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Τροπολογία 1
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών και η 
απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν 
θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως εκφράζεται στη Συνθήκη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ·

Or. en

Τροπολογία 2
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1 α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίσες 
ευκαιρίες που απορρέουν από την 
παραπάνω ανάγκη πρέπει να συνεχίσουν 
να προωθούνται προκειμένου να 
μειωθούν οι ανισότητες ·

Or. en

Τροπολογία 3
Aušra Maldeikienė, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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-1 β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
είναι ένα σημαντικό εργαλείο ένταξης της 
προοπτικής της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις πολιτικές, τα μέτρα και τις 
δράσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της αγοράς εργασίας και των κοινωνικών 
πολιτικών για την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και την καταπολέμηση κάθε 
μορφής διάκρισης κατά των γυναικών ·

Or. en

Τροπολογία 4
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1 γ. λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις 
του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων για την ισότητα των 
φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και την ενεργό 
υποστήριξη της απασχόλησης ·

Or. en

Τροπολογία 5
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στα 28 
κράτη μέλη της ΕΕ ανέρχεται σε 15,7 %, 
ότι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο 
από τις άτυπες και ευέλικτες συμβάσεις 
(συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, 
προσωρινή εργασία, μερική απασχόληση, 

1. σημειώνει ότι το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στα 28 
κράτη μέλη της ΕΕ ανέρχεται σε 15,7 %, 
και το μέσο χάσμα στην απασχόληση των 
φύλων στο 11,5%, ότι οι γυναίκες 
επηρεάζονται περισσότερο από ευέλικτες 
μορφές εργασίας, άτυπες και ευέλικτες 
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κ.λπ.) από τους άνδρες, και ότι οι γυναίκες 
είναι πιθανότερο να βιώσουν τη φτώχεια 
και να ενταχθούν στην κατηγορία των 
φτωχότερων εργαζομένων ως αποτέλεσμα 
αυτών των συμβάσεων χαμηλής 
ασφάλειας·

συμβάσεις (συμβάσεις μηδενικών ωρών 
εργασίας, προσωρινή εργασία, μερική 
απασχόληση, κ.λπ.) από τους άνδρες, και 
ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να 
βιώσουν τη φτώχεια και να ενταχθούν 
στην κατηγορία των φτωχότερων 
εργαζομένων ως αποτέλεσμα αυτών των 
συμβάσεων χαμηλής ασφάλειας, σε 
συνδυασμό με άλλα διατομεακά στοιχεία 
όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, η 
φροντίδα εξαρτώμενου γονέα, οι γυναίκες 
με αναπηρίες, οι γυναίκες με χαμηλή 
εκπαίδευση ή η ανεπαρκής παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας ·

Or. en

Τροπολογία 6
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στα 28 
κράτη μέλη της ΕΕ ανέρχεται σε 15,7 %, 
ότι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο 
από τις άτυπες και ευέλικτες συμβάσεις 
(συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, 
προσωρινή εργασία, μερική απασχόληση, 
κ.λπ.) από τους άνδρες, και ότι οι 
γυναίκες είναι πιθανότερο να βιώσουν τη 
φτώχεια και να ενταχθούν στην 
κατηγορία των φτωχότερων εργαζομένων 
ως αποτέλεσμα αυτών των συμβάσεων 
χαμηλής ασφάλειας·

1. σημειώνει ότι το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των δύο φύλων 
υπολογίζεται ως οι μέσες ακαθάριστες 
ωριαίες αποδοχές ανδρών και γυναικών, 
χωρίς διαφοροποίηση μεταξύ τομέων, 
κάτι που δυσχεραίνει την ακριβή 
σύγκριση των παραγόντων που το 
συνθέτουν·

Or. es

Τροπολογία 7
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στα 28 
κράτη μέλη της ΕΕ ανέρχεται σε 15,7 %, 
ότι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο 
από τις άτυπες και ευέλικτες συμβάσεις 
(συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, 
προσωρινή εργασία, μερική απασχόληση, 
κ.λπ.) από τους άνδρες, και ότι οι γυναίκες 
είναι πιθανότερο να βιώσουν τη φτώχεια 
και να ενταχθούν στην κατηγορία των 
φτωχότερων εργαζομένων ως αποτέλεσμα 
αυτών των συμβάσεων χαμηλής 
ασφάλειας·

1. σημειώνει, βάσει στοιχείων προ 
του Brexit, ότι το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των δύο φύλων στα 28 κράτη μέλη 
της ΕΕ ανέρχεται σε 15,7 % - με ιδιαίτερη 
μνεία στις μητέρες και τις έγκυες 
γυναίκες-, ότι οι γυναίκες επηρεάζονται 
περισσότερο από τις άτυπες και ευέλικτες 
συμβάσεις (συμβάσεις μηδενικών ωρών 
εργασίας, προσωρινή εργασία, μερική 
απασχόληση, κ.λπ.) από τους άνδρες, και 
ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να 
βιώσουν τη φτώχεια και να ενταχθούν 
στην κατηγορία των φτωχότερων 
εργαζομένων ως αποτέλεσμα αυτών των 
συμβάσεων χαμηλής ασφάλειας·

Or. it

Τροπολογία 8
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στα 28 
κράτη μέλη της ΕΕ ανέρχεται σε 15,7 %, 
ότι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο 
από τις άτυπες και ευέλικτες συμβάσεις 
(συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, 
προσωρινή εργασία, μερική απασχόληση, 
κ.λπ.) από τους άνδρες, και ότι οι γυναίκες 
είναι πιθανότερο να βιώσουν τη φτώχεια 
και να ενταχθούν στην κατηγορία των 
φτωχότερων εργαζομένων ως αποτέλεσμα 
αυτών των συμβάσεων χαμηλής 
ασφάλειας·

1. σημειώνει ότι το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στα 28 
κράτη μέλη της ΕΕ ανέρχεται σε 15,7 %, 
ότι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο 
από τις άτυπες και ευέλικτες συμβάσεις 
(συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, την 
ψευδή αυτοαπασχόληση, την προσωρινή 
εργασία και τη μερική απασχόληση, κ.λπ.) 
από τους άνδρες, και ότι οι γυναίκες είναι 
πιθανότερο να κατευθυνθούν σε 
μικρότερης αξίας και χαμηλότερα 
αμειβόμενους τομείς από τους άνδρες, να 
βιώσουν τη φτώχεια και την εργασιακή 
ανασφάλεια, και να ενταχθούν στην 
κατηγορία των φτωχότερων εργαζομένων 
ως αποτέλεσμα αυτών των συμβάσεων 
χαμηλής ασφάλειας·
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Or. en

Τροπολογία 9
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στα 28 
κράτη μέλη της ΕΕ ανέρχεται σε 15,7 %, 
ότι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο 
από τις άτυπες και ευέλικτες συμβάσεις 
(συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, 
προσωρινή εργασία, μερική απασχόληση, 
κ.λπ.) από τους άνδρες, και ότι οι γυναίκες 
είναι πιθανότερο να βιώσουν τη φτώχεια 
και να ενταχθούν στην κατηγορία των 
φτωχότερων εργαζομένων ως αποτέλεσμα 
αυτών των συμβάσεων χαμηλής 
ασφάλειας·

1. σημειώνει ότι το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στα 28 
κράτη μέλη της ΕΕ ανέρχεται σε 15,7 %, 
ότι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο 
από τις άτυπες και ευέλικτες συμβάσεις 
(συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, 
προσωρινή εργασία, μερική απασχόληση, 
κ.λπ.) από τους άνδρες, και ότι οι γυναίκες 
- ιδίως οι ανύπαντρες μητέρες ή οι 
μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά 
τους - είναι πιθανότερο να βιώσουν τη 
φτώχεια και να ενταχθούν στην κατηγορία 
των φτωχότερων εργαζομένων ως 
αποτέλεσμα αυτών των συμβάσεων 
χαμηλής ασφάλειας·

Or. fr

Τροπολογία 10
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Radka 
Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στα 28 
κράτη μέλη της ΕΕ ανέρχεται σε 15,7 %, 
ότι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο 
από τις άτυπες και ευέλικτες συμβάσεις 
(συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, 
προσωρινή εργασία, μερική απασχόληση, 
κ.λπ.) από τους άνδρες, και ότι οι γυναίκες 
είναι πιθανότερο να βιώσουν τη φτώχεια 

1. σημειώνει ότι το μέσο μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ 
ανέρχεται στο 16 %, ότι οι γυναίκες 
επηρεάζονται περισσότερο από τις άτυπες 
και ευέλικτες συμβάσεις (συμβάσεις 
μηδενικών ωρών εργασίας, προσωρινή 
εργασία, μερική απασχόληση, κ.λπ.) από 
τους άνδρες, και ότι οι γυναίκες είναι 
πιθανότερο να βιώσουν τη φτώχεια και να 
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και να ενταχθούν στην κατηγορία των 
φτωχότερων εργαζομένων ως αποτέλεσμα 
αυτών των συμβάσεων χαμηλής 
ασφάλειας·

ενταχθούν στην κατηγορία των 
φτωχότερων εργαζομένων ·

Or. en

Τροπολογία 11
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι το μισθολογικό 
χάσμα αποτυπώνει ένα υψηλότερο 
επίπεδο εκμετάλλευσης των γυναικών 
στην αγορά εργασίας και θεωρεί ότι η 
διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών 
προωθείται σκοπίμως, προκειμένου να 
διευκολυνθούν και να ενταθούν οι 
πολιτικές που επιδιώκουν την επιβολή 
χαμηλών μισθών και την απορρύθμιση 
της εργασίας και οι οποίες επηρεάζουν, 
αν και με διαφορετικό τρόπο, τόσο τους 
άνδρες όσο και τις γυναίκες· θεωρεί ότι 
τα βαθύτερα αίτια των μισθολογικών 
διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών 
προκύπτουν από την ευρύτερη αυτή 
πραγματικότητα της απορρύθμισης και 
υποτίμησης της εργασίας, αλλά και από 
την απουσία μέτρων που καθιστούν 
δυνατή την κατάλληλη εξισορρόπηση της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής των γυναικών, ως 
αποτέλεσμα της ολοένα και μεγαλύτερης 
προώθησης επισφαλών εργασιακών 
συνθηκών που έχουν ως συνέπεια 
μικρότερες περιόδους εργασίας κατά τη 
διάρκεια του βίου και επιβάλλουν στις 
γυναίκες πιο επισφαλείς εργασιακές 
συνθήκες, όπως η μερική ή η προσωρινή 
απασχόληση με χαμηλότερους μισθούς 
και ολοένα πιο απορρυθμισμένα ωράρια·

