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Τροπολογία 1
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το 
άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και 
τα άρθρα 6 και 8 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

— έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το 
άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και 
τα άρθρα 6, 8, 10, 83, 153, 157 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 2
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

— έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 23 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο 
των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
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ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), 
ιδίως τον στόχο 5 και τους επιμέρους 
στόχους και δείκτες του,

Or. en

Τροπολογία 4
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2012, για 
την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών 
και συναφή μέτρα (οδηγία για τις 
γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια) 
(COM(2012)0614),

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 13ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με 
τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η 
σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη 
Θέση της Γυναίκας,

Or. en
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Τροπολογία 6
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 7
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με 
την εναντίωση στα δικαιώματα των 
γυναικών και στην ισότητα των φύλων 
στην ΕΕ10,

διαγράφεται

_________________
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0111.

Or. pl

Τροπολογία 8
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
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13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την 
εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών 
και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ10,

της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με 
την εναντίωση στα δικαιώματα των 
γυναικών και στην ισότητα των φύλων 
στην ΕΕ10,

_________________ _________________
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0111.

10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0111. Το ψήφισμα που 
αναφέρεται παραπάνω αφορά τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, τα οποία, 
σύμφωνα με την Πλατφόρμα του 
Πεκίνου, ρυθμίζονται και καθορίζονται 
σε επίπεδο κράτους μέλους, όπως 
βεβαιώνουν και οι ίδιες οι Συνθήκες της 
ΕΕ.

Or. pl

Τροπολογία 9
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 17ης Απριλίου 2018 σχετικά με την 
ισότητα των φύλων στον τομέα των 
μέσων ενημέρωσης της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 10
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

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

Or. en

Τροπολογία 11
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 13ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με 
τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η 
σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη 
Θέση της Γυναίκας,

Or. en

Τροπολογία 12
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 17ης Απριλίου 2018 σχετικά με την 
ισότητα των φύλων στον τομέα των 
μέσων ενημέρωσης της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 13
Jadwiga Wiśniewska
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
συναφή δικαιώματα 1α,
1α P7_TA(2013)0548

Or. pl

Τροπολογία 14
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την 
πορνεία καθώς και τον αντίκτυπό τους 
στην ισότητα των φύλων,

Or. en

Τροπολογία 15
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την 
πορνεία καθώς και τον αντίκτυπό τους 
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στην ισότητα των φύλων,

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με 
τους εξωτερικούς παράγοντες που 
αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 17
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις 
γυναίκες και τους ρόλους τους στις 
αγροτικές περιοχές,

Or. en

Τροπολογία 18
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 15ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τις 
υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη 
βελτίωση της ισότητας των φύλων,

Or. en

Τροπολογία 19
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 20
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και, 
ιδίως, τις αρχές 2 και 9,

— έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και, 
ιδίως, τις αρχές 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12 και 15,
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Or. en

Τροπολογία 21
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και, 
ιδίως, τις αρχές 2 και 9,

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

Or. en

Τροπολογία 22
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και 
την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, 
καθώς και τις δηλώσεις που εγκρίθηκαν 
στο πλαίσιο των διασκέψεων κορυφής 
του ΟΗΕ «Πεκίνο +5», «Πεκίνο +10», 
«Πεκίνο +15» και «Πεκίνο +20»,

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 23
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και 
την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, 

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και 
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καθώς και τις δηλώσεις που εγκρίθηκαν 
στο πλαίσιο των διασκέψεων κορυφής 
του ΟΗΕ «Πεκίνο +5», «Πεκίνο +10», 
«Πεκίνο +15» και «Πεκίνο +20»,

την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου,

Or. pl

Τροπολογία 24
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και 
την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, 
καθώς και τις δηλώσεις που εγκρίθηκαν 
στο πλαίσιο των διασκέψεων κορυφής 
του ΟΗΕ «Πεκίνο +5», «Πεκίνο +10», 
«Πεκίνο +15» και «Πεκίνο +20»,

— έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και 
την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και 
τα αποτελέσματα των διασκέψεων 
αναθεώρησής της,

Or. en

Τροπολογία 25
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και 
την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, 
καθώς και τις δηλώσεις που εγκρίθηκαν 
στο πλαίσιο των διασκέψεων κορυφής 
του ΟΗΕ «Πεκίνο +5», «Πεκίνο +10», 
«Πεκίνο +15» και «Πεκίνο +20»,

— έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και 
την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και 
τα αποτελέσματα των διασκέψεων 
αναθεώρησής της,

Or. en

Τροπολογία 26
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Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή 
Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την 
Ανάπτυξη (ICPD), το πρόγραμμα δράσης 
της και τα αποτελέσματα των 
διασκέψεων αναθεώρησής της,

Or. en

Τροπολογία 27
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο 
των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και τους 
συνδεόμενους με αυτό Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης,

Or. en

Τροπολογία 28
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του 
Παρισιού του 2016 στο πλαίσιο της 
UNFCC και το βελτιωμένο πρόγραμμα 
εργασίας της Λίμα σχετικά με την 
ισότητα των φύλων, καθώς και το σχέδιο 
δράσης της για την ισότητα των φύλων 
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του Δεκεμβρίου του 2019,

Or. en

Τροπολογία 29
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με 
τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική 
για την ισότητα των φύλων 2020-2025» 
(COM(2020)0152),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με 
τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική 
για την ισότητα των φύλων 2020-2025» 
(COM(2020)0152), η οποία θα πρέπει να 
ερμηνεύεται λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο και τις 
ειδικές περιστάσεις που ισχύουν σε κάθε 
κράτος μέλος,

Or. pl

Τροπολογία 30
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 
της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2020, με τίτλο 
«Δημογραφικά ζητήματα στην ΕΕ υπό το 
φως των οικονομικών και αναπτυξιακών 
ανισοτήτων»,

Or. pl

Τροπολογία 31
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
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Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη για την ισότητα γυναικών και 
ανδρών στις τοπικές κοινωνίες,

Or. en

Τροπολογία 32
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα στην ίση μεταχείριση συνιστά 
καθοριστικό θεμελιώδες δικαίωμα, 
κατοχυρωμένο από τις Συνθήκες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα στην ίση μεταχείριση συνιστά 
καθοριστικό θεμελιώδες δικαίωμα, 
κατοχυρωμένο από τις Συνθήκες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και ουσιώδες 
για την περαιτέρω ανάπτυξή του,

Or. en

Τροπολογία 33
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
αντικατοπτρίζει τη μεγαλύτερη 
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εκμετάλλευση και τις διακρίσεις κατά 
των γυναικών στην αγορά εργασίας, και 
ότι αυτή η διάκριση μεταξύ γυναικών και 
ανδρών προάγεται επίτηδες σε μια 
προσπάθεια να διευκολύνονται και να 
εντείνονται πολιτικές σχεδιασμένες για 
την επιβολή χαμηλών μισθών και την 
απορρύθμιση της εργασίας· υπό το 
πρίσμα του ότι οι βαθύτερες αιτίες των 
μισθολογικών διακρίσεων μεταξύ ανδρών 
και γυναικών έγκεινται στην 
απορρύθμιση και την υποτίμηση της 
εργασίας, αλλά επίσης στην απουσία 
μέτρων που να προσφέρουν σωστή 
ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές, 
οικογενειακές και προσωπικές ζωές των 
γυναικών, λόγω των όλο και πιο 
επισφαλών συνθηκών εργασίας που 
οδηγούν σε μικρότερες περιόδους 
εργασίας μέσα στη διάρκεια μιας ζωής 
και επιβάλλουν στις γυναίκες πιο 
επισφαλείς καταστάσεις εργασίας, όπως 
μερική απασχόληση ή προσωρινή 
εργασία και χαμηλότερους μισθούς·

