, των μόνων μητέρων και των 

3. ζητεί να δημιουργηθούν 
περισσότερες συνέργειες μεταξύ των 
διαθέσιμων μέσων για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και τη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για τη 
στήριξη των πλέον ευάλωτων γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με 
αναπηρία, των μόνων μητέρων και των 
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μεταναστών, των γυναικών που ανήκουν 
σε εθνοτικές μειονότητες και των γυναικών 
που ανήκουν σε σεξουαλικές μειονότητες·

μεταναστριών, των γυναικών που ζουν σε 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και 
των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες και των γυναικών που 
ανήκουν σε σεξουαλικές μειονότητες·

Or. pl

Τροπολογία 43
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί να δημιουργηθούν 
περισσότερες συνέργειες μεταξύ των 
διαθέσιμων μέσων για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και τη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για τη 
στήριξη των πλέον ευάλωτων γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με 
αναπηρία, των μόνων μητέρων και των 
μεταναστών, των γυναικών που ανήκουν 
σε εθνοτικές μειονότητες και των 
γυναικών που ανήκουν σε σεξουαλικές 
μειονότητες·

3. ζητεί να δημιουργηθούν 
περισσότερες συνέργειες μεταξύ των 
διαθέσιμων μέσων για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και τη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για τη 
στήριξη των πλέον ευάλωτων γυναικών, 
και ιδίως των γυναικών με αναπηρία και 
των μόνων μητέρων·

Or. fr

Τροπολογία 44
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί να δημιουργηθούν 
περισσότερες συνέργειες μεταξύ των 
διαθέσιμων μέσων για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και τη βελτίωση της 

3. ζητεί να δημιουργηθούν 
περισσότερες συνέργειες μεταξύ των 
διαθέσιμων μέσων για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και τη βελτίωση της 
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ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για τη 
στήριξη των πλέον ευάλωτων γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με 
αναπηρία, των μόνων μητέρων και των 
μεταναστών, των γυναικών που ανήκουν 
σε εθνοτικές μειονότητες και των γυναικών 
που ανήκουν σε σεξουαλικές μειονότητες·

ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για τη 
στήριξη των γυναικών που έχουν 
περιέλθει σε πιο ευάλωτη κατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με 
αναπηρία, των μόνων μητέρων και των 
μεταναστών, των γυναικών που ανήκουν 
σε εθνοτικές μειονότητες και των γυναικών 
ΛΟΑΔΜ+·

Or. en

Τροπολογία 45
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί να δημιουργηθούν 
περισσότερες συνέργειες μεταξύ των 
διαθέσιμων μέσων για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και τη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για τη 
στήριξη των πλέον ευάλωτων γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με 
αναπηρία, των μόνων μητέρων και των 
μεταναστών, των γυναικών που ανήκουν 
σε εθνοτικές μειονότητες και των γυναικών 
που ανήκουν σε σεξουαλικές μειονότητες·

3. ζητεί να δημιουργηθούν 
περισσότερες συνέργειες μεταξύ των 
διαθέσιμων μέσων για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και τη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για τη 
στήριξη των πλέον ευάλωτων γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με 
αναπηρία, των έγχρωμων γυναικών, των 
μόνων μητέρων και των μεταναστών, των 
γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες και των γυναικών που 
ανήκουν σε σεξουαλικές μειονότητες·

Or. en

Τροπολογία 46
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
διαδραματίσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες 
επίτευξης των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί, 
ως εκ τούτου, να χρησιμοποιηθεί για την 
στήριξη μέτρων και σχεδίων που 
αποσκοπούν στην εξάλειψη της φτώχειας 
των γυναικών και των παιδιών, στην 
καλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας, 
στην εξάλειψη των μισθολογικών και 
εργασιακών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, στη βελτίωση της 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη 
και της παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης και στην καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών, των παιδιών και 
των νέων· 

Or. pt

Τροπολογία 47
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής 
για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων 
δεν περιέλαβε ως προϋπόθεση την 
ισότητα των φύλων, όπως είχε απαιτηθεί 
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων 
της ΕΕ κατά την προηγούμενη περίοδο 
προγραμματισμού· ζητεί ο 
προϋπολογισμός του 2021 που διατίθεται 
για τα ταμεία της ΕΕ και διέπεται από 
τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων να 
σέβεται και να προάγει αυστηρά την 
ισότητα των φύλων·