Or. pt
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Τροπολογία 12
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. σημειώνει ότι οι προσωπικοί και 
επαγγελματικοί στόχοι των γυναικών και 
των ανδρών είναι συχνά διαφορετικοί και 
ότι για την πλειονότητα των θέσεων οι 
προσπάθειες για επίτευξη ίσης 
εκπροσώπησης είναι αντιπαραγωγικές, 
καθώς οι γυναίκες και οι άνδρες δεν 
έχουν πάντα τις ίδιες φιλοδοξίες, και 
ορισμένα επαγγέλματα προσελκύουν την 
πλειοψηφία των γυναικών ενώ άλλα την 
πλειοψηφία των ανδρών·

Or. fr

Τροπολογία 13
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί να καταβληθούν κοινές 
προσπάθειες για τη διασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης των γυναικών σε 
θέσεις εργασίας με δικαιώματα· δηλώνει 
ότι οι συλλογικές συμβάσεις αποτελούν 
καθοριστικό παράγοντα για την 
αντιστροφή και υπέρβαση των 
ανισοτήτων, και επαναβεβαιώνει ότι θα 
πρέπει να διασφαλισθεί η ίση αμοιβή για 
εργασία ίσης αξίας·

Or. pt

Τροπολογία 14
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Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. υπογραμμίζει ότι τα 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών που επιβάλλει 
η ΕΕ έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη 
χειραφέτηση των γυναικών σε όλους τους 
τομείς της ζωής, τόσο τον οικονομικό 
όσο και τον κοινωνικό, και στην επίτευξη 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, με αύξηση της ανεργίας, της 
εργασιακής απορρύθμισης, της 
επισφάλειας και των χαμηλών μισθών, 
που επηρεάζουν ιδιαίτερα τις γυναίκες, 
ενώ εντείνονται οι περικοπές στις 
δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως στην υγεία και 
στην εκπαίδευση, και εξαπολύεται 
επίθεση κατά των κοινωνικών 
δικαιωμάτων και παροχών, με 
αποτέλεσμα να αυξάνονται ακόμη 
περισσότερο οι πολλαπλές μορφές 
διακρίσεων και ανισοτήτων που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες·

Or. pt

Τροπολογία 15
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
το 2008, η φτώχεια των εργαζομένων στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η 
σημερινή πρωτοφανής παγκόσμια 
πανδημία του COVID-19 θα έχει ακόμη 
μεγαλύτερες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο 

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
το 2008, η φτώχεια των εργαζομένων στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η 
σημερινή πρωτοφανής παγκόσμια 
πανδημία του COVID-19 θα έχει ακόμη 
μεγαλύτερες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο 
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αντίκτυπο στην αύξηση της φτώχειας, 
ιδίως μεταξύ των γυναικών και των άλλων 
πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, 
καθώς οι επιπτώσεις της θα γίνουν πιο 
αισθητές για τους εργαζόμενους στον 
τομέα των υπηρεσιών, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους προσωρινούς 
και τους εποχικούς εργαζόμενους κ.λπ., 
μεταξύ των οποίων μεγαλύτερο ποσοστό 
είναι γυναίκες·

αντίκτυπο στην αύξηση της φτώχειας, 
ιδίως μεταξύ των γυναικών και των άλλων 
πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, 
καθώς οι επιπτώσεις της θα γίνουν πιο 
αισθητές για τους εργαζόμενους στον 
τομέα των υπηρεσιών, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους προσωρινούς 
και τους εποχικούς εργαζόμενους κ.λπ., 
μεταξύ των οποίων μεγαλύτερο ποσοστό 
είναι γυναίκες· επισημαίνει ότι η αύξηση 
της φτώχειας των γυναικών συνεπάγεται 
μεγαλύτερη αύξηση της φτώχειας σε 
ολόκληρη την κοινωνία, καθώς οι 
γυναίκες τείνουν να είναι υπεύθυνες για 
την αγορά των βασικών αγαθών και 
αποτελούν το κλειδί για τη συντήρηση 
του νοικοκυριού· εκφράζει την ανησυχία 
του για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό 
όσον αφορά την παιδική φτώχεια και 
προειδοποιεί ότι το 2017 τα παιδιά στην 
ΕΕ αντιμετώπιζαν τον υψηλότερο 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού από οποιαδήποτε άλλη 
ηλικιακή ομάδα·

Or. en

Τροπολογία 16
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
το 2008, η φτώχεια των εργαζομένων στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η 
σημερινή πρωτοφανής παγκόσμια 
πανδημία του COVID-19 θα έχει ακόμη 
μεγαλύτερες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο 
αντίκτυπο στην αύξηση της φτώχειας, 
ιδίως μεταξύ των γυναικών και των άλλων 
πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, 
καθώς οι επιπτώσεις της θα γίνουν πιο 

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
το 2008, η φτώχεια των εργαζομένων στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η 
σημερινή πρωτοφανής παγκόσμια 
πανδημία COVID-19 θα έχει ακόμη 
μεγαλύτερες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο 
αντίκτυπο στην αύξηση της φτώχειας, 
ιδίως μεταξύ των γυναικών και των πιο 
ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, καθώς οι 
επιπτώσεις της θα γίνουν πιο αισθητές για 
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αισθητές για τους εργαζόμενους στον 
τομέα των υπηρεσιών, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους προσωρινούς 
και τους εποχικούς εργαζόμενους κ.λπ., 
μεταξύ των οποίων μεγαλύτερο ποσοστό 
είναι γυναίκες·

τους εργαζόμενους στον τομέα των 
υπηρεσιών, τους αυτοαπασχολούμενους, 
τους προσωρινούς και τους εποχικούς 
εργαζόμενους κ.λπ., μεταξύ των οποίων 
μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες, και σε 
διάφορους άλλους οικονομικούς τομείς 
που θα επηρεαστούν από απώλειες 
θέσεων εργασίας, μείωση των μισθών ή / 
και του χρόνου εργασίας, καθώς και από 
τις αυξημένες ανάγκες υπηρεσιών 
φροντίδας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας ·

Or. en

Τροπολογία 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
το 2008, η φτώχεια των εργαζομένων στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η 
σημερινή πρωτοφανής παγκόσμια 
πανδημία του COVID-19 θα έχει ακόμη 
μεγαλύτερες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο 
αντίκτυπο στην αύξηση της φτώχειας, 
ιδίως μεταξύ των γυναικών και των άλλων 
πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, 
καθώς οι επιπτώσεις της θα γίνουν πιο 
αισθητές για τους εργαζόμενους στον 
τομέα των υπηρεσιών, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους προσωρινούς 
και τους εποχικούς εργαζόμενους κ.λπ., 
μεταξύ των οποίων μεγαλύτερο ποσοστό 
είναι γυναίκες·

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
το 2008, η φτώχεια των εργαζομένων στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η 
σημερινή πρωτοφανής παγκόσμια 
πανδημία του COVID-19 θα έχει ακόμη 
μεγαλύτερες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο 
αντίκτυπο στην αύξηση της φτώχειας, 
ιδίως μεταξύ των γυναικών και των άλλων 
πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, 
καθώς οι επιπτώσεις της θα γίνουν πιο 
αισθητές για τους εργαζόμενους στον 
τομέα των υπηρεσιών, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους προσωρινούς 
και τους εποχικούς εργαζόμενους κ.λπ., 
μεταξύ των οποίων μεγαλύτερο ποσοστό 
είναι γυναίκες,  και τα άτομα που, λόγω 
των καθηκόντων τους, εκτίθενται άμεσα 
σε κινδύνους, ιδίως φροντιστές και 
όργανα επιβολής του νόμου ·

Or. fr
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Τροπολογία 18
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
το 2008, η φτώχεια των εργαζομένων στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η 
σημερινή πρωτοφανής παγκόσμια 
πανδημία του COVID-19 θα έχει ακόμη 
μεγαλύτερες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο 
αντίκτυπο στην αύξηση της φτώχειας, 
ιδίως μεταξύ των γυναικών και των άλλων 
πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, 
καθώς οι επιπτώσεις της θα γίνουν πιο 
αισθητές για τους εργαζόμενους στον 
τομέα των υπηρεσιών, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους προσωρινούς 
και τους εποχικούς εργαζόμενους κ.λπ., 
μεταξύ των οποίων μεγαλύτερο ποσοστό 
είναι γυναίκες·

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
το 2008, η φτώχεια των εργαζομένων στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η 
σημερινή πρωτοφανής παγκόσμια 
πανδημία του COVID-19 θα έχει ακόμη 
μεγαλύτερες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο 
αντίκτυπο στην αύξηση της φτώχειας, 
ιδίως μεταξύ των γυναικών - κυρίως 
ανύπαντρες μητέρες ή μητέρες που 
αναθρέφουν μόνες τα παιδιά τους -και 
των άλλων πιο ευάλωτων ομάδων της 
κοινωνίας, καθώς οι επιπτώσεις της θα 
γίνουν πιο αισθητές για τους εργαζόμενους 
στον τομέα των υπηρεσιών, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους προσωρινούς 
και τους εποχικούς εργαζόμενους κ.λπ., 
μεταξύ των οποίων μεγαλύτερο ποσοστό 
είναι γυναίκες·