Or. pt

Τροπολογία 34
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
άρθρο 16 παράγραφος 1 και στο άρθρο 16 
παράγραφος 3 της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου επιβεβαιώνεται αφενός η 
ισότητα των δικαιωμάτων ανδρών και 
γυναικών στον γάμο, κατά τη διάρκεια 
του γάμου και σε περίπτωση λύσης του 
γάμου, και, αφετέρου, ο ρόλος της 
οικογένειας ως «θεμελιώδους στοιχείου 
της κοινωνίας που δικαιούται προστασία 
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από την κοινωνία και το κράτος»·

Or. es

Τροπολογία 35
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη πολιτικών ισότητας θα πρέπει 
να βασίζεται στην πρόσβαση των ανδρών 
και των γυναικών σε ίσες ευκαιρίες, και 
παράλληλα να παρέχεται στήριξη στις 
γυναίκες για τον συνδυασμό 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής·

Or. pl

Τροπολογία 36
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά 
μέσο όρο, τα κράτη μέλη έλαβαν 67,4/100 
βαθμούς στον δείκτη ισότητας των 
φύλων της ΕΕ για το 2019, βαθμολογία η 
οποία έχει βελτιωθεί κατά μόλις 5,4 
βαθμούς από το 2005·

Or. en

Τροπολογία 37
Jadwiga Wiśniewska
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις 
για την προαγωγή της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές ανάμεσα 
σε γυναίκες και άνδρες, και ότι η ισότητα 
είναι στην ουσία η πρόσβαση σε ίσες 
ευκαιρίες·

Or. pl

Τροπολογία 38
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές 
και τα στερεότυπα σε όλο τον κόσμο 
διαιωνίζουν την ανισότητα, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπέρβαση αυτών 
των δομών και των στερεοτύπων θα 
προωθήσει την ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ένα 
ισχυρό κίνημα για τα δικαιώματα των 
γυναικών για την προάσπιση των 
δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων 
των γυναικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι απειλές προς τα δικαιώματα των 
γυναικών αποτελούν επίσης απειλές για τη 
δημοκρατία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές 
και τα στερεότυπα σε όλο τον κόσμο 
διαιωνίζουν την ανισότητα, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπέρβαση αυτών 
των δομών και των στερεοτύπων θα 
προωθήσει την ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αντιμετωπίζουν διασταυρούμενες 
ανισότητες και διακρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
συνδέονται με τη φυλή, την εθνοτική ή 
κοινωνική καταγωγή, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την ταυτότητα και 
έκφραση φύλου, τη θρησκεία ή τις 
πεποιθήσεις και το καθεστώς διαμονής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της 
ισότητας των φύλων και η επένδυση στις 
γυναίκες και τα κορίτσια όχι μόνο 
ωφελούν την κοινωνία στο σύνολό της 
αλλά αποτελούν επίσης αυτοσκοπό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ένα 
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ισχυρό κίνημα για τα δικαιώματα των 
γυναικών για την προάσπιση των 
δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων 
των γυναικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι απειλές προς τα δικαιώματα των 
γυναικών αποτελούν επίσης απειλές για τη 
δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 39
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές 
και τα στερεότυπα σε όλο τον κόσμο 
διαιωνίζουν την ανισότητα, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπέρβαση 
αυτών των δομών και των στερεοτύπων 
θα προωθήσει την ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ένα 
ισχυρό κίνημα για τα δικαιώματα των 
γυναικών για την προάσπιση των 
δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων 
των γυναικών, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι απειλές προς τα δικαιώματα των 
γυναικών αποτελούν επίσης απειλές για 
τη δημοκρατία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές 
και τα στερεότυπα που βασίζονται στην 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
στην ελευθερία και στο κοινό όφελος θα 
προωθήσουν τα δικαιώματα των γυναικών 
για την προάσπιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των δημοκρατικών 
αξιών·

Or. es

Τροπολογία 40
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές 
και τα στερεότυπα σε όλο τον κόσμο 
διαιωνίζουν την ανισότητα, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπέρβαση 
αυτών των δομών και των στερεοτύπων 
θα προωθήσει την ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ένα 
ισχυρό κίνημα για τα δικαιώματα των 
γυναικών για την προάσπιση των 
δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων 
των γυναικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι απειλές προς τα δικαιώματα των 
γυναικών αποτελούν επίσης απειλές για τη 
δημοκρατία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
ένα ισχυρό κίνημα για τα δικαιώματα των 
γυναικών για την προάσπιση των 
δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων 
των γυναικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι απειλές προς τα δικαιώματα των 
γυναικών αποτελούν επίσης απειλές για τη 
δημοκρατία·

Or. it

Τροπολογία 41
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές 
και τα στερεότυπα σε όλο τον κόσμο 
διαιωνίζουν την ανισότητα, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπέρβαση 
αυτών των δομών και των στερεοτύπων 
θα προωθήσει την ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ένα 
ισχυρό κίνημα για τα δικαιώματα των 
γυναικών για την προάσπιση των 
δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων 
των γυναικών, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι απειλές προς τα δικαιώματα των 
γυναικών αποτελούν επίσης απειλές για 
τη δημοκρατία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
επιβλαβή στερεότυπα διαιωνίζουν την 
ανισότητα, μεταξύ γυναικών και ανδρών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δημοκρατική 
κοινωνία θα πρέπει να προασπίζεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των γυναικών, και να καθιστά δυνατό 
τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους 
άνδρες να ακολουθούν τις επαγγελματικές 
και οικογενειακές φιλοδοξίες τους·

Or. pl

Τροπολογία 42
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Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές 
και τα στερεότυπα σε όλο τον κόσμο 
διαιωνίζουν την ανισότητα, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπέρβαση αυτών 
των δομών και των στερεοτύπων θα 
προωθήσει την ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ένα 
ισχυρό κίνημα για τα δικαιώματα των 
γυναικών για την προάσπιση των 
δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων 
των γυναικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι απειλές προς τα δικαιώματα των 
γυναικών αποτελούν επίσης απειλές για τη 
δημοκρατία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές 
και τα στερεότυπα σε όλο τον κόσμο, 
καθώς και η αυξανόμενη εφαρμογή του 
ισλαμικού νόμου σε έναν μεγάλο αριθμό 
χωρών και τμημάτων των κοινωνιών, 
διαιωνίζουν την ανισότητα, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπέρβαση αυτών 
των δομών και των στερεοτύπων θα 
προωθήσει την ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ένα 
ισχυρό κίνημα για τα δικαιώματα των 
γυναικών για την προάσπιση των 
δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων 
των γυναικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι απειλές προς τα δικαιώματα των 
γυναικών αποτελούν επίσης απειλές για τη 
δημοκρατία·