Or. en
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Τροπολογία 48
Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί να εφαρμοστεί στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ η αρχή της 
«ευρωπαϊκής προτίμησης»: οι γυναίκες 
με αναπηρία και οι μόνες μητέρες από 
την ΕΕ θα πρέπει να έχουν 
προτεραιότητα έναντι των μεταναστριών 
που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 49
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί να αυξηθούν οι επενδύσεις 
σε ευρωπαϊκές βασικές κοινωνικές 
υπηρεσίες για να επιτευχθεί καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής και για τα δύο φύλα·

Or. en

Τροπολογία 50
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επαναβεβαιώνει το αίτημά του για 
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αύξηση των πόρων που διατίθενται από 
τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης για 
την προάσπιση των οικονομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών, 
ιδίως μέσω μέτρων για την αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και την υλοποίηση επενδύσεων 
σε δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας υψηλής 
ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 51
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για διατήρηση του υποπρογράμματος 
«Γυναίκες σε αγροτικές περιοχές» στο 
πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
και για τη διάθεση ειδικού κονδυλίου του 
προϋπολογισμού προς τον σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 52
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να εντοπιστούν οι δαπάνες 
που αφορούν την ισότητα των φύλων και 
να θεσπιστούν κατάλληλοι δείκτες και 
ειδική μεθοδολογία, ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, 
την βία, την σεξουαλική παρενόχληση και 
την πρόσβαση των γυναικών στη 

4. ζητεί να εντοπιστούν οι δαπάνες 
που αφορούν την ισότητα των φύλων και 
να θεσπιστούν κατάλληλοι δείκτες, 
εκτιμήσεις επιπτώσεων και ειδική 
μεθοδολογία, ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, 
την βία, την σεξουαλική παρενόχληση και 
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σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

την πρόσβαση των γυναικών στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα· ζητεί να 
θεσπιστούν οι σχετικοί μηχανισμοί 
λογοδοσίας και διαφάνειας, καθώς και να 
υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά με τα 
αποτελέσματα, που θα πρέπει να 
αναπτύσσονται και να εφαρμόζονται για 
να βελτιωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου και η 
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 
που υλοποιούνται·

Or. en

Τροπολογία 53
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να εντοπιστούν οι δαπάνες 
που αφορούν την ισότητα των φύλων και 
να θεσπιστούν κατάλληλοι δείκτες και 
ειδική μεθοδολογία, ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, 
την βία, την σεξουαλική παρενόχληση και 
την πρόσβαση των γυναικών στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

4. ζητεί να εντοπιστούν οι δαπάνες 
που αφορούν την ισότητα των φύλων και 
να θεσπιστούν κατάλληλοι δείκτες και 
ειδική μεθοδολογία, ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, 
την βία, την σεξουαλική παρενόχληση και 
την πρόσβαση των γυναικών στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα· ζητεί την τακτική 
παρακολούθηση, λαμβανομένων υπόψη 
των εν λόγω δεικτών, και την 
επανεξέταση των προγραμμάτων και των 
δαπανών, λαμβανομένης υπόψη της 
διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 54
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να εντοπιστούν οι δαπάνες 
που αφορούν την ισότητα των φύλων και 
να θεσπιστούν κατάλληλοι δείκτες και 
ειδική μεθοδολογία, ιδίως όσον αφορά 
την καταπολέμηση των έμφυλων 
διακρίσεων, την βία, την σεξουαλική 
παρενόχληση και την πρόσβαση των 
γυναικών στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

4. ζητεί να εντοπιστούν οι δαπάνες 
που αφορούν την ισότητα των φύλων· 
επαναλαμβάνει ότι η αυστηρή τήρηση 
των νόμων και ο σεβασμός της 
κυριαρχίας των κρατών μελών πρέπει να 
διέπουν τις δαπάνες που συνδέονται με 
την πρόσβαση στα σεξουαλικά και 
αναπαραγωγικά δικαιώματα·