Or. fr

Τροπολογία 19
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
το 2008, η φτώχεια των εργαζομένων στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η 
σημερινή πρωτοφανής παγκόσμια 
πανδημία του COVID-19 θα έχει ακόμη 
μεγαλύτερες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο 
αντίκτυπο στην αύξηση της φτώχειας, 

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
το 2008, η φτώχεια των εργαζομένων στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η 
σημερινή πρωτοφανής παγκόσμια 
πανδημία του COVID-19 θα έχει ακόμη 
μεγαλύτερες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο 
αντίκτυπο την αύξηση του ποσοστού 
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ιδίως μεταξύ των γυναικών και των άλλων 
πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, 
καθώς οι επιπτώσεις της θα γίνουν πιο 
αισθητές για τους εργαζόμενους στον 
τομέα των υπηρεσιών, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους 
προσωρινούς και τους εποχικούς 
εργαζόμενους κ.λπ., μεταξύ των οποίων 
μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες·

ανεργίας και της φτώχειας, ιδίως μεταξύ 
των γυναικών και των άλλων πιο 
ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας· 
επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις από την 
παράλυση της οικονομικής 
δραστηριότητας και την αβεβαιότητα για 
την επανεκκίνηση θα είναι σοβαρές στον 
τομέα των υπηρεσιών, τον ξενοδοχειακό 
τομέα και άλλους τομείς, καθώς στους 
εργαζόμενους και τους 
αυτοαπασχολούμενους·

Or. es

Τροπολογία 20
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
το 2008, η φτώχεια των εργαζομένων στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η 
σημερινή πρωτοφανής παγκόσμια 
πανδημία του COVID-19 θα έχει ακόμη 
μεγαλύτερες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο 
αντίκτυπο στην αύξηση της φτώχειας, 
ιδίως μεταξύ των γυναικών και των άλλων 
πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, 
καθώς οι επιπτώσεις της θα γίνουν πιο 
αισθητές για τους εργαζόμενους στον 
τομέα των υπηρεσιών, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους προσωρινούς 
και τους εποχικούς εργαζόμενους κ.λπ., 
μεταξύ των οποίων μεγαλύτερο ποσοστό 
είναι γυναίκες·

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
το 2008, η φτώχεια των εργαζομένων στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η 
σημερινή πρωτοφανής παγκόσμια 
πανδημία του COVID-19 θα έχει ακόμη 
μεγαλύτερες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο 
αντίκτυπο στην αύξηση της φτώχειας, 
ιδίως μεταξύ των γυναικών και των άλλων 
πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, 
καθώς οι επιπτώσεις της θα γίνουν πιο 
αισθητές για τους εργαζόμενους στον 
τομέα των υπηρεσιών, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους εργαζόμενους 
με επισφαλή σχέση εργασίας, τους 
προσωρινούς και τους εποχικούς 
εργαζόμενους κ.λπ., μεταξύ των οποίων 
μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες·

Or. pt

Τροπολογία 21
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
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Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
το 2008, η φτώχεια των εργαζομένων στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η 
σημερινή πρωτοφανής παγκόσμια 
πανδημία του COVID-19 θα έχει ακόμη 
μεγαλύτερες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο 
αντίκτυπο στην αύξηση της φτώχειας, 
ιδίως μεταξύ των γυναικών και των άλλων 
πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, 
καθώς οι επιπτώσεις της θα γίνουν πιο 
αισθητές για τους εργαζόμενους στον 
τομέα των υπηρεσιών, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους προσωρινούς 
και τους εποχικούς εργαζόμενους κ.λπ., 
μεταξύ των οποίων μεγαλύτερο ποσοστό 
είναι γυναίκες·

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
το 2008, η φτώχεια των εργαζομένων στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η 
σημερινή πρωτοφανής παγκόσμια 
πανδημία του COVID-19 θα έχει ακόμη 
μεγαλύτερες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο 
αντίκτυπο στην αύξηση της φτώχειας, 
ιδίως μεταξύ των γυναικών και των άλλων 
πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, 
καθώς οι επιπτώσεις της θα γίνουν πιο 
αισθητές για τους εργαζόμενους στον 
τομέα των υπηρεσιών, του τουρισμού, της 
φιλοξενίας και της υγειονομικής 
περίθαλψης, τους αυτοαπασχολούμενους, 
τους προσωρινούς και τους εποχικούς 
εργαζόμενους κ.λπ., μεταξύ των οποίων 
μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 22
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
το 2008, η φτώχεια των εργαζομένων στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η 
σημερινή πρωτοφανής παγκόσμια 
πανδημία του COVID-19 θα έχει ακόμη 
μεγαλύτερες οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο 
αντίκτυπο στην αύξηση της φτώχειας, 
ιδίως μεταξύ των γυναικών και των άλλων 
πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, 

2. σημειώνει ότι, μετά την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
το 2008, η φτώχεια των εργαζομένων στην 
ΕΕ αυξήθηκε από 8 % σε 10 %, και ότι η 
σημερινή παγκόσμια πανδημία του 
COVID-19 θα έχει οικονομικές και 
δημοσιονομικές επιπτώσεις, με άμεσο 
αντίκτυπο στην αύξηση της φτώχειας, 
ιδίως μεταξύ των γυναικών, καθώς οι 
επιπτώσεις της θα γίνουν πιο αισθητές για 
τους εργαζόμενους στον τομέα των 
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καθώς οι επιπτώσεις της θα γίνουν πιο 
αισθητές για τους εργαζόμενους στον 
τομέα των υπηρεσιών, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους προσωρινούς 
και τους εποχικούς εργαζόμενους κ.λπ., 
μεταξύ των οποίων μεγαλύτερο ποσοστό 
είναι γυναίκες·

υπηρεσιών και του τουρισμού καθώς και, 
μεταξύ άλλων, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους προσωρινούς 
και τους εποχικούς εργαζόμενους, ένα 
μεγάλο ποσοστό των οποίων είναι 
γυναίκες·

Or. it

Τροπολογία 23
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. επισημαίνει ότι η τρέχουσα κρίση 
Covid-19 δείχνει ότι η αμειβόμενη και μη 
αμειβόμενη απασχόληση στον τομέα της 
παροχής φροντίδας είναι απαραίτητη για 
την ευημερία και τη λειτουργία των 
κοινωνιών και του πλανήτη μας ·  τονίζει 
ότι οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη 
θέση στην παροχή βασικών υπηρεσιών 
πρώτης γραμμής και αντιπροσωπεύουν 
το 70 % των εργαζομένων στον τομέα της 
υγείας στην ΕΕ και το 83 % των 
επαγγελματιών φροντιστών για άτομα με 
αναπηρία ή άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, 
και ότι ένα σημαντικό ποσοστό κατάγεται 
από μετανάστες· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι σε αυτόν 
τον τομέα έχουν καταβάλει 
υπερπροσπάθειες ενώ είναι 
υποαμειβόμενοι, λόγω της χαμηλής 
κοινωνικής αναγνώρισής τους από το 
οικονομικό μας σύστημα και, στην 
περίπτωση των οικιακών βοηθών, συχνά 
εξαιρούνται από την απαραίτητη 
προστασία του εργατικού δικαίου· καλεί 
την ΕΕ να εγκρίνει μια συμφωνία στον 
τομέα της περίθαλψης στην Ευρώπη, η 
οποία θα συνεπάγεται μαζική επένδυση 
στον τομέα της παροχής φροντίδας, 
ενίσχυση των πολιτικών για την 
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ισορροπία της εργασίας και των ευθυνών 
φροντίδας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής, 
και κάλυψη ελλείψεων στην απασχόληση, 
ιδίως μέσω της κατάρτισης, της 
αναγνώρισης δεξιοτήτων και 
προγραμμάτων αξιοπρεπούς εργασίας, με 
την παροχή καλύτερων συνθηκών 
εργασίας σε αυτούς τους τομείς ·

Or. en

Τροπολογία 24
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί από την Επιτροπή να μην 
προωθήσει καμία πολιτική σύσταση που 
προάγει τις επισφαλείς σχέσεις εργασίας, 
την απορρύθμιση του ωραρίου εργασίας, 
τη μείωση των μισθών, την επίθεση στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις 
συλλογικές συμβάσεις ή την 
ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών 
και των υπηρεσιών κοινωνικής 
ασφάλισης·

Or. pt

Τροπολογία 25
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. τονίζει τη σημασία του 
συνυπολογισμού της διάστασης του 
φύλου και την ανάγκη προσαρμογής της 
πολιτικής απάντησης στην πανδημία 
COVID-19 με οικονομικούς όρους που θα 
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ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες 
ανάγκες των γυναικών και στη δομή των 
οικονομικών τους δραστηριοτήτων, όπως 
για παράδειγμα με την ενίσχυση της 
μικροχρηματοδότησης για τις γυναίκες 
επιχειρηματίες· 

Or. en

Τροπολογία 26
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της να προωθήσουν ενεργούς 
πολιτικές ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και μεγάλες επενδύσεις στις 
δημόσιες υπηρεσίες· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της να ενισχύσουν την 
παροχή υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και την 
προστασία της μητρότητας και της 
πατρότητας, μεταξύ άλλων αυξάνοντας 
τις περιόδους άδειας, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξάμηνη περίοδο που συνιστά 
η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για τον 
θηλασμό ως αποκλειστική μορφή 
διατροφής για το παιδί, και να 
διασφαλίσουν ότι κατά τις άδειες αυτές 
καταβάλλεται το 100 % των αποδοχών 
και δεν υπάρχει απώλεια μισθού· ζητεί να 
διασφαλίζεται, μετά το πέρας της άδειας 
μητρότητας, το δικαίωμα σε μείωση του 
ωραρίου εργασίας ώστε να καθίσταται 
δυνατός ο θηλασμός του παιδιού 
τουλάχιστον έως και το δεύτερο έτος της 
ηλικίας του, και να εξασφαλισθεί η 
προστασία αυτή, παράλληλα με την 
πραγματοποίηση επενδύσεων για τη 
δημιουργία ενός δωρεάν δημόσιου 
δικτύου υπηρεσιών εκπαίδευσης και 
παιδικής μέριμνας· απορρίπτει την 
προώθηση των λεγόμενων "ευέλικτων" 
εργασιακών σχέσεων, οι οποίες προάγουν 