Or. fr

Τροπολογία 43
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές 
και τα στερεότυπα σε όλο τον κόσμο 
διαιωνίζουν την ανισότητα, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπέρβαση αυτών 
των δομών και των στερεοτύπων θα 
προωθήσει την ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ένα 
ισχυρό κίνημα για τα δικαιώματα των 
γυναικών για την προάσπιση των 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές 
και τα στερεότυπα σε όλο τον κόσμο 
διαιωνίζουν την ανισότητα, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπέρβαση αυτών 
των δομών και των στερεοτύπων θα 
προωθήσει την ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό 
να εξεταστούν η επιμονή και τα βαθύτερα 
αίτια του φαινομένου των 
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δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων 
των γυναικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι απειλές προς τα δικαιώματα των 
γυναικών αποτελούν επίσης απειλές για τη 
δημοκρατία·

φυλλορροούντων ποσοστών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι απαιτείται ένα ισχυρό κίνημα 
για τα δικαιώματα των γυναικών για την 
προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδίως των 
δικαιωμάτων των γυναικών, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές προς τα 
δικαιώματα των γυναικών αποτελούν 
επίσης απειλές για τη δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 44
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές 
και τα στερεότυπα σε όλο τον κόσμο 
διαιωνίζουν την ανισότητα, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπέρβαση 
αυτών των δομών και των στερεοτύπων θα 
προωθήσει την ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ένα 
ισχυρό κίνημα για τα δικαιώματα των 
γυναικών για την προάσπιση των 
δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων 
των γυναικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι απειλές προς τα δικαιώματα των 
γυναικών αποτελούν επίσης απειλές για τη 
δημοκρατία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιβλαβείς έμφυλες δομές και τα 
στερεότυπα σε όλο τον κόσμο διαιωνίζουν 
την ανισότητα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η εξάλειψη αυτών των δομών και των 
στερεοτύπων θα προωθήσει την ισότητα 
των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτείται ένα ισχυρό κίνημα για τα 
δικαιώματα των γυναικών για την 
προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδίως των 
δικαιωμάτων των γυναικών, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές προς τα 
δικαιώματα των γυναικών αποτελούν 
επίσης απειλές για τη δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 45
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες αντιμετωπίζουν 
διασταυρούμενες ανισότητες και 
διακρίσεις, μεταξύ άλλων λόγω φυλής, 
εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, 
γενετήσιου προσανατολισμού, 
ταυτότητας και έκφρασης φύλου, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, καθεστώτος 
διαμονής και αναπηρίας, και ότι οι 
προσπάθειες που καταβάλλονται πρέπει 
να στοχεύουν στην αντιμετώπιση όλων 
των μορφών διακρίσεων για την επίτευξη 
ισότητας των φύλων για όλες τις 
γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές της ΕΕ δεν έχουν αναπτύξει 
μέχρι στιγμής μια διατομεακή προσέγγιση 
και ότι έχουν επικεντρωθεί μόνο στην 
ατομική διάσταση των διακρίσεων, με 
αποτέλεσμα να υποτιμάται η θεσμική, η 
διαρθρωτική και η ιστορική διάστασή 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή 
μιας διατομεακής ανάλυσης δεν μας 
παρέχει μόνο τη δυνατότητα να 
κατανοήσουμε τα διαρθρωτικά εμπόδια, 
αλλά προσφέρει επίσης αποδεικτικά 
στοιχεία για τη δημιουργία δεικτών 
αναφοράς και τον καθορισμό πορείας 
προς τη χάραξη στρατηγικών και 
αποτελεσματικών πολιτικών κατά των 
συστημικών διακρίσεων, του 
αποκλεισμού και των κοινωνικών 
ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 46
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι νεοφιλελεύθερες 
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πολιτικές της ΕΕ συμβάλλουν σε 
ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
με την ανεργία να αυξάνεται, την αγορά 
εργασίας να απορρυθμίζεται, την 
αβεβαιότητα να πολλαπλασιάζεται και 
τους μισθούς να μειώνονται κυρίως για 
τις γυναίκες, ενώ οι περικοπές στα 
δημόσια οικονομικά, ιδίως στην υγεία και 
την εκπαίδευση, επιδεινώνουν ακόμη 
περισσότερο τους πολλαπλούς τρόπους 
διακριτικής μεταχείρισης και ανισότητας 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες·

Or. pt

Τροπολογία 47
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
διακρίσεις λόγω φύλου συχνά 
συνδυάζονται με διακρίσεις λόγω 
ταυτότητας όπως η φυλή ή η εθνοτική 
καταγωγή, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, 
η αναπηρία, η ηλικία, ο γενετήσιος 
προσανατολισμός, η τάξη και/ή το 
μεταναστευτικό καθεστώς που 
πυροδοτούν διπλές και πολλαπλές 
διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οριζόντια διατομεακή προοπτική είναι 
ουσιώδης στο πλαίσιο κάθε πολιτικής για 
την ισότητα των φύλων προκειμένου να 
αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται 
αυτές οι πολλαπλές απειλές διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 48
Annika Bruna, Virginie Joron
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
θεσπίσει σημαντική νομοθεσία και έχει 
δώσει καίρια ώθηση στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας, 
ωστόσο, υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές 
έχουν επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια, 
ενώ τα κινήματα που αντιτίθενται στις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων και 
στα δικαιώματα των γυναικών έχουν 
γνωρίσει άνθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα κινήματα αυτά επιδιώκουν να 
επηρεάσουν εθνικές και ευρωπαϊκές 
πολιτικές·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 49
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
θεσπίσει σημαντική νομοθεσία και έχει 
δώσει καίρια ώθηση στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας, 
ωστόσο, υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές 
έχουν επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια, 
ενώ τα κινήματα που αντιτίθενται στις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων και 
στα δικαιώματα των γυναικών έχουν 
γνωρίσει άνθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα κινήματα αυτά επιδιώκουν να 
επηρεάσουν εθνικές και ευρωπαϊκές 
πολιτικές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
θεσπίσει σημαντική νομοθεσία και έχει 
δώσει καίρια ώθηση στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας, 
ωστόσο, υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές 
έχουν επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια, 
ενώ τα κινήματα που αντιτίθενται στις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων και 
στα δικαιώματα των γυναικών έχουν 
γνωρίσει άνθηση, καθώς επιχειρούν να 
επανεδραιώσουν τους παραδοσιακούς 
ρόλους των φύλων ως τον κανόνα, 
αμφισβητούν το status quo και 
παρεμποδίζουν την περαιτέρω πρόοδο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κινήματα αυτά, 
που αντιτίθενται στις πολιτικές για την 
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ισότητα των φύλων, την οικογενειακή 
ποικιλομορφία, τον γάμο μεταξύ ατόμων 
του ίδιου φύλου, τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα, 
καθώς και την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου, επιχειρούν να 
επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές για τα 
δικαιώματα των γυναικών συνεπάγονται 
επίσης απειλές για τη δημοκρατία και την 
κοινωνική και οικονομική πρόοδο·

Or. en

Τροπολογία 50
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
θεσπίσει σημαντική νομοθεσία και έχει 
δώσει καίρια ώθηση στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας, 
ωστόσο, υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές 
έχουν επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια, 
ενώ τα κινήματα που αντιτίθενται στις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων και 
στα δικαιώματα των γυναικών έχουν 
γνωρίσει άνθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα κινήματα αυτά επιδιώκουν να 
επηρεάσουν εθνικές και ευρωπαϊκές 
πολιτικές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι 
πολιτικές της ΕΕ επιδεινώνουν τις 
ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών 
ενώ, ταυτόχρονα, τα κινήματα που 
αντιτίθενται στις πολιτικές για την ισότητα 
των φύλων και στα δικαιώματα των 
γυναικών έχουν γνωρίσει άνθηση·