Or. fr

Τροπολογία 55
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να εντοπιστούν οι δαπάνες 
που αφορούν την ισότητα των φύλων και 
να θεσπιστούν κατάλληλοι δείκτες και 
ειδική μεθοδολογία, ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, 
την βία, την σεξουαλική παρενόχληση και 
την πρόσβαση των γυναικών στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

4. ζητεί να παρακολουθούνται οι 
δαπάνες που αφορούν την ισότητα των 
φύλων με ανεξάρτητες γραμμές του 
προϋπολογισμού για στοχευμένες δράσεις 
και να θεσπιστούν κατάλληλοι δείκτες και 
ειδική μεθοδολογία, ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, 
την βία, την σεξουαλική παρενόχληση και 
την πρόσβαση των γυναικών στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 56
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να εντοπιστούν οι δαπάνες 
που αφορούν την ισότητα των φύλων και 
να θεσπιστούν κατάλληλοι δείκτες και 
ειδική μεθοδολογία, ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, 
την βία, την σεξουαλική παρενόχληση και 
την πρόσβαση των γυναικών στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα·

4. ζητεί να εντοπιστούν οι δαπάνες 
που αφορούν την ισότητα των φύλων και 
να θεσπιστούν κατάλληλοι δείκτες και 
ειδική μεθοδολογία, ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, 
την ψυχολογική, σεξουαλική και 
σωματική βία, την σεξουαλική 
παρενόχληση και την πρόσβαση των 
γυναικών στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

Or. pl

Τροπολογία 57
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
αυξηθεί η χρηματοδότηση της ΕΕ, έτσι 
ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να 
παρέχουν δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες 
για θύματα εμπορίας ανθρώπων ή 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, με 
ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη 
από εξειδικευμένους επαγγελματίες, και 
να εφαρμόσουν κοινωνικές και 
οικονομικές πολιτικές με στόχο να 
βοηθήσουν ευάλωτες γυναίκες και 
κορίτσια να εγκαταλείψουν την πορνεία, 
μεταξύ άλλων μέσω της εξασφάλισης 
θέσεων εργασίας, οι οποίες θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την κοινωνική τους ένταξη·

Or. pt

Τροπολογία 58
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
αυξηθούν οι πόροι που διατίθενται για 
δράσεις που εστιάζουν στην πρόληψη και 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, στο 
πλαίσιο του προγράμματος που θα 
αντικαταστήσει το πρόγραμμα REC κατά 
την επόμενη περίοδο του ΠΔΠ, με 
ανεξάρτητη γραμμή του προϋπολογισμού 
για την καταπολέμηση όλων των μορφών 
βίας κατά των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 59
Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι όλοι οι άνδρες που 
συμμετέχουν σε δράση που 
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ δεσμεύονται ότι συμφωνούν ότι 
μπορούν να διευθύνουν τη συγκεκριμένη 
δράση ή να προεδρεύουν της αντίστοιχης 
συνεδρίασης γυναίκες και ότι δεν 
πρόκειται ποτέ να αρνηθούν χειραψία με 
γυναίκα ή να αρνηθούν να καθίσουν 
δίπλα σε γυναίκα·

Or. fr

Τροπολογία 60
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν 
οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που 
στηρίζουν τον καθολικό σεβασμό της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων και την 
πρόσβαση σε αυτά·

Or. en

Τροπολογία 61
Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. οποιοσδήποτε συμμετέχει σε 
δράση που χρηματοδοτείται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ δεσμεύεται ότι θα 
συμμετέχει χωρίς εμφανή θρησκευτικά 
σύμβολα στον χώρο, στον οποίο 
διεξάγεται η δράση·

Or. fr

Τροπολογία 62
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. τονίζει ότι είναι ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων και οι 
πρώιμοι και αναγκαστικοί γάμοι και να 
προωθηθεί η ισότητα των φύλων και η 
ενδυνάμωση των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής τους υγείας και των 
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συναφών δικαιωμάτων, μέσω του νέου 
Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI)·

Or. en

Τροπολογία 63
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την ΕΕ να αυξήσει τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού για τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που προωθούν τα δικαιώματα των 
γυναικών στην Ευρώπη και στο νότιο 
ημισφαίριο·