AM\1204404EL.docx 19/56 PE650.656v01-00

EL

την απορρύθμιση της εργασίας, ωθώντας 
τις γυναίκες να μένουν στο σπίτι και 
τροφοδοτώντας έτσι τη λογική των 
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών·

Or. pt

Τροπολογία 27
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου 
και τις διαφορετικές εμπειρίες που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και οι πιο 
μειονεκτούσες ομάδες σε όλες τις 
πρωτοβουλίες και τα πρόσθετα κονδύλια 
της ΕΕ για την καταπολέμηση της κρίσης 
COVID-19 και να παρουσιάσει ένα ειδικό 
πρόγραμμα χρηματοδότησης για την 
υποστήριξη των γυναικών στην επισφαλή 
και άτυπη εργασία ·

Or. en

Τροπολογία 28
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα 
ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας στις 
ομάδες κινδύνου στις οποίες ανήκουν οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι ανύπαντρες 
γυναίκες και οι ανύπαντρες μητέρες, οι 

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα 
ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας στις 
ομάδες κινδύνου στις οποίες ανήκουν οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι ανύπαντρες 
γυναίκες και οι ανύπαντρες μητέρες, οι 
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ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλες και οι 
διεμφυλικές γυναίκες, καθώς και οι 
γυναίκες με αναπηρία, είναι ίδιος·

ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλες και οι 
διεμφυλικές γυναίκες, καθώς και οι 
γυναίκες με αναπηρία είναι παρόμοιος, με 
αποτέλεσμα οι γυναίκες να επηρεάζονται 
περισσότερο από τους άνδρες από τον 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού (22,8% το 2018 στην ΕΕ), 
και σε συνδυασμό με άλλους 
διατομεακούς παράγοντες κινδύνου όπως 
η μη απασχόληση, η έλλειψη παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά και η 
εξαρτώμενη οικογένεια, ορισμένες 
συγκεκριμένες κατηγορίες να είναι πιο 
ευάλωτες στους κινδύνους της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 29
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα 
ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας στις 
ομάδες κινδύνου στις οποίες ανήκουν οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι ανύπαντρες 
γυναίκες και οι ανύπαντρες μητέρες, οι 
ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλες και οι 
διεμφυλικές γυναίκες, καθώς και οι 
γυναίκες με αναπηρία, είναι ίδιος·

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα 
ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, οι γυναίκες συμβάλλουν στην 
οικονομία και την καταπολέμηση της 
φτώχειας μέσω της αμειβόμενης εργασίας 
τους και της αμισθί εργασίας τους στο 
σπίτι, στην κοινότητα και στον χώρο 
εργασίας· θεωρεί ότι η παροχή στις 
γυναίκες των απαραίτητων μέσων για την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 
εξάλειψη της φτώχειας·

Or. es

Τροπολογία 30
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα 
ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας στις 
ομάδες κινδύνου στις οποίες ανήκουν οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι ανύπαντρες 
γυναίκες και οι ανύπαντρες μητέρες, οι 
ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλες και οι 
διεμφυλικές γυναίκες, καθώς και οι 
γυναίκες με αναπηρία, είναι ίδιος·

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα 
ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας στις 
ομάδες κινδύνου στις οποίες ανήκουν οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι ανύπαντρες 
γυναίκες και οι ανύπαντρες μητέρες, οι 
ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλες και οι 
διεμφυλικές γυναίκες, καθώς και οι 
γυναίκες με αναπηρία, είναι ίδιος· αυτό 
σημαίνει ότι είναι πολύ υψηλός και 
μπορεί να επιδεινωθεί σε περίπτωση 
διασταύρωσης αυτών των κατηγοριών 
ανθρώπων·

Or. es

Τροπολογία 31
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα 
ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας στις 
ομάδες κινδύνου στις οποίες ανήκουν οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι ανύπαντρες 
γυναίκες και οι ανύπαντρες μητέρες, οι 
ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλες και οι 
διεμφυλικές γυναίκες, καθώς και οι 
γυναίκες με αναπηρία, είναι ίδιος·

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα 
ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού στις ομάδες 
κινδύνου στις οποίες ανήκουν οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι ανύπαντρες 
γυναίκες και οι ανύπαντρες μητέρες, οι 
γυναίκες πρόσφυγες και οι μετανάστριες, 
οι έγχρωμες γυναίκες, οι ομοφυλόφιλοι, οι 
αμφιφυλόφιλες και οι διεμφυλικές 
γυναίκες, καθώς και οι γυναίκες με 
αναπηρία, είναι ίδιος·

Or. en

Τροπολογία 32
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Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα 
ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας στις 
ομάδες κινδύνου στις οποίες ανήκουν οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι ανύπαντρες 
γυναίκες και οι ανύπαντρες μητέρες, οι 
ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλες και οι 
διεμφυλικές γυναίκες, καθώς και οι 
γυναίκες με αναπηρία, είναι ίδιος·

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα 
ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας ενδέχεται 
να είναι μεγαλύτερος για τις ηλικιωμένες 
γυναίκες, τις μητέρες, και τις γυναίκες με 
αναπηρία·

Or. it

Τροπολογία 33
Andżelika Anna Możdżanowska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα 
ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας στις 
ομάδες κινδύνου στις οποίες ανήκουν οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι ανύπαντρες 
γυναίκες και οι ανύπαντρες μητέρες, οι 
ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλες και οι 
διεμφυλικές γυναίκες, καθώς και οι 
γυναίκες με αναπηρία, είναι ίδιος·

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα 
ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας στις 
ομάδες κινδύνου στις οποίες ανήκουν οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι ανύπαντρες 
γυναίκες και οι ανύπαντρες μητέρες, οι 
άνεργες για μεγάλο χρονικό διάστημα και 
οι χωρίς απασχόληση, οι μετανάστριες 
και οι γυναίκες από εθνικές μειονότητες, 
καθώς και οι γυναίκες με αναπηρία, είναι 
ίδιος·

Or. en

Τροπολογία 34
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα 
ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας στις 
ομάδες κινδύνου στις οποίες ανήκουν οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι ανύπαντρες 
γυναίκες και οι ανύπαντρες μητέρες, οι 
ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλες και οι 
διεμφυλικές γυναίκες, καθώς και οι 
γυναίκες με αναπηρία, είναι ίδιος·

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα 
ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας στις 
ομάδες κινδύνου στις οποίες ανήκουν οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι ανύπαντρες 
γυναίκες και οι γυναίκες με παιδιά, οι 
ανύπαντρες μητέρες, οι ομοφυλόφιλοι, οι 
αμφιφυλόφιλες και οι διεμφυλικές 
γυναίκες, καθώς και οι γυναίκες με 
αναπηρία, είναι ίδιος·

Or. en

Τροπολογία 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα 
ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας στις 
ομάδες κινδύνου στις οποίες ανήκουν οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι ανύπαντρες 
γυναίκες και οι ανύπαντρες μητέρες, οι 
ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλες και οι 
διεμφυλικές γυναίκες, καθώς και οι 
γυναίκες με αναπηρία, είναι ίδιος·

3. σημειώνει ότι, παρόλο που τα 
ποσοστά φτώχειας μεταξύ των γυναικών 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών, ο κίνδυνος της φτώχειας στις 
ομάδες κινδύνου στις οποίες ανήκουν οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι ανύπαντρες 
γυναίκες και οι ανύπαντρες μητέρες, 
καθώς και οι γυναίκες με αναπηρία, είναι 
ίδιος·

Or. fr

Τροπολογία 36
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. τονίζει ότι ένα στα δύο άτομα που 
προέρχονται από μεταναστευτικό 
υπόβαθρο εκτός ΕΕ κινδυνεύει από 
φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, ότι τα 
επίπεδα επισφαλούς εργασίας είναι 
ιδιαίτερα υψηλά μεταξύ των γυναικών 
μεταναστών και προσφύγων και ότι τα 
άτομα με εξαρτημένη ή παράτυπη 
κατάσταση αντιμετωπίζουν εξαιρετικά 
υψηλά ποσοστά φτώχειας·  υπογραμμίζει 
ότι τέσσερα στα πέντε μέλη των 
κοινοτήτων Ρομά έχουν εισοδήματα 
κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι 
λιγότερες από μία στις πέντε γυναίκες 
Ρομά (ηλικίας 16 ετών και άνω) έχουν 
εργασία ·  επισημαίνει ότι οι διακρίσεις 
στην πρόσβαση και την ποιότητα της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
απασχόλησης συμβάλλουν στην 
πραγματικότητα αυτή· καλεί την ΕΕ να 
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να 
διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των 
κοινοτικών και εθνικών προτύπων 
απασχόλησης χωρίς διακρίσεις 
οποιουδήποτε είδους, μεταξύ άλλων, 
μέσω της παρακολούθησης, και 
καταγγελιών και μηχανισμών προσφυγής 
αποτελεσματικών, ανεξάρτητων και 
προσβάσιμων για όλους τους 
εργαζομένους ·

Or. en

Τροπολογία 37
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη 
Eurostat, υπάρχουν σήμερα 64.6 
εκατομμύρια γυναίκες και 57.6 

4. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη 
Eurostat, υπάρχουν σήμερα 64.6 
εκατομμύρια γυναίκες και 57.6 
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εκατομμύρια άνδρες που ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας στα κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός 
που δείχνει ότι ο αντίκτυπος της φτώχειας 
στις γυναίκες και τους άνδρες είναι 
διαφορετικός·