Or. pt

Τροπολογία 51
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
θεσπίσει σημαντική νομοθεσία και έχει 
δώσει καίρια ώθηση στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας, 
ωστόσο, υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές 
έχουν επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια, 
ενώ τα κινήματα που αντιτίθενται στις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων και 
στα δικαιώματα των γυναικών έχουν 
γνωρίσει άνθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα κινήματα αυτά επιδιώκουν να 
επηρεάσουν εθνικές και ευρωπαϊκές 
πολιτικές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
θεσπίσει σημαντική νομοθεσία και έχει 
εξασφαλίσει καίρια πρόοδο για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι 
προσπάθειες αυτές έχουν επιβραδυνθεί τα 
τελευταία χρόνια, ενώ τα κινήματα που 
αντιτίθενται στις πολιτικές για την ισότητα 
των φύλων και στα δικαιώματα των 
γυναικών έχουν γνωρίσει άνθηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κινήματα αυτά 
επιδιώκουν να επηρεάσουν εθνικές και 
ευρωπαϊκές πολιτικές προκειμένου να 
παρεμποδιστεί η συνεχής πρόοδος προς 
την επίτευξη της ισότητας των φύλων και 
να περιοριστούν ήδη κεκτημένα 
θεμελιώδη δικαιώματα, γεγονός που 
προκαλεί ανησυχία·

Or. en

Τροπολογία 52
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
θεσπίσει σημαντική νομοθεσία και έχει 
δώσει καίρια ώθηση στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας, 
ωστόσο, υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές 
έχουν επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια, 
ενώ τα κινήματα που αντιτίθενται στις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων και 
στα δικαιώματα των γυναικών έχουν 
γνωρίσει άνθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα κινήματα αυτά επιδιώκουν να 
επηρεάσουν εθνικές και ευρωπαϊκές 
πολιτικές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
θεσπίσει σημαντική νομοθεσία και έχει 
δώσει καίρια ώθηση στην επίτευξη της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών· 
λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι έχουν 
γνωρίσει άνθηση κινήματα που προωθούν 
τη θυματοποίηση των γυναικών και τα 
οποία είτε απομακρύνθηκαν από τους 
ευγενείς στόχους τους ή δημιουργήθηκαν 
ρητά για να αποτελέσουν μέρος των 
μηχανισμών ορισμένων κομμάτων με 
μοναδικό στόχο την εξασφάλιση ψήφων 
και επιχορηγήσεων, διχάζοντας την 
κοινωνία και πλήττοντας την ισορροπία 
ενότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·
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Or. es

Τροπολογία 53
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
θεσπίσει σημαντική νομοθεσία και έχει 
δώσει καίρια ώθηση στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας, 
ωστόσο, υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές 
έχουν επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια, 
ενώ τα κινήματα που αντιτίθενται στις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων και 
στα δικαιώματα των γυναικών έχουν 
γνωρίσει άνθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα κινήματα αυτά επιδιώκουν να 
επηρεάσουν εθνικές και ευρωπαϊκές 
πολιτικές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
θεσπίσει σημαντική νομοθεσία και έχει 
δώσει καίρια ώθηση στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας ότι τα 
τελευταία χρόνια τα κινήματα που 
υποστηρίζουν τις πολιτικές για την 
ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα 
των γυναικών έχουν γνωρίσει άνθηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά αυτούς 
τους νόμους, πολλά επιβλαβή φαινόμενα 
και παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
γυναικών συνεχίζουν να συμβαίνουν, 
όπως βία, αναγκαστικοί γάμοι, εγκλήματα 
τιμής, ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, κ.λπ.·

Or. pl

Τροπολογία 54
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
θεσπίσει σημαντική νομοθεσία και έχει 
δώσει καίρια ώθηση στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας, 
ωστόσο, υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές 
έχουν επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια, 
ενώ τα κινήματα που αντιτίθενται στις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων και 
στα δικαιώματα των γυναικών έχουν 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
θεσπίσει σημαντική νομοθεσία και έχει 
δώσει καίρια ώθηση στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας, 
ωστόσο, υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές 
έχουν επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια, 
ενώ τα κινήματα που υιοθετούν 
διαφορετική προοπτική για την έννοια 
της ισότητας των φύλων, έχουν γνωρίσει 
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γνωρίσει άνθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα κινήματα αυτά επιδιώκουν να 
επηρεάσουν εθνικές και ευρωπαϊκές 
πολιτικές·

άνθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κινήματα αυτά επιδιώκουν να επηρεάσουν 
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές·

Or. pl

Τροπολογία 55
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της πνευματικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς τους, 
πρέπει να υπερασπιστούν την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα τις σχετικές 
διαφορές και ιδιαιτερότητές τους, κάτι 
που συνιστά θεμελιώδες στοιχείο για την 
αυτοπραγμάτωση των ατόμων· 
λαμβάνοντας εν προκειμένω υπόψη ότι 
θα πρέπει να απορριφθούν και να 
καταπολεμηθούν όλες οι αποκαλούμενες 
θεωρίες του φύλου, καθώς και κάθε 
προθυμία να καταστεί απροσδιόριστη η 
ταυτότητα φύλου των ατόμων·

Or. fr

Τροπολογία 56
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 1 στις 3 
γυναίκες στην ΕΕ ηλικίας 15 ετών και 
πάνω έχει υποστεί κάποια μορφή 
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σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας1α, 1 
στις 2 έχει υποστεί σεξουαλική 
παρενόχληση και 1 στις 10 έχει υποστεί 
παρενόχληση μέσω του διαδικτύου·
_________________
1α Έρευνα του FRA του 2014, η πλέον 
ολοκληρωμένη σε επίπεδο ΕΕ στον 
συγκεκριμένο τομέα, βάσει 28 κρατών 
μελών

Or. en

Τροπολογία 57
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών σε όλες τις μορφές της 
συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απαλλαγμένη από βία ζωή αποτελεί 
προϋπόθεση για την ισότητα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκστρατείες 
παραπληροφόρησης σχετικά με την 
ισότητα των φύλων επικεντρώνονται 
επίσης στο ζήτημα της βίας κατά των 
γυναικών, όπως έχει διαπιστωθεί 
αναφορικά με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορνεία 
συνιστά σοβαρή μορφή βίας και 
εκμετάλλευσης που κυρίως πλήττει 
γυναίκες και παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι βαθύτερες αιτίες της πορνείας δεν 
μπορούν να αποσυνδέονται από την 
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, 
ιδίως την ανεργία, την οικονομική 
ανάγκη και τη φτώχεια· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
αυξήσουν τις χρηματοδοτήσεις 
κοινωνικής στήριξης και πρόσβασης σε 
δημόσιες υπηρεσίες για τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων ή σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, παρέχοντας ψυχολογική 
και κοινωνική στήριξη από 
εξειδικευμένους επαγγελματίες, και να 
προβλέψουν κοινωνικές και οικονομικές 
πολιτικές σχεδιασμένες για να βοηθούν 
ευάλωτες γυναίκες και κορίτσια να 
εγκαταλείψουν την πορνεία, μεταξύ 
άλλων διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας 
που να οδηγούν πραγματικά στην 
κοινωνική ένταξή τους·