5. καλεί την ΕΕ να αυξήσει τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού για τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που προωθούν τα δικαιώματα των 
γυναικών στην Ευρώπη και στο νότιο 
ημισφαίριο, μέσω τους σκέλους «Αξίες» 
του προγράμματος «Δικαιώματα και 
αξίες», αλλά και μέσω του NDICI· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί 
χρηματοδότηση για τις μικρές ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 64
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την ΕΕ να αυξήσει τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού για τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που προωθούν τα δικαιώματα των 
γυναικών στην Ευρώπη και στο νότιο 
ημισφαίριο·

5.  καλεί την ΕΕ, λαμβανομένου 
υπόψη του Brexit και της συνακόλουθης 
μείωσης του προϋπολογισμού της,  να 
διατηρήσει τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού για τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που προωθούν τα 
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι οργανώσεις 
αυτές συμμορφώνονται με τη νομοθεσία 
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των κρατών μελών και επιδεικνύουν 
σεβασμό για την κυριαρχία τους·

Or. fr

Τροπολογία 65
Monika Beňová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την ΕΕ να αυξήσει τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού για τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που προωθούν τα δικαιώματα των 
γυναικών στην Ευρώπη και στο νότιο 
ημισφαίριο·

5. καλεί την ΕΕ να αυξήσει τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού για τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που προωθούν τα δικαιώματα των 
γυναικών στην Ευρώπη και στο νότιο 
ημισφαίριο· επισημαίνει την ανάγκη να 
διατεθούν επαρκείς πόροι στον 
προϋπολογισμό του 2021 για την 
υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την ισότητα των φύλων 2020-2024·

Or. en

Τροπολογία 66
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την ΕΕ να αυξήσει τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού για τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που προωθούν τα δικαιώματα των 
γυναικών στην Ευρώπη και στο νότιο 
ημισφαίριο·

5. καλεί την ΕΕ να προωθήσει τα 
δικαιώματα των γυναικών και την 
ενδυνάμωση των γυναικών και των 
κοριτσιών εκτός ΕΕ μέσω της 
αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 67
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί να κινητοποιηθούν πόροι για 
τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της 
προστασίας της μητρότητας και της 
πατρότητας, μεταξύ άλλων μέσω 
επενδύσεων στην παροχή δωρεάν 
δημόσιου δικτύου υπηρεσιών 
προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, 
και υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας· 
σημειώνει ότι η έλλειψη διαθέσιμης 
προσφοράς, το απαγορευτικό κόστος και 
η έλλειψη επαρκών υποδομών ποιοτικών 
υπηρεσιών παιδικής μέριμνας παραμένει 
σημαντικό εμπόδιο στην ισότιμη 
συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις 
πτυχές της κοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης·

Or. pt

Τροπολογία 68
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει την ολοένα και πιο έντονη 
οπισθοδρόμηση όσον αφορά την ισότητα 
των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών και τη σημασία του NDICI για 
την καταπολέμηση της κατάστασης 
αυτής· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν περιέλαβε 
στην πρότασή της ειδικό πρόγραμμα για 
την ισότητα των φύλων και ζητεί 
φιλόδοξα και ειδικά κονδύλια του 
προϋπολογισμού για τη στήριξη των 
υπερασπιστριών των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων και για την προστασία και 
προώθηση της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 69
Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υποστηρίζει ότι μια μη 
κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση 
δεν μπορεί να λαμβάνει χρηματοδότηση 
από την ΕΕ εάν σημαντικός αριθμός των 
υπαλλήλων ή εθελοντών της έχει 
καταδικαστεί λόγω εσόδων από ανήθικες 
δραστηριότητες ή λόγω σεξουαλικής 
κακοποίησης κατά το προηγούμενο έτος·

Or. fr

Τροπολογία 70
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει 
δεσμευτεί να διαθέσει τουλάχιστον το 
20 % της συνολικής επίσημης 
αναπτυξιακής της βοήθειας (ΕΑΒ) για 
την ανθρώπινη ανάπτυξη και την 
κοινωνική ένταξη, οι οποίες 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της ισότητας 
των φύλων·