εκατομμύρια άνδρες που ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας στα κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός 
που δείχνει ότι ο αντίκτυπος της φτώχειας 
στις γυναίκες και τους άνδρες είναι 
διαφορετικός· τονίζει ότι η έκθεση των 
γυναικών σε συνθήκες φτώχειας είναι 
πιθανό να έχει υποεκτιμηθεί στα 
διαθέσιμα δεδομένα, δεδομένου ότι οι 
τρέχουσες προσεγγίσεις για τη μέτρηση 
της φτώχειας συλλέγονται συνήθως σε 
επίπεδο νοικοκυριών, υποθέτοντας ίση 
κατανομή των πόρων μεταξύ ανδρών και 
γυναικών εντός των νοικοκυριών· καλεί 
τα κράτη μέλη να συλλέξουν δεδομένα για 
τη φτώχεια σε ατομική βάση και όχι μόνο 
σε επίπεδο νοικοκυριών, και να 
συμπεριλάβουν περαιτέρω στατιστικά 
στοιχεία για την ισότητα και την ανάλυση 
των φύλων στις στατιστικές για τη 
φτώχεια ·

Or. en

Τροπολογία 38
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη 
Eurostat, υπάρχουν σήμερα 64.6 
εκατομμύρια γυναίκες και 57.6 
εκατομμύρια άνδρες που ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας στα κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός 
που δείχνει ότι ο αντίκτυπος της φτώχειας 
στις γυναίκες και τους άνδρες είναι 
διαφορετικός·

4. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη 
Eurostat, χωρίς μνεία εάν τα δεδομένα 
αφορούν την περίοδο προ του Brexit, 
υπάρχουν σήμερα 64.6 εκατομμύρια 
γυναίκες και 57.6 εκατομμύρια άνδρες που 
ζουν σε συνθήκες φτώχειας στα κράτη 
μέλη της ΕΕ, γεγονός που δείχνει ότι ο 
αντίκτυπος της φτώχειας στις γυναίκες και 
τους άνδρες μπορεί να είναι διαφορετικός 
και, ως εκ τούτου, απαιτείται δράση από 
τα κράτη μέλη για την υιοθέτηση 
δημοσιονομικών πολιτικών με στόχο την 
ανάπτυξη και την άρση των περιορισμών 
της λιτότητας για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την προώθηση της 
απασχόλησης ·
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Or. it

Τροπολογία 39
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη 
Eurostat, υπάρχουν σήμερα 64.6 
εκατομμύρια γυναίκες και 57.6 
εκατομμύρια άνδρες που ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας στα κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός 
που δείχνει ότι ο αντίκτυπος της φτώχειας 
στις γυναίκες και τους άνδρες είναι 
διαφορετικός·

4. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη 
Eurostat, υπάρχουν σήμερα 64.6 
εκατομμύρια γυναίκες και 57.6 
εκατομμύρια άνδρες που ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας στα κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός 
που δείχνει ότι ο αντίκτυπος της φτώχειας 
στις γυναίκες και τους άνδρες είναι 
διαφορετικός, δεδομένου ότι οι αριθμοί 
δείχνουν την κλίμακα των γυναικών που 
επηρεάζονται και πρέπει να εξεταστούν 
μαζί με άλλους δείκτες (όπως η ηλικία, το 
προσδόκιμο ζωής, οι ανισότητες 
εισοδήματος, το χάσμα στις αμοιβές των 
φύλων, ο τύπος του νοικοκυριού, οι 
κοινωνικές μεταβιβάσεις) για να 
κατανοηθεί πλήρως η σημασία τους και 
για να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης 
κάθε συνιστώσας ·

Or. en

Τροπολογία 40
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη 
Eurostat, υπάρχουν σήμερα 64.6 
εκατομμύρια γυναίκες και 57.6 
εκατομμύρια άνδρες που ζουν σε 
συνθήκες φτώχειας στα κράτη μέλη της 
ΕΕ, γεγονός που δείχνει ότι ο αντίκτυπος 

4. επισημαίνει ότι, λαμβάνοντας 
υπόψη την τρέχουσα κατάσταση λόγω 
του κορωνοϊού, πρόκειται να βρεθούμε 
αντιμέτωποι με μια ριζικά καινούρια 
κατάσταση όσον αφορά τα στατιστικά 
στοιχεία που αναφέρονται σε προκλήσεις 
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της φτώχειας στις γυναίκες και τους 
άνδρες είναι διαφορετικός·

όπως η φτώχεια και το μισθολογικό 
χάσμα·

Or. es

Τροπολογία 41
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι η πορνεία αποτελεί 
σοβαρή μορφή βίας και εκμετάλλευσης 
που πλήττει ως επί το πλείστον τις 
γυναίκες και τα παιδιά· καλεί τα κράτη 
μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για 
την καταπολέμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών αιτίων της 
πορνείας και για τη στήριξη των 
εκδιδομένων προσώπων προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η κοινωνική και 
επαγγελματική τους επανένταξη·

Or. pt

Τροπολογία 42
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται 
με την ηλικία, ενώ το συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στο 
39 % περίπου·

διαγράφεται·

Or. es

Τροπολογία 43
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Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται 
με την ηλικία, ενώ το συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στο 
39 % περίπου·

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται 
με την ηλικία, ενώ το συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στο 
39 % περίπου· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν ειδικά μέτρα για την 
καταπολέμηση του κινδύνου της 
φτώχειας για τις γυναίκες μεγαλύτερης 
ηλικίας, μέσω της αύξησης των 
συντάξεων και της ενίσχυσης των 
κοινωνικών παροχών· θεωρεί επιτακτική 
ανάγκη να υπερκερασθούν οι 
συνταξιοδοτικές ανισότητες, να αυξηθεί 
το ύψος των συντάξεων και, για να 
επιτευχθεί αυτό, να διατηρηθούν τα 
δημόσια, καθολικά και αλληλέγγυα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, 
διασφαλίζοντας τον αναδιανεμητικό 
χαρακτήρα τους και μια δίκαιη και 
αξιοπρεπή αμοιβή μετά από μία ζωή 
εργασίας, με κατοχύρωση της 
βιωσιμότητας των δημόσιων 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μέσω 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας με 
δικαιώματα και της βελτίωσης των 
μισθών· 

Or. pt

Τροπολογία 44
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται 
με την ηλικία, ενώ το συνταξιοδοτικό 

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται 
με την ηλικία, ενώ το συνταξιοδοτικό 
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χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στο 
39 % περίπου·

χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στο 
39 % περίπου· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι πολλές ηλικιωμένες 
γυναίκες αναγκάζονται να επιβιώσουν με 
ανεπαρκείς συντάξεις, διότι τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα θεωρούν ότι 
οι εισφορές καταβάλλονται σε όλη τη 
διάρκεια του επαγγελματικού βίου και δεν 
είναι επαρκώς ευέλικτα για να 
αντισταθμίσουν τη διακεκομμένη, την 
άτυπη ή τη μερική απασχόληση· καλεί τα 
κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εργαστούν για να 
διασφαλίσουν τον καθορισμό ενός 
ελάχιστου εισοδήματος και να 
υιοθετήσουν μια προσέγγιση δια βίου για 
τη συνταξιοδοτική πολιτική, με ειδικά 
μέτρα για να εξασφαλιστεί η 
συνταξιοδοτική κάλυψη των 
εργαζομένων με άτυπη ή μη τυπική 
απασχόληση, που δεν είναι ισοδύναμη με 
εκείνη των άλλων εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 45
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται 
με την ηλικία, ενώ το συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στο 
39 % περίπου·

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται 
με την ηλικία, ενώ το συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στο 
39 % περίπου, αντιπροσωπεύοντας τη 
συσσώρευση διαφόρων ανισοτήτων που 
παρατηρούνται σε όλη την επαγγελματική 
ζωή (ένταση εργασίας, διάρκεια 
εργασίας, χάσμα στις αμοιβές των φύλων, 
περίοδοι απουσίας από την αγορά 
εργασίας ), πράγμα που εξηγεί την 
υψηλότερη φτώχεια που αντιμετωπίζουν 
οι γυναίκες εν γένει ·  τονίζει συνεπώς την 
ανάγκη ευαισθητοποίησης σχετικά με τις 
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συνέπειες των επιλογών των γυναικών 
στην αγορά εργασίας και τη σημασία της 
οικονομικής τους ανεξαρτησίας για την 
αποτροπή της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού ·

Or. en

Τροπολογία 46
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Susana 
Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται 
με την ηλικία, ενώ το συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στο 
39 % περίπου·

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται 
με την ηλικία, κυρίως ως αποτέλεσμα των 
μη αμειβόμενων καθηκόντων φροντίδας, 
των δια βίου διαφορών στους μισθούς και 
τον χρόνο εργασίας με αποτέλεσμα 
χαμηλότερες συντάξεις, των 
διαφορετικών ηλικιών συνταξιοδότησης 
για άνδρες και γυναίκες σε ορισμένα 
κράτη μέλη, και το γεγονός ότι 
περισσότερες γυναίκες μεγαλύτερης 
ηλικίας ζουν μόνες· επισημαίνει με λύπη 
ότι το χάσμα των συντάξεων μεταξύ των 
δύο φύλων ανέρχεται περίπου στο 39%, 
υπερδιπλασιάζοντας το χάσμα στις 
αμοιβές μεταξύ των φύλων, και 
αποκαλύπτοντας τη σταδιακά 
συσσωρευμένη επίδραση των ανισοτήτων 
στις αμοιβές ·

Or. en

Τροπολογία 47
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται 
με την ηλικία, ενώ το συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στο 
39 % περίπου·

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται 
με την ηλικία, ενώ το συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στο 
39 % περίπου· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη 
αναγνώριση στον ζωτικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι μητέρες στην 
ανατροφή των παιδιών τους, ιδίως σε 
σχέση με το ποσό της σύνταξης γήρατος 
που λαμβάνουν ·

Or. fr

Τροπολογία 48
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται 
με την ηλικία, ενώ το συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στο 
39 % περίπου·