Or. pt
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Τροπολογία 58
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών σε όλες τις μορφές της 
συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απαλλαγμένη από βία ζωή αποτελεί 
προϋπόθεση για την ισότητα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εκστρατείες 
παραπληροφόρησης σχετικά με την 
ισότητα των φύλων επικεντρώνονται 
επίσης στο ζήτημα της βίας κατά των 
γυναικών, όπως έχει διαπιστωθεί 
αναφορικά με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών σε όλες τις μορφές της 
συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απαλλαγμένη από βία ζωή αποτελεί 
προϋπόθεση για την ισότητα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η έμφυλη βία στον τομέα της 
υγείας όπως, π.χ., η μαιευτική και 
γυναικολογική βία, αποτελεί μορφή βίας 
που αποκαλύφθηκε τα τελευταία χρόνια, 
καθώς και ότι η βία κατά ηλικιωμένων 
γυναικών εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό 
να μην αναγνωρίζεται επαρκώς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκστρατείες 
παραπληροφόρησης σχετικά με την 
ισότητα των φύλων επικεντρώνονται 
επίσης στο ζήτημα της βίας κατά των 
γυναικών, όπως έχει διαπιστωθεί 
αναφορικά με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει ευρεία αντίθεση και επιβλαβείς 
πολιτικές αποφάσεις σε ορισμένα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 59
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών σε όλες τις μορφές της 
συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απαλλαγμένη από βία ζωή αποτελεί 
προϋπόθεση για την ισότητα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκστρατείες 
παραπληροφόρησης σχετικά με την 
ισότητα των φύλων επικεντρώνονται 
επίσης στο ζήτημα της βίας κατά των 
γυναικών, όπως έχει διαπιστωθεί 
αναφορικά με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών σε όλες τις μορφές της 
συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαλλαγμένη 
από βία ζωή αποτελεί προϋπόθεση για την 
ισότητα·

Or. pl

Τροπολογία 60
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών σε όλες τις μορφές της 
συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απαλλαγμένη από βία ζωή αποτελεί 
προϋπόθεση για την ισότητα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκστρατείες 
παραπληροφόρησης σχετικά με την 
ισότητα των φύλων επικεντρώνονται 
επίσης στο ζήτημα της βίας κατά των 
γυναικών, όπως έχει διαπιστωθεί 
αναφορικά με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών και, κατ’ επέκταση, κατά 
κάθε προσώπου και σε όλες τις μορφές 
της συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και το μεγαλύτερο εμπόδιο 
στη διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της 
ζωής, της αξιοπρέπειας, της ισότητας και 
της ελευθερίας μεταξύ των ατόμων·

Or. es
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Τροπολογία 61
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών σε όλες τις μορφές της 
συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απαλλαγμένη από βία ζωή αποτελεί 
προϋπόθεση για την ισότητα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εκστρατείες 
παραπληροφόρησης σχετικά με την 
ισότητα των φύλων επικεντρώνονται 
επίσης στο ζήτημα της βίας κατά των 
γυναικών, όπως έχει διαπιστωθεί 
αναφορικά με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών σε όλες τις μορφές της 
(σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή 
διαδικτυακή βία) συνιστά παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα από τα 
μεγαλύτερα εμπόδια στην επίτευξη της 
ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η απαλλαγμένη από βία ζωή αποτελεί 
προϋπόθεση για την ισότητα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εκστρατείες 
παραπληροφόρησης σχετικά με την 
ισότητα των φύλων επικεντρώνονται 
επίσης στο ζήτημα της βίας κατά των 
γυναικών, όπως έχει διαπιστωθεί 
αναφορικά με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης·

Or. en

Τροπολογία 62
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών σε όλες τις μορφές της 
συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απαλλαγμένη από βία ζωή αποτελεί 
προϋπόθεση για την ισότητα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εκστρατείες 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών σε όλες τις μορφές της 
συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απαλλαγμένη από βία ζωή αποτελεί 
προϋπόθεση για την ισότητα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εκστρατείες 
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παραπληροφόρησης σχετικά με την 
ισότητα των φύλων επικεντρώνονται 
επίσης στο ζήτημα της βίας κατά των 
γυναικών, όπως έχει διαπιστωθεί 
αναφορικά με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης·

παραπληροφόρησης με σκοπό την 
υπονόμευση του κινήματος για την 
ισότητα των φύλων παρεμποδίζουν επίσης 
την επίτευξη προόδου στο ζήτημα της 
εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, 
όπως έχει διαπιστωθεί αναφορικά με τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·

Or. en

Τροπολογία 63
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών σε όλες τις μορφές της 
συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απαλλαγμένη από βία ζωή αποτελεί 
προϋπόθεση για την ισότητα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εκστρατείες 
παραπληροφόρησης σχετικά με την 
ισότητα των φύλων επικεντρώνονται 
επίσης στο ζήτημα της βίας κατά των 
γυναικών, όπως έχει διαπιστωθεί 
αναφορικά με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 
των γυναικών σε όλες τις μορφές της 
συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απαλλαγμένη από βία ζωή αποτελεί 
προϋπόθεση για την ισότητα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εκστρατείες 
παραπληροφόρησης σχετικά με την 
ισότητα των φύλων επικεντρώνονται 
επίσης στο ζήτημα της βίας κατά των 
γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία 64
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων αποτελεί μία από τις πλέον 
κατάφωρες παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, δεδομένου ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια αντιστοιχούν στο 80 % 
των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων και στο 95 % των 
καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, κάτι που συνδέεται άμεσα 
με τη ζήτηση για γυναίκες και κορίτσια 
στη βιομηχανία της πορνείας·

Or. en

Τροπολογία 65
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν 
διαρθρωτικές αιτίες που πρέπει να 
εκριζωθούν και να αναστραφούν, κυρίως 
με πολιτικές για την απασχόληση, τη 
στέγαση, την κινητικότητα και την 
πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες·

Or. pt

Τροπολογία 66
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
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ανθρώπων αποτελεί ολοένα και 
μεγαλύτερο μέρος του οργανωμένου 
εγκλήματος, ότι συνιστά παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι αφορά 
κυρίως τις γυναίκες και τα παιδιά, ιδίως 
για τον σκοπό της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 67
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο εάν διασφαλιστεί η 
ισότητά τους ενώπιον του νόμου, καθώς 
και η ισότητα ευκαιριών στην πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
απασχόληση·

Or. es

Τροπολογία 68
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να 
λαμβάνει αποφάσεις, στο πλαίσιο της 
εθνικής κυριαρχίας του, για την 
επικύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης·

Or. pl
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Τροπολογία 69
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών 
και των συναφών δικαιωμάτων τους, 
συμπεριλαμβανομένου του ότι στερούνται 
την πρόσβαση σε φροντίδα ασφαλών και 
νόμιμων αμβλώσεων, αποτελούν μορφή 
βίας κατά των γυναικών·