Or. en
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Τροπολογία 71
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι είναι ανάγκη να 
διατεθούν κατάλληλοι πόροι για την 
υλοποίηση πιλοτικού σχεδίου με θέμα με 
τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων 
στον προϋπολογισμό εντός των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, έτσι ώστε να ενισχυθεί 
η ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ των 
φορέων λήψης αποφάσεων και χάραξης 
πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 72
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να διατεθεί το 20 % των κονδυλίων στο 
πλαίσιο του NDICI για έργα με 
πρωταρχικό στόχο την ισότητα των 
φύλων και το 85 % των κονδυλίων για 
έργα με κύριους ή σημαντικούς στόχους 
που συνδέονται με την ισότητα των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 73
Virginie Joron
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υποστηρίζει ότι, για να αποφευχθεί 
η κατάχρηση πόρων, μια μη 
κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση 
που λαμβάνει χρηματοδότηση από την 
ΕΕ δεν μπορεί να καταβάλει στους 
υπαλλήλους της, με εξαίρεση τους 
γιατρούς, μισθό άνω των 5 000 EUR 
μηνιαίως·

Or. fr

Τροπολογία 74
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπενθυμίζει το αίτημα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τριπλασιασμό των κονδυλίων που 
διατίθενται στον μακροπρόθεσμο 
προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027) για 
το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», 
ύψους έως 1,834 δισεκατομμυρίων ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 75
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. υπενθυμίζει ότι ένα πολύ 
σημαντικό ποσοστό των προσφύγων και 
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των αιτούντων άσυλο που εισέρχονται 
στην ΕΕ είναι γυναίκες και παιδιά· 
τονίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου συγκαταλέγεται επίσης στις 
θεμελιώδεις αρχές του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 
και επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου 
και στις πολιτικές μετανάστευσης και 
ασύλου, με τη χορήγηση ειδικών 
κονδυλίων για την πρόληψη της βίας με 
βάση το φύλο και τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στα δικαιώματα που 
σχετίζονται με την υγεία και την 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 76
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE) και την ανάγκη για έναν 
ενοποιημένο προϋπολογισμό για τη 
συλλογή δεδομένων και την απόκτηση 
πραγματογνωσίας στον τομέα της 
ισότητας των φύλων· ζητεί να διατηρηθεί 
η σταθερότητα του προϋπολογισμού του 
EIGE, του οργανογράμματος του 
προσωπικού του και της ανεξαρτησίας του.

6. ζητεί όλες οι πολιτικές που 
απευθύνονται στις γυναίκες να έχουν τους 
ακόλουθους στόχους:

- την καταπολέμηση των πράξεων βίας 
και των ανισοτήτων που απορρέουν από 
κοινωνικά πρότυπα που εντοπίζονται σε 
κοινωνικές ή θρησκευτικές ομάδες ή 
κοινότητες, οι οποίες δεν ασπάζονται τον 
σεβασμό προς τις γυναίκες που 
χαρακτηρίζει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό,
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- ίση αμοιβή για άνδρες και γυναίκες για 
ίση εργασία και για ίσες δεξιότητες,
- καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής 
βίας,
- αναγνώριση του καθεστώτος των 
μητέρων που δεν εργάζονται εκτός 
σπιτιού, ιδίως μέσω ειδικών γονικών 
επιδομάτων και της καταχώρισης 
ενσήμων για τα συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα·

Or. fr

Τροπολογία 77
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE) και την ανάγκη για έναν 
ενοποιημένο προϋπολογισμό για τη 
συλλογή δεδομένων και την απόκτηση 
πραγματογνωσίας στον τομέα της ισότητας 
των φύλων· ζητεί να διατηρηθεί η 
σταθερότητα του προϋπολογισμού του 
EIGE, του οργανογράμματος του 
προσωπικού του και της ανεξαρτησίας 
του.

6. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE) και την ανάγκη για έναν 
ενοποιημένο προϋπολογισμό για τη 
συλλογή δεδομένων και την απόκτηση 
πραγματογνωσίας στον τομέα της ισότητας 
των φύλων· ζητεί να διατηρηθούν ο 
προϋπολογισμός του EIGE, το 
οργανόγραμμα του προσωπικού του και η 
ανεξαρτησία του τουλάχιστον στα 
τρέχοντα επίπεδά τους.