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται 
με την ηλικία, ενώ το συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στο 
39 % περίπου, και υπογραμμίζει ότι αυτό 
οφείλεται στην απώλεια μισθών των 
εργαζομένων γυναικών με παιδιά, που 
ονομάζεται «μισθολογικό χάσμα 
μητρότητας»·

Or. en

Τροπολογία 49
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται 
με την ηλικία, ενώ το συνταξιοδοτικό 

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται 
με την ηλικία, ενώ το συνταξιοδοτικό 
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χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στο 
39 % περίπου·

χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στο 
39 % περίπου· ζητεί oι επιζώντες σύζυγοι 
να μπορούν να λαμβάνουν τη σύνταξη 
που παλαιότερα λάμβανε ο σύζυγός τους·

Or. fr

Τροπολογία 50
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών αυξάνεται 
με την ηλικία, ενώ το συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει στο 
39 % περίπου·

5. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
φτώχεια μεταξύ των γυναικών - όπως και 
των ανδρών -αυξάνεται με την ηλικία, ενώ 
το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών παραμένει στο 39 % 
περίπου·

Or. it

Τροπολογία 51
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. τονίζει ότι η φτώχεια στην 
εργασία μπορεί να μειωθεί εάν 
αντιμετωπιστούν ορισμένες από τις 
βασικές αιτίες και παράγοντες, όπως η 
εκπαίδευση, η κατάρτιση και οι 
υπηρεσίες φροντίδας που είναι 
καθοριστικές και πρέπει συνεπώς να 
ληφθούν υπόψη κατά τη χάραξη 
πολιτικής ·

Or. en
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Τροπολογία 52
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. επισημαίνει τη σημασία της 
προώθησης της χειραφέτησης των 
γυναικών μέσω της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της διά βίου μάθησης 
των γυναικών, που είναι ζωτικής 
σημασίας για την καταπολέμηση των 
στερεοτύπων και των συνεχιζόμενων 
ανισοτήτων, καθώς και της αύξησης του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών 
και την αντιμετώπιση της 
υποεκπροσώπησης σε ορισμένους τομείς 
όπως οι τομείς STEM και τεχνητής 
νοημοσύνης ·

Or. en

Τροπολογία 53
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την άνιση 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τις διακοπές 
της σταδιοδρομίας λόγω της ανατροφής 
και της φροντίδας των παιδιών, τη 
φροντίδα ασθενών και εξαρτώμενων 
ατόμων, και τον διαχωρισμό στην 
εκπαίδευση και, στη συνέχεια, στην 
αγορά εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι 
οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 
μεγαλύτερο ποσοστό των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων·

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την άνιση 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τις διακοπές 
της σταδιοδρομίας λόγω, μεταξύ άλλων, 
της ανατροφής και της φροντίδας των 
παιδιών, τη φροντίδα ασθενών και 
εξαρτώμενων ατόμων· υπενθυμίζει ότι η 
ευθύνη αυτή προστατεύεται και 
κατοχυρώνεται από τα θεμελιώδη 
δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών και στο 
Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου, 
στο προοίμιο του οποίου επισημαίνεται, 
ως ένας από τους θεμελιώδεις στόχους 
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των Ηνωμένων Εθνών, «η επιβεβαίωση 
της εμπιστοσύνης στα θεμελιώδη 
δικαιώματα των ανθρώπων, στην 
αξιοπρέπεια και την αξία του ανθρώπου, 
στην ισότητα των δικαιωμάτων των 
ανδρών και των γυναικών και των 
μεγάλων και μικρών εθνών»· επισημαίνει 
ότι η προστασία αυτή επεκτείνεται και 
στον θεσμό της οικογένειας δυνάμει της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 
16 παράγραφος 3 της οποίας ορίζεται ότι 
η οικογένεια αποτελεί τη φυσική και 
θεμελιώδη μονάδα της κοινωνίας και 
δικαιούται της προστασίας της κοινωνίας 
και του κράτους·

Or. es

Τροπολογία 54
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Susana 
Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την άνιση 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τις διακοπές 
της σταδιοδρομίας λόγω της ανατροφής 
και της φροντίδας των παιδιών, τη 
φροντίδα ασθενών και εξαρτώμενων 
ατόμων, και τον διαχωρισμό στην 
εκπαίδευση και, στη συνέχεια, στην αγορά 
εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων·

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την υποεκτίμηση 
της εργασίας που τυπικά πραγματοποιούν 
γυναίκες, την άνιση πρόσβαση στην 
ιδιοκτησία, τις διακοπές της σταδιοδρομίας 
λόγω της ανατροφής και της φροντίδας 
των παιδιών, γεγονός που έχει επίδραση 
στην επαγγελματική προώθηση και τις 
συντάξεις, την άνιση κατανομή των 
απλήρωτων ευθυνών φροντίδας ασθενών 
και εξαρτώμενων ατόμων, την οικιακή 
εργασία, και τον διαχωρισμό στην 
εκπαίδευση και, στη συνέχεια, στην αγορά 
εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων· 
τονίζει την ανάγκη για εύκολη 
προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή 
παιδική φροντίδα· επαναλαμβάνει την 
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έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της 
οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ·

Or. en

Τροπολογία 55
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την άνιση 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τις διακοπές 
της σταδιοδρομίας λόγω της ανατροφής 
και της φροντίδας των παιδιών, τη 
φροντίδα ασθενών και εξαρτώμενων 
ατόμων, και τον διαχωρισμό στην 
εκπαίδευση και, στη συνέχεια, στην αγορά 
εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων·

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την άνιση 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τις διακοπές 
της σταδιοδρομίας λόγω της ανατροφής 
και της φροντίδας των παιδιών, τη 
φροντίδα ασθενών και εξαρτώμενων 
ατόμων, και τον διαχωρισμό στην 
εκπαίδευση και, στη συνέχεια, στην αγορά 
εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων, 
οπότε, προκειμένου να μειωθούν οι 
συνεχιζόμενες ανισότητες και η γυναικεία 
φτώχεια, πρέπει να προωθηθούν δράσεις 
και πολιτικές σε διάφορους τομείς και 
στάδια, ξεκινώντας από την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση έως τη συστηματική 
αντιμετώπιση του διαχωρισμού στην 
αγορά εργασίας ·

Or. en

Τροπολογία 56
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την άνιση 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τις διακοπές 
της σταδιοδρομίας λόγω της ανατροφής 
και της φροντίδας των παιδιών, τη 
φροντίδα ασθενών και εξαρτώμενων 
ατόμων, και τον διαχωρισμό στην 
εκπαίδευση και, στη συνέχεια, στην αγορά 
εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων·

6. τονίζει ότι η φτώχεια των 
γυναικών, όπως και των ανδρών, είναι 
ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την άνιση 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τις διακοπές 
της σταδιοδρομίας λόγω της ανατροφής 
και της φροντίδας των παιδιών, τη 
φροντίδα ασθενών και εξαρτώμενων 
ατόμων, και τον διαχωρισμό στην 
εκπαίδευση και, στη συνέχεια, στην αγορά 
εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
γυναίκες πρέπει να προστατευθούν με την 
προώθηση μιας πραγματικής κουλτούρας 
αξιοκρατίας που θα λαμβάνει υπόψη την 
αξία και τις ικανότητες των ανθρώπων, 
ενθαρρύνοντας τα κίνητρα για 
επιχειρηματικότητα και παραγωγική 
δραστηριότητα, προκειμένου να 
ξεπεραστούν οι υπάρχουσες ανισότητες ·

Or. it

Τροπολογία 57
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την άνιση 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τις διακοπές 
της σταδιοδρομίας λόγω της ανατροφής 
και της φροντίδας των παιδιών, τη 
φροντίδα ασθενών και εξαρτώμενων 
ατόμων, και τον διαχωρισμό στην 
εκπαίδευση και, στη συνέχεια, στην αγορά 
εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων·

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την άνιση 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τις διακοπές 
της σταδιοδρομίας λόγω της ανατροφής 
και της φροντίδας των παιδιών, την 
παροχή φροντίδας σε ασθενείς και 
εξαρτώμενα άτομα, τον διαχωρισμό στην 
εκπαίδευση και, στη συνέχεια, στην αγορά 
εργασίας, την αυξανόμενη επιρροή του 
ισλαμικού νόμου στον πολιτικό, 
κοινωνιακό και κοινωνιακό τομέα, με 
αποτέλεσμα οι γυναίκες να 
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
των χαμηλόμισθων εργαζομένων·
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Or. fr

Τροπολογία 58
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την άνιση 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τις διακοπές 
της σταδιοδρομίας λόγω της ανατροφής 
και της φροντίδας των παιδιών, τη 
φροντίδα ασθενών και εξαρτώμενων 
ατόμων, και τον διαχωρισμό στην 
εκπαίδευση και, στη συνέχεια, στην αγορά 
εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων·

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την άνιση 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τις διακοπές 
της σταδιοδρομίας λόγω της ανατροφής 
και της φροντίδας των παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν 
κάποια αναπηρία, τη φροντίδα ασθενών 
και εξαρτώμενων ατόμων, και τον 
διαχωρισμό στην εκπαίδευση και, στη 
συνέχεια, στην αγορά εργασίας, γεγονός 
που σημαίνει ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
των χαμηλόμισθων εργαζομένων·

Or. es

Τροπολογία 59
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την άνιση 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τις διακοπές 
της σταδιοδρομίας λόγω της ανατροφής 
και της φροντίδας των παιδιών, τη 
φροντίδα ασθενών και εξαρτώμενων 
ατόμων, και τον διαχωρισμό στην 
εκπαίδευση και, στη συνέχεια, στην αγορά 
εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την άνιση 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία και στην 
απασχόληση με δικαιώματα, τις διακοπές 
της σταδιοδρομίας λόγω της ανατροφής 
και της φροντίδας των παιδιών, τη 
φροντίδα ασθενών και εξαρτώμενων 
ατόμων, και τον διαχωρισμό στην 
εκπαίδευση και, στη συνέχεια, στην αγορά 
εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
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ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων· γυναίκες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων·