Or. pt

Τροπολογία 70
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, 
προς σεξουαλική εκμετάλλευση είναι μια 
μορφή δουλείας και δεν συνάδει με την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα της αύξησης 
του οργανωμένου εγκλήματος και της 
κερδοφορίας, η εμπορία ανθρώπων 
σημειώνει ανοδική πορεία παγκοσμίως· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά πορνείας 
ενισχύει την εμπορία γυναικών και 
παιδιών και επιτείνει τη βία εναντίον 
τους·

Or. pt
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Τροπολογία 71
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών 
και των συναφών δικαιωμάτων τους, 
συμπεριλαμβανομένου του ότι στερούνται 
την πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφαλών και 
νόμιμων αμβλώσεων, αποτελούν μορφή 
βίας κατά των γυναικών·

Or. pt

Τροπολογία 72
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας 
και στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, η 
οποία εκτελείται κυρίως από γυναίκες, 
συμβάλλει στο μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής, όπως η οδηγία για 
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, αποτελούν σημαντικά 
πρώτα βήματα, αλλά πρέπει να 
συμπληρωθούν από περαιτέρω μέτρα για 
τη συμμετοχή περισσότερων ανδρών σε 
μη αμειβόμενη εργασία και την 

διαγράφεται
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προώθηση του μοντέλου ισότιμων 
αμοιβών και ισότιμης παροχής 
φροντίδας·

Or. fr

Τροπολογία 73
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, η οποία 
εκτελείται κυρίως από γυναίκες, συμβάλλει 
στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα μέτρα για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, όπως η οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, αποτελούν σημαντικά πρώτα 
βήματα, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν 
από περαιτέρω μέτρα για τη συμμετοχή 
περισσότερων ανδρών σε μη αμειβόμενη 
εργασία και την προώθηση του μοντέλου 
ισότιμων αμοιβών και ισότιμης παροχής 
φροντίδας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, η οποία 
εκτελείται κυρίως από γυναίκες, συμβάλλει 
στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα μέτρα για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, όπως η οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, αποτελούν σημαντικά πρώτα 
βήματα, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν 
από περαιτέρω μέτρα για τη συμμετοχή 
περισσότερων ανδρών σε μη αμειβόμενη 
εργασία και την προώθηση του μοντέλου 
ισότιμων αμοιβών και ισότιμης παροχής 
φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακές δομές, η μη αμειβόμενη 
παροχή φροντίδας και τα αντικίνητρα 
στα εθνικά φορολογικά συστήματα 
συμβάλλουν στην εξώθηση ή στη 
διατήρηση των γυναικών σε καθεστώς 
δεύτερου εργαζόμενου, γεγονός που έχει 
αρνητικές συνέπειες για τις γυναίκες και 
την οικονομική ανεξαρτησία τους, καθώς 
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και για την κοινωνία στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 74
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, η οποία 
εκτελείται κυρίως από γυναίκες, συμβάλλει 
στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα μέτρα για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, όπως η οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, αποτελούν σημαντικά πρώτα 
βήματα, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν 
από περαιτέρω μέτρα για τη συμμετοχή 
περισσότερων ανδρών σε μη αμειβόμενη 
εργασία και την προώθηση του μοντέλου 
ισότιμων αμοιβών και ισότιμης παροχής 
φροντίδας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, η οποία 
εκτελείται κυρίως από γυναίκες, συμβάλλει 
στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 75
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, η οποία 
εκτελείται κυρίως από γυναίκες, συμβάλλει 
στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα μέτρα για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, όπως η οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, αποτελούν σημαντικά πρώτα 
βήματα, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν 
από περαιτέρω μέτρα για τη συμμετοχή 
περισσότερων ανδρών σε μη αμειβόμενη 
εργασία και την προώθηση του μοντέλου 
ισότιμων αμοιβών και ισότιμης παροχής 
φροντίδας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, η οποία 
εκτελείται κυρίως από γυναίκες, συμβάλλει 
στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 76
Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, η οποία 
εκτελείται κυρίως από γυναίκες, 
συμβάλλει στο μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, όπως η οδηγία για την 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας και οι 
οικιακές εργασίες εκτελούνται κυρίως από 
γυναίκες και οδηγούν σε κενά στην 
απασχόληση και την επαγγελματική 
εξέλιξη, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στο 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
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ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, αποτελούν σημαντικά 
πρώτα βήματα, αλλά πρέπει να 
συμπληρωθούν από περαιτέρω μέτρα για 
τη συμμετοχή περισσότερων ανδρών σε 
μη αμειβόμενη εργασία και την 
προώθηση του μοντέλου ισότιμων 
αμοιβών και ισότιμης παροχής 
φροντίδας·

μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 77
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, η οποία 
εκτελείται κυρίως από γυναίκες, συμβάλλει 
στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα μέτρα για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, όπως η οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, αποτελούν σημαντικά πρώτα 
βήματα, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν 
από περαιτέρω μέτρα για τη συμμετοχή 
περισσότερων ανδρών σε μη αμειβόμενη 
εργασία και την προώθηση του μοντέλου 
ισότιμων αμοιβών και ισότιμης παροχής 
φροντίδας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, η οποία 
εκτελείται κυρίως από γυναίκες, συμβάλλει 
στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα μέτρα για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, όπως η οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, αποτελούν σημαντικά πρώτα 
βήματα, αλλά πρέπει καταρχήν να 
μεταφερθούν ορθά στα εθνικά συστήματα 
των κρατών μελών της ΕΕ, να 
εφαρμοστούν πλήρως εγκαίρως, καθώς 
και να συμπληρωθούν από περαιτέρω 
μέτρα για τη συμμετοχή περισσότερων 
ανδρών σε μη αμειβόμενη εργασία και 
καθήκοντα παροχής φροντίδας και την 
προώθηση του μοντέλου ισότιμων 
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αμοιβών και ισότιμης παροχής φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 78
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, η οποία 
εκτελείται κυρίως από γυναίκες, 
συμβάλλει στο μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, όπως η οδηγία για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, αποτελούν σημαντικά 
πρώτα βήματα, αλλά πρέπει να 
συμπληρωθούν από περαιτέρω μέτρα για 
τη συμμετοχή περισσότερων ανδρών σε μη 
αμειβόμενη εργασία και την προώθηση του 
μοντέλου ισότιμων αμοιβών και ισότιμης 
παροχής φροντίδας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας και οι 
οικιακές εργασίες εκτελούνται κυρίως από 
γυναίκες και οδηγούν σε κενά στην 
απασχόληση και την επαγγελματική 
εξέλιξη, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στο 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα μέτρα για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, όπως 
η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, 
αποτελούν σημαντικά πρώτα βήματα, αλλά 
πρέπει να συμπληρωθούν από περαιτέρω 
μέτρα για τη συμμετοχή περισσότερων 
ανδρών σε μη αμειβόμενη εργασία και την 
προώθηση του μοντέλου ισότιμων 
αμοιβών και ισότιμης παροχής φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 79
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, η οποία 
εκτελείται κυρίως από γυναίκες, συμβάλλει 
στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα μέτρα για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, όπως η οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, αποτελούν σημαντικά πρώτα 
βήματα, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν 
από περαιτέρω μέτρα για τη συμμετοχή 
περισσότερων ανδρών σε μη αμειβόμενη 
εργασία και την προώθηση του μοντέλου 
ισότιμων αμοιβών και ισότιμης παροχής 
φροντίδας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, η οποία 
εκτελείται κυρίως από γυναίκες, συμβάλλει 
στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα μέτρα για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, όπως η οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, αποτελούν σημαντικά πρώτα 
βήματα, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν 
από περαιτέρω μέτρα για τη συμμετοχή 
περισσότερων ανδρών σε μη αμειβόμενη 
εργασία, τονίζοντας την ίση αξία της σε 
σύγκριση με την επαγγελματική εργασία, 
για την προώθηση του μοντέλου ισότιμων 
αμοιβών και ισότιμης παροχής φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 80
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, η 
οποία εκτελείται κυρίως από γυναίκες, 
συμβάλλει στο μισθολογικό και 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να παρασχεθούν κίνητρα για τη 
λήψη μέτρων που ενθαρρύνουν και 
προωθούν την οικογένεια ως προνομιακό 
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συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής, όπως η οδηγία για 
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, αποτελούν σημαντικά 
πρώτα βήματα, αλλά πρέπει να 
συμπληρωθούν από περαιτέρω μέτρα για 
τη συμμετοχή περισσότερων ανδρών σε 
μη αμειβόμενη εργασία και την 
προώθηση του μοντέλου ισότιμων 
αμοιβών και ισότιμης παροχής 
φροντίδας·