Or. en

Τροπολογία 78
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE) και την ανάγκη για έναν 
ενοποιημένο προϋπολογισμό για τη 
συλλογή δεδομένων και την απόκτηση 
πραγματογνωσίας στον τομέα της ισότητας 
των φύλων· ζητεί να διατηρηθεί η 
σταθερότητα του προϋπολογισμού του 
EIGE, του οργανογράμματος του 
προσωπικού του και της ανεξαρτησίας του.

6. 1. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζει το EIGE και την ανάγκη 
για έναν ενοποιημένο προϋπολογισμό για 
τη συλλογή δεδομένων ανά φύλο και την 
απόκτηση πραγματογνωσίας στον τομέα 
της ισότητας των φύλων και ζητεί να 
διατηρηθεί η σταθερότητα του 
προϋπολογισμού του EIGE, του 
οργανογράμματος του προσωπικού του και 
της ανεξαρτησίας του·

Or. en

Τροπολογία 79
Lina Gálvez Muñoz, Robert Biedroń

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να βελτιώσουν τη συλλογή 
δεδομένων ανά φύλο, ιδίως όσον αφορά 
τα βαθύτερα αίτια της έμφυλης βίας και 
των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στην 
αγορά εργασίας, όπως είναι η διαφάνεια 
των αμοιβών, η χρήση διαφορετικών 
τύπων αδειών που σχετίζονται με την 
παροχή φροντίδας ή συγκρίσιμα 
δεδομένα σχετικά με τις διάφορες αιτίες 
του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς 
και να πραγματοποιήσουν μελέτη 
διάθεσης του χρόνου, η οποία θα πρέπει 
να διενεργηθεί με επαρκές μέγεθος 
δείγματος, ώστε να συγκεντρωθούν 
πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές 
μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη μη 
αμειβόμενη φροντίδα και την οικιακή 
εργασία· τονίζει, επίσης τη σημασία της 
βελτίωσης των στατιστικών στοιχείων 
για τα φύλα από την Eurostat και τις 
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εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, 
προκειμένου να υποστηριχθούν οι δείκτες 
για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της συνεκτίμησης της 
ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό 
και του ελέγχου του προϋπολογισμού σε 
όλα τα στάδια του κύκλου πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 80
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί να πραγματοποιηθεί 
ενδιάμεση επανεξέταση του 
προτεινόμενου ΠΔΠ (2021-2027), 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
εξακολουθεί να αποδίδεται η δέουσα 
σημασία στις προτεραιότητες όσον 
αφορά τις δαπάνες· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η 
ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ για την 
περίοδο 2014-2020 δεν συμπεριέλαβε την 
επανεξέταση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 81
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι, την τελευταία 
δεκαετία, ως αποτέλεσμα της 
επιδείνωσης και της επιβολής 
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νεοφιλελεύθερων πολιτικών, οι 
οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες 
και οι ανισότητες στην αγορά εργασίας 
και μεταξύ των φύλων εντός και μεταξύ 
των κρατών μελών έχουν οξυνθεί·

Or. pt

Τροπολογία 82
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
στην ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης σχετικά με το μέγεθος και τις 
αιτίες της ανισότητας των φύλων στην 
ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, αύξηση του 
προϋπολογισμού του Ινστιτούτου, αύξηση 
του προσωπικού και ενίσχυση της 
ανεξαρτησίας του καθώς και αύξηση των 
πόρων για την γραμμή του 
προϋπολογισμού «Προώθηση της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
ισότητας»·

Or. pt

Τροπολογία 83
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. ζητεί ο προϋπολογισμός να 
παρέχει την αναγκαία χρηματοδότηση για 
την υποστήριξη των κρατών μελών στην 
ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων 
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αρχών απασχόλησης, στο επίπεδο των 
ανθρώπινων πόρων και της τεχνικής και 
διαρθρωτικής ικανότητας, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η αναγκαία δράση για 
την εφαρμογή των εργασιακών 
δικαιωμάτων που κατοχυρώνουν η 
νομοθεσία ή οι συλλογικές συμβάσεις, 
ιδίως με την επιβολή κυρώσεων στις 
εταιρείες σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης· ζητεί, επίσης, να 
αξιολογείται η εφαρμογή των 
προϋποθέσεων όταν διατίθενται κονδύλια 
της ΕΕ σε εταιρείες που εφαρμόζουν 
υψηλά πρότυπα εργασίας και δεν 
εφαρμόζουν πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών· 

Or. pt