Or. pt

Τροπολογία 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την άνιση 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τις διακοπές 
της σταδιοδρομίας λόγω της ανατροφής 
και της φροντίδας των παιδιών, τη 
φροντίδα ασθενών και εξαρτώμενων 
ατόμων, και τον διαχωρισμό στην 
εκπαίδευση και, στη συνέχεια, στην αγορά 
εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων·

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την άνιση 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τις 
απαραίτητες διακοπές της σταδιοδρομίας 
λόγω της ανατροφής και της φροντίδας 
των παιδιών, αλλά και τη φροντίδα 
ασθενών και εξαρτώμενων ατόμων, και 
τον διαχωρισμό στην εκπαίδευση και, στη 
συνέχεια, στην αγορά εργασίας, γεγονός 
που σημαίνει ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
των χαμηλόμισθων εργαζομένων·

Or. fr

Τροπολογία 61
Andżelika Anna Możdżanowska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από την άνιση 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τις διακοπές 
της σταδιοδρομίας λόγω της ανατροφής 
και της φροντίδας των παιδιών, τη 
φροντίδα ασθενών και εξαρτώμενων 
ατόμων, και τον διαχωρισμό στην 
εκπαίδευση και, στη συνέχεια, στην 

6. τονίζει ότι η φτώχεια των γυναικών 
είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που 
επηρεάζεται άμεσα από τις διακοπές της 
σταδιοδρομίας λόγω της ανατροφής και 
της φροντίδας των παιδιών, τη φροντίδα 
ασθενών και εξαρτώμενων ατόμων, τις 
διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα όσον 
αφορά τους μισθούς, την αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής των γυναικών και την 
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αγορά εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι 
οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 
μεγαλύτερο ποσοστό των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων·

απασχόληση σε χαμηλόμισθες θέσεις, 
γεγονός που σημαίνει ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
των χαμηλόμισθων εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 62
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν συνθήκες για την 
εξάλειψη και την αντιστροφή των 
διαρθρωτικών αιτίων της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού·  να 
προωθήσουν την πρόσβαση σε 
διαφορετικούς τύπους κοινωνικής 
πρόνοιας, μεταξύ άλλων κοινωνικών 
ομάδων, για τα παιδιά, τους νέους, τους 
ενήλικες, τους ηλικιωμένους και τα 
άτομα με αναπηρίες, διερευνώντας την 
εξεύρεση δημόσιων λύσεων, εκεί όπου δεν 
υπάρχουν· να εξασφαλίσουν καλύτερες 
συνθήκες στέγασης και κινητικότητας 
και να παρέμβουν στα διάφορα επίπεδα 
στα οποία εμπεδώνεται η κοινωνική 
ένταξη, όπως τα οικογενειακά 
περιβάλλοντα, οι αστικοί χώροι, η 
εκπαίδευση και η προώθηση της υγείας, 
οι χώροι και οι χρόνοι των ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων και η πρόσβαση στον 
πολιτισμό, τον αθλητισμό και την 
πληροφόρηση και τη γνώση·

Or. pt

Τροπολογία 63
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει ρητώς και με έμφαση τον 
ουσιώδη ρόλο που έχει διαδραματίσει ο 
θεσμός της οικογένειας, για όλα τα κράτη 
μέλη, ως κύριος υποστηρικτής και 
εγγυητής των νομοθετικών πολιτικών που 
υπαγορεύονται από τα περιοριστικά 
μέτρα στο πλαίσιο της σοβαρής 
υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού και 
ως ο πρώτος θεσμός που έχει πληγεί και 
χρήζει στήριξης και συνεκτίμησης στο 
πλαίσιο των πολιτικών που καταρτίζονται 
για μετά την κρίση·

Or. es

Τροπολογία 64
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να εισαγάγει περαιτέρω πρωτοβουλίες 
που ευνοούν τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας για τις γυναίκες, ιδίως για τις 
γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές 
μορφές διακρίσεων, με σκοπό όχι μόνο τη 
μείωση της φτώχειας, αλλά και την 
προώθηση της ποιότητας της 
απασχόλησης και της οικονομικής τους 
ανεξαρτησίας, αποφεύγοντας την 
περαιτέρω ελαστικοποίηση και τον 
κίνδυνο αύξησης των επισφαλών θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 65
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
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Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ίση συμμετοχή και 
ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες στην 
αγορά εργασίας και να εισαγάγουν 
πρωτοβουλίες για την προώθηση της 
πρόσβασης των γυναικών στη 
χρηματοδότηση, τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα, την εκπροσώπηση 
των γυναικών σε τομείς 
προσανατολισμένους στο μέλλον όπως οι 
τομείς STEM και την οικονομική 
ανεξαρτησία των γυναικών ·

Or. en

Τροπολογία 66
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Robert 
Biedroń, Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. ανησυχεί ότι η πανδημία COVID-
19 και η συνακόλουθη οικονομική ύφεση 
θα επηρεάσουν δυσανάλογα τις 
μειονεκτούσες ομάδες γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των ανύπαντρων μητέρων, των 
μεταναστών γυναικών και των γυναικών 
με χαμηλό εισόδημα, επισφαλείς εργασίες 
και μερική απασχόληση, και θα τις 
θέσουν σε κίνδυνο φτώχειας, ανεργίας , 
κοινωνικού αποκλεισμού ή έλλειψη 
στέγης ·

Or. en
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Τροπολογία 67
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι οι γυναίκες βρίσκονται 
συχνά στην πρώτη γραμμή στην κρίση 
COVID-19, πράγμα που θα οδηγήσει στην 
αναγνώριση και εκτίμηση του κρίσιμου 
ρόλου που διαδραματίζουν οι γυναίκες σε 
όλους τους τομείς της κοινωνίας μας ·

Or. fr

Τροπολογία 68
Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. υπογραμμίζει την σημασία 
θέσπισης τακτικού διαλόγου ανάμεσα 
στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τη 
φτώχεια και τους αρμόδιους για τη λήψη 
αποφάσεων φορείς μέσω φόρουμ σε 
εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας των υφισταμένων 
πολιτικών / υπηρεσιών και για την 
πρόταση λύσεων ·

Or. en

Τροπολογία 69
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τον διαχωρισμό με 
βάση το φύλο στην αγορά εργασίας 
επενδύοντας σε τυπική, άτυπη και μη 
τυπική εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 
και επαγγελματική κατάρτιση για 
γυναίκες και ομάδες που έχουν υποστεί 
διακρίσεις, και διασφαλίζοντας ότι θα 
έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
απασχόληση και ευκαιρίες, ώστε να 
καταρτιστούν εκ νέου και να αυξήσουν 
τις ικανότητές τους έναντι των 
μελλοντικών αλλαγών στην αγορά 
εργασίας ·  ζητεί, ειδικότερα, μεγαλύτερη 
προώθηση στους τομείς STEM, την 
ψηφιακή εκπαίδευση, την τεχνητή 
νοημοσύνη και την χρηματοοικονομική 
παιδεία, προκειμένου να καταπολεμηθούν 
τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά στερεότυπα 
και να εξασφαλιστεί ότι περισσότερες 
γυναίκες εισέρχονται σε αυτούς τους 
τομείς και συμβάλλουν στην ανάπτυξή 
τους ·

Or. en

Τροπολογία 70
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Monika Beňová, Robert Biedroń, Rovana Plumb, 
Alessandra Moretti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. σημειώνει ότι το 70% του 
παγκόσμιου υγειονομικού και κοινωνικού 
εργατικού δυναμικού όπως οι γιατροί, οι 
νοσοκόμες και οι εργαζόμενοι στον τομέα 
της φροντίδας είναι γυναίκες ·  καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
στοχεύσουν δημόσιες επενδύσεις για να 
καλύψουν τις ανάγκες των παρόχων 
υγειονομικών υπηρεσιών, όπως 
προστατευτικά εργαλεία, 
συμπεριλαμβανομένων προϊόντων 
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υγιεινής, και να αυξήσουν σημαντικά το 
επίπεδο μισθών και συνθηκών εργασίας 
σε τομείς που κυριαρχούνται έντονα από 
τις γυναίκες ·

Or. en

Τροπολογία 71
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει τα αναγκαία μέτρα κατά την 
εκπόνηση εκθέσεων και τη συγκρότηση 
επιτροπών εργασίας όπου θα 
καταδεικνύεται αυτή η προστασία του 
θεσμού της οικογένειας από την κοινωνία 
και τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η πλήρης και 
ολοκληρωμένη ανάπτυξή της·

Or. es

Τροπολογία 72
Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. υπογραμμίζει την ανάγκη 
εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης 
για τις ΜΚΟ και τονίζει ότι πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε πόρους της ΕΕ 
προκειμένου να παρέχουν καινοτόμες και 
αποτελεσματικές υπηρεσίες για την 
καταπολέμηση της φτώχειας ·

Or. en
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Τροπολογία 73
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Robert 
Biedroń, Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 γ. σημειώνει ότι οι 
καταστηματάρχες, οι υπάλληλοί τους και 
οι καθαριστές είναι, κατά μεγάλη 
πλειοψηφία, γυναίκες οι οποίες συχνά 
πληρώνονται μόνο τον κατώτατο μισθό 
και η πανδημία COVID-19 τις έχει θέσει 
σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ·  
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για 
παρατεταμένα δικαιώματα άδειας μετ 
'αποδοχών, τηλεργασίας, μείωσης των 
ωρών εργασίας και βελτίωση της 
κοινωνικής προστασίας για τις γυναίκες 
σε επισφαλή απασχόληση ή που έχουν 
ήδη χάσει τη δουλειά τους, και την 
ανάγκη για τη δημιουργία 
κοινωνικοοικονομικών δικτύων 
ασφαλείας για τις γυναίκες σε επισφαλή 
απασχόληση ή με επισφαλείς συμβάσεις 
εργασίας ·