περιβάλλον ανάπτυξης των προσώπων με 
σκοπό την πλήρη αυτοπραγμάτωσή τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αρκεί να 
επιδιώκεται απλώς και μόνο η 
οικονομική ισότητα όταν το διακύβευμα 
είναι η επίτευξη μιας γεμάτης ζωής σε 
αναζήτηση της ισότητας και του πλούτου 
που απορρέουν από την κοινή ζωή ενός 
άνδρα και μιας γυναίκας·

Or. es

Τροπολογία 81
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, η οποία 
εκτελείται κυρίως από γυναίκες, συμβάλλει 
στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα μέτρα για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, όπως η οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, αποτελούν σημαντικά πρώτα 
βήματα, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν 
από περαιτέρω μέτρα για τη συμμετοχή 
περισσότερων ανδρών σε μη αμειβόμενη 
εργασία και την προώθηση του μοντέλου 
ισότιμων αμοιβών και ισότιμης παροχής 
φροντίδας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα 
όσον αφορά τα φύλα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν την κατανομή των εργασιών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, 
στην εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μη αμειβόμενη παροχή φροντίδας, η οποία 
εκτελείται κυρίως από γυναίκες, συμβάλλει 
στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα μέτρα για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, όπως η οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, αποτελούν σημαντικά πρώτα 
βήματα, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν 
από περαιτέρω μέτρα για την προώθηση 
πιο ισότιμης κατανομής των 
καθηκόντων, όσον αφορά την ανάληψη 
αμειβόμενης απασχόλησης και παροχής 
φροντίδας·
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Or. pl

Τροπολογία 82
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με εκτιμήσεις, το 80 % της συνολικής 
φροντίδας σε ολόκληρη την ΕΕ παρέχεται 
από άτυπους παρόχους φροντίδας, οι 
οποίοι είναι κυρίως γυναίκες (75 %), 
γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη 
χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά 
τη φροντίδα, το οποίο επηρεάζει 
σημαντικά το συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πάνω από το 50 % των παρόχων 
φροντίδας ηλικίας κάτω των 65 ετών 
συνδυάζουν την παροχή φροντίδας με την 
απασχόληση, με αποτέλεσμα να εκτελούν 
μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάροχοι 
φροντίδας μπορεί να προτιμούν θέσεις 
εργασίας χαμηλών προσόντων με 
χαμηλές αποδοχές, οι οποίες μπορούν να 
προσαρμοστούν στο πρόγραμμά τους για 
την παροχή φροντίδας, ενώ παράλληλα 
μπορεί να υποχρεούνται να μειώσουν το 
ωράριο εργασίας τους ή να 
εγκαταλείψουν αμειβόμενη εργασία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό μεταξύ 
7 % και 21 % των άτυπων παρόχων 
φροντίδας μειώνουν το ωράριο εργασίας 
τους, ενώ ποσοστό μεταξύ 3 % και 18 % 
αποσύρονται από την αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 83
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
προβλήματα στην αντιστοίχιση των 
συστημάτων παιδικής μέριμνας των 
διαφόρων κρατών μελών με τις ανάγκες 
των γονέων, συμπεριλαμβανομένων των 
μονογονεϊκών οικογενειών (κυρίως των 
οικογενειών ανύπαντρων μητέρων) και 
εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες 
στον συνδυασμό οικογενειακής, ιδιωτικής 
και επαγγελματικής ζωής, ιδίως για τις 
γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες πάνω από 45 ετών συχνά 
θεωρούνται υποαπασχολούμενες και 
απασχολούμενες υπό πολύ χειρότερες 
συνθήκες από ότι οι άνδρες, ιδίως όταν 
επιστρέφουν στην εργασία κατόπιν άδειας 
μητρότητας ή γονικής άδειας, ή όταν 
αναγκάζονται να συνδυάσουν την εργασία 
και την παροχή φροντίδας σε εξαρτώμενα 
πρόσωπα·

Or. pl

Τροπολογία 84
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες 
και οι γυναίκες, που επιτελούν 
συμπληρωματικούς ρόλους στη 
συντήρηση της οικογένειας, πρέπει να 
μπορούν να επωφεληθούν από μέτρα που 
καθιστούν δυνατή την εκτέλεση των 
καθηκόντων εκπαίδευσης των παιδιών 
υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι πρέπει να 
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αναγνωριστεί και να προαχθεί ο 
εκπαιδευτικός ρόλος, κυρίως των 
μητέρων, κατά την παιδική ηλικία, 
καθώς και να επωφεληθεί στο μέτρο του 
δυνατού από κατάλληλες δημοσιονομικές 
και φορολογικές διατάξεις·

Or. fr

Τροπολογία 85
Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης 
ισότητας των φύλων για το 2019 
καταδεικνύει συνεχιζόμενο χάσμα μεταξύ 
των φύλων όσον αφορά τη συμμετοχή 
στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στην πλήρη απασχόληση αποκαλύπτει 
συνεχιζόμενες ανισότητες μεταξύ των 
γυναικών και τω ανδρών, καθώς στην ΕΕ 
με καθεστώς μερικής απασχόλησης 
εργάζεται το 8 % των ανδρών έναντι 
31 % των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 86
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προστασία της μητρότητας είναι 
δικαίωμα το οποίο θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα η 
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αύξηση των περιόδων άδειας 
μητρότητας, με πλήρη δικαιώματα και το 
100% του μισθού·

Or. pt

Τροπολογία 87
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
να επισημανθεί το εύρος και η κοινωνική 
σημασία τής μη αμειβόμενης εργασίας 
στο σπίτι και της φροντίδας των παιδιών, 
των ηλικιωμένων και των άρρωστων 
μελών της οικογένειας, οι οποίες 
αναλαμβάνονται κυρίως από τις γυναίκες·

Or. pl

Τροπολογία 88
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
ποιοτικής φροντίδας στην ΕΕ εμφανίζει 
μεγάλες αποκλίσεις τόσο εντός όσο και 
μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και 
μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων 
υποδομών, μεταξύ αστικών και 
αγροτικών περιοχών και μεταξύ 
διαφορετικών ηλικιακών ομάδων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα 
σχετικά με την παροχή φροντίδας στην 
ΕΕ είναι μάλλον κατακερματισμένα, ενώ 
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παράλληλα λείπει μια ολιστική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
δημογραφικών προκλήσεων με τις οποίες 
βρίσκεται αντιμέτωπη η ΕΕ, οι οποίες 
ασκούν πιέσεις στις δημόσιες δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία 89
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη 
αμειβόμενη εργασία συνιστά σημαντικό 
στοιχείο οικονομικής αποδοτικότητας, 
και ότι η παραδοσιακή προσέγγιση δεν 
υπολογίζει τη μη αμειβόμενη εργασία, 
όπως τη φροντίδα των παιδιών και των 
ηλικιωμένων, την ώρα της πληρωμής 
των κοινωνικών παροχών·

Or. pl

Τροπολογία 90
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στην ωριαία αμοιβή 
στην ΕΕ είναι 16 %, αν και παρουσιάζει 
σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των 
κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
αυξάνεται στο 40 % αν ληφθούν υπόψη 
τα ποσοστά απασχόλησης και η συνολική 
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συμμετοχή στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεκτάσεις 
του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων περιλαμβάνουν χάσμα μεταξύ των 
φύλων της τάξης του 37 % όσον αφορά το 
εισόδημα από συντάξεις·

Or. en

Τροπολογία 91
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας δεν διασφαλίζει την ισότιμη 
συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων 
και, ως εκ τούτου, περιορίζει τις 
δυνατότητες των γυναικών να αλλάξουν 
τις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές δομές·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 92
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας δεν διασφαλίζει την ισότιμη 
συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και, 
ως εκ τούτου, περιορίζει τις δυνατότητες 
των γυναικών να αλλάξουν τις 
οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στην 
αγορά εργασίας συνοδεύεται από μη 
ισότιμη συμμετοχή τους στη λήψη 
αποφάσεων και, ως εκ τούτου, περιορίζει 
τις δυνατότητες των γυναικών να 
αλλάξουν τις οικονομικές, πολιτικές, 
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πολιτιστικές δομές· κοινωνικές και πολιτιστικές δομές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κάθετος και ο 
οριζόντιος διαχωρισμός στην 
απασχόληση και οι πρακτικές που 
εισάγουν διακρίσεις κατά τις προσλήψεις 
και τις προαγωγές αποτελούν μία από τις 
βασικές αιτίες του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 93
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας δεν διασφαλίζει την ισότιμη 
συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και, 
ως εκ τούτου, περιορίζει τις δυνατότητες 
των γυναικών να αλλάξουν τις 
οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές δομές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας δεν διασφαλίζει την ισότιμη 
συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων ή 
σε μισθούς και, ως εκ τούτου, περιορίζει 
τις δυνατότητες των γυναικών να 
αλλάξουν τις οικονομικές, πολιτικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές δομές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών συναντάται 
επίσης στην πρόσβαση σε ευκαιρίες 
απασχόλησης, σε θέσεις απασχόλησης 
και στην επαγγελματική ανέλιξη·

Or. pt

Τροπολογία 94
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας δεν διασφαλίζει την ισότιμη 
συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και, 
ως εκ τούτου, περιορίζει τις δυνατότητες 
των γυναικών να αλλάξουν τις 
οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές δομές·

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας δεν διασφαλίζει την ισότιμη 
συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και, 
ως εκ τούτου, περιορίζει τις δυνατότητες 
των γυναικών να αλλάξουν τις 
οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές δομές· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι ποσοστώσεις των φύλων, τα 
συστήματα «φερμουάρ» και οι κυρώσεις 
έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά μέτρα 
για τη διασφάλιση της ισότητας και την 
καταπολέμηση των άνισων σχέσεων 
εξουσίας·

Or. en

Τροπολογία 95
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας δεν διασφαλίζει την ισότιμη 
συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και, 
ως εκ τούτου, περιορίζει τις δυνατότητες 
των γυναικών να αλλάξουν τις 
οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές δομές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας διασφαλίζει τη συμμετοχή τους 
στη λήψη αποφάσεων και, ως εκ τούτου, 
παρέχει στις γυναίκες τη δυνατότητα να 
επηρεάσουν τις οικονομικές, πολιτικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές δομές·

Or. es

Τροπολογία 96
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το 
30% των γυναικών στην ΕΕ εργάζονται 
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με μερική απασχόληση και είναι πολύ 
πιθανότερο να χρειαστεί να 
εγκαταλείψουν την εργασία για να 
φροντίσουν παιδιά και/ή συγγενείς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά μέσο όρο, 
οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν 15% 
λιγότερα ανά ώρα από ότι οι άνδρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη 
διαθεσιμότητα, το απαγορευτικό κόστος 
και η έλλειψη υποδομών και υπηρεσιών 
παιδικής μέριμνας υψηλής ποιότητας, 
ιδίως στον δημόσιο τομέα, εξακολουθούν 
να αποτελούν σημαντικό φραγμό για την 
ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε όλες 
τις πτυχές της ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της εργασίας·

Or. pt

Τροπολογία 97
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου να προωθηθεί η ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα καλά 
σχεδιασμένο σύστημα αδειών για την 
παροχή φροντίδας, με υψηλής ποιότητας, 
εύκολα προσβάσιμες και οικονομικά 
προσιτές υποδομές, και τα έξοδα ενός 
τέτοιου συστήματος θα πρέπει να 
θεωρούνται μέρος των επενδύσεων σε 
υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι υπηρεσίες αποτελούν προϋπόθεση για 
τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, σε ηγετικές θέσεις στην 
επιστήμη και την έρευνα, και μπορούν να 
συμβάλλουν στην εξάλειψη της 
δημογραφικής κρίσης στην Ευρώπη·

Or. pl
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Τροπολογία 98
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
φύλων, αποτελεί προϋπόθεση για τη 
δημιουργία και τη διανομή διαφόρων 
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών 
εκφράσεων, καθώς όλοι οι τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργίας ασκούν 
σημαντική επιρροή στις πεποιθήσεις και 
τις αξίες μας και στην αντίληψή μας όσον 
αφορά τα ζητήματα φύλου·

Or. en

Τροπολογία 99
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οικονομικά επιχειρήματα συνηγορούν 
υπέρ της πλήρους συμμετοχής των 
γυναικών στην οικονομία, καθώς το 
χάσμα μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση κοστίζει στην Ευρώπη 
370 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως1α·
_________________
1α 
https://www.eurofound.europa.eu/news/ne
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ws-articles/gender-employment-gap-costs-
europe-eu370-billion-per-year

Or. en

Τροπολογία 100
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα για ίση αμοιβή για ίση εργασία 
ίσης αξίας, δεν διασφαλίζεται σε πολλές 
περιστάσεις, ακόμη κι όταν προβλέπεται 
από τον νόμο, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η βαθύτερη αιτία αυτής της 
διάκρισης πρέπει να αντιμετωπιστεί, είτε 
προστατεύοντας και ενισχύοντας τα 
εργασιακά δικαιώματα είτε 
επιταχύνοντας την ανάληψη δράσης, 
ακόμη και από τις εθνικές