Or. en

Τροπολογία 74
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει την έννοια της οικογένειας 
ως της κοινωνικής εκείνης 
πραγματικότητας που έχει τα μεγαλύτερα 
οφέλη για την κοινωνία, έτσι ώστε να 
μειωθούν οι ανισότητες, και ιδίως ως 
μέσου ζωτικής στήριξης σε καταστάσεις 
φτώχειας των εργαζομένων·
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Or. es

Τροπολογία 75
Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová, Robert 
Biedroń

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 δ. υπογραμμίζει την ανάγκη 
εξασφάλισης πρόσβασης σε δωρεάν 
φροντίδα παιδιών για όλους τους τύπους 
γονέων και μελών οικογενειών που 
εργάζονται σε βασικές υπηρεσίες, και 
αυξημένης υποστήριξης για ευάλωτες 
οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων εκείνων που φροντίζουν μέλη της 
οικογένειας με αναπηρία ·

Or. en

Τροπολογία 76
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová, Robert Biedroń

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ε. καλεί την Επιτροπή να 
ανταποκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
να επεκτείνει τη στήριξη στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις γυναικών κατά 
τη διάρκεια και μετά την κρίση ·

Or. en

Τροπολογία 77
Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Robert Biedroń, Heléne Fritzon

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 6 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 στ. υπογραμμίζει τη σημασία 
θέσπισης τακτικού διαλόγου ανάμεσα 
στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τη 
φτώχεια και τους αρμόδιους για τη λήψη 
αποφάσεων φορείς μέσω φόρουμ σε 
εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας των υφισταμένων 
πολιτικών / υπηρεσιών και για την 
πρόταση λύσεων ·

Or. en

Τροπολογία 78
Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Robert Biedroń

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ζ. υπογραμμίζει την ανάγκη 
εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης 
για τις ΜΚΟ και τονίζει ότι πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε πόρους της ΕΕ 
προκειμένου να παρέχουν καινοτόμες και 
αποτελεσματικές υπηρεσίες για την 
καταπολέμηση της φτώχειας ·

Or. en

Τροπολογία 79
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη 

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη 
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γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων.

γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων και πιο 
συγκεκριμένα να υποβάλει πρόταση για 
δεσμευτικά μέτρα διαφάνειας των 
αμοιβών πριν από το 2021, όπως 
αναφέρεται στη στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025 ·  καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει έγκαιρη 
αναθεώρηση της οδηγίας 2006/54 / ΕΚ 
προκειμένου να ενισχυθούν οι διατάξεις 
για την καταπολέμηση των 
συνεχιζόμενων διακρίσεων εις βάρος των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και την 
απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου ή αλλαγής φύλου ·

Or. en

Τροπολογία 80
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη 
γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων.

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη 
γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων, υποστηρίζοντας 
την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση 
εργασία για άνδρες και γυναίκες, και 
χαιρετίζει τη δέσμευσή της να αναλάβει 
δράση στη στρατηγική ισότητας των 
φύλων που ανακοινώθηκε πρόσφατα, 
αναμένει δε την πρόταση για ένα 
δεσμευτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των 
αμοιβών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19, 
καθώς και άλλα μέτρα για τη συμμετοχή 
των γυναικών στην αγορά εργασίας και 
για την προώθηση των ίσων ευκαιριών ·

Or. en
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Τροπολογία 81
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
το συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη 
γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων.

7. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Μια Ένωση ισότητας: 
στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
2020-2025, ιδίως τη δέσμευσή της να 
αναθεωρήσει, μεταξύ άλλων, τους 
στόχους της Βαρκελώνης για την 
περαιτέρω ανοδική σύγκλιση μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά την πρώιμη 
παιδική εκπαίδευση και φροντίδα, την 
εγγύηση για τα παιδιά, τη θέσπιση 
νομοθεσίας σχετικά με τη διαφάνεια των 
αμοιβών και την διερεύνηση της 
δυνατότητας χορήγησης 
συνταξιοδοτικών μορίων για τη διακοπή 
της σταδιοδρομίας που συνδέεται με την 
παροχή φροντίδας, τα οποία θα 
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της 
φτώχειας λόγω φύλου·

Or. en

Τροπολογία 82
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη 
γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων.

7. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει 
τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να 
εξαλείψουν τις ανισότητες που υπάρχουν 
στην εργασία και τις αμοιβές και να 
προωθήσουν την πρόσβαση στην 
απασχόληση και την οικονομική 
σταθερότητα ανδρών και γυναικών, 
προκειμένου να στηρίξουν τα νοικοκυριά 
και το ποσοστό γεννήσεων, μεταξύ άλλων 
υπό το φως της υφιστάμενης κρίσης στην 
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υγεία που προκλήθηκε από την πανδημία 
COVID-19 ·

Or. it

Τροπολογία 83
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη 
γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων.

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη 
γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων, με πλήρη σεβασμό 
της αρχής της επικουρικότητας, της 
αρμοδιότητας των κρατών μελών όσον 
αφορά την αγορά εργασίας και της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων σε 
όλα τα κράτη μέλη.

Or. sv

Τροπολογία 84
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη 
γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων.

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν προτάσεις για να 
καλυφθεί το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ 
των δύο φύλων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επικουρικότητα καθιστά τις κοινωνικές 
πολιτικές αρμοδιότητα των κρατών 
μελών, τα οποία απολαμβάνουν κυριαρχία 
εν προκειμένω ·

Or. fr
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Τροπολογία 85
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη 
γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων.

7. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την υλοποίηση της οδηγίας 2006/54/ΕΚ 
ώστε να κατοχυρώσει στην πράξη την 
πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στον εργασιακό τους βίο·

Or. es

Τροπολογία 86
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη 
γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων.

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη 
γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος, 
λαμβάνοντας υπόψη μια διασταυρούμενη 
προσέγγιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 87
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη 
γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων.

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη 
γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος για 
ίση εργασία και δεξιότητες·
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Τροπολογία 88
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη 
γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων.

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατόν προτάσεις για τη 
γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος και 
των συντάξεων μεταξύ των δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 89
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν 
μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική για 
την αναπηρία μετά το 2020, η οποία θα 
περιλαμβάνει προτάσεις για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα νομικά 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων στην εργασία και την 
απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, 
και μέτρα για την ενθάρρυνση της 
ένταξής τους στην αγορά εργασίας και 
την προώθηση των ίσων ευκαιριών, με 
ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρίες 
και τους τρόπους αντιμετώπισης 
διατομεακών μορφών διακρίσεων ·

Or. en
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Τροπολογία 90
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει τα κατάλληλα μέτρα για τη 
δημιουργία διχτυών ασφαλείας που θα 
αποτρέπουν τις καταστάσεις 
εγκατάλειψης και κοινωνικού 
αποκλεισμού, ώστε οι γυναίκες που ζουν 
σε αντίξοα οικονομικά περιβάλλοντα να 
μπορούν να διατηρούν τα μέσα 
βιοπορισμού τους και τα εισοδήματά τους 
σε περιόδους κρίσης·

Or. es

Τροπολογία 91
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά τις ανισότητες που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, εξετάζοντας 
τους κύριους παράγοντες που αποτελούν 
εμπόδια στην αγορά εργασίας, καθώς και 
την πρόσβαση σε προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες, όπως η φροντίδα των παιδιών 
και η υπηρεσία μακροχρόνιας φροντίδας ·

Or. en

Τροπολογία 92
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 β. επισημαίνει ότι η πανδημία που 
διερχόμαστε μας έχει δώσει τη 
δυνατότητα να έλθουμε επιτυχώς σε 
επαφή με άλλους τρόπους εργασίας, όπως 
η τηλεργασία, το ευέλικτο ωράριο και οι 
εξ αποστάσεως συσκέψεις. Οι 
περιστάσεις αυτές μας δείχνουν ότι 
μπορεί να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις 
που επιτρέπουν καλύτερο συνδυασμό 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις μάς έχουν 
προσφέρει διαδραστικές διόδους 
επικοινωνίας με λιγότερες μετακινήσεις, 
κάτι που επιτρέπει τη διαμονή σε 
μεγαλύτερη απόσταση από τις μεγάλες 
πόλεις και μπορεί να οδηγήσει στην 
αναζωογόνηση ερημωμένων περιοχών 
που παρέχουν καλύτερη ποιότητα ζωής 
με χαμηλότερο κόστος. Οι εξελίξεις αυτές 
πρέπει να ενισχυθούν με την ενθάρρυνση 
των επιχειρήσεων να διατηρήσουν αυτές 
τις πρωτοβουλίες, στο μέτρο των 
δυνατοτήτων τους, με την παροχή 
οικονομικής στήριξης για επενδύσεις 
στην αναβάθμιση των υποδομών που 
εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση σε 
τεχνολογικούς πόρους στην επικράτεια 
της ΕΕ, ώστε να υπάρχει ισότητα ως 
προς τις ευκαιρίες που θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν οι νέοι αυτοί τρόποι 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

Or. es

Τροπολογία 93
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία 
της ΕΕ για την ισότητα των φύλων με 
άμεσο αντίκτυπο στη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, όπως η 
οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
εφαρμόζεται και παρακολουθείται στενά 
η πρόοδός της ·

Or. en

Τροπολογία 94
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν συστηματικά και να 
αντιμετωπίσουν τη φτώχεια των 
γυναικών στην εργασία σε όλες τις 
μορφές και αιτίες της ·

Or. en

Τροπολογία 95
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 δ. καλεί την Επιτροπή να 
προετοιμάσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για τους παρέχοντες φροντίδα, έχοντας 
υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις που 
συνδέονται με τις αλλαγές στην 
απασχόληση ή την απώλεια θέσεων 
εργασίας, ιδίως για όσους αναλαμβάνουν 
καθήκοντα παροχής φροντίδας, που είναι, 
σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό, γυναίκες·
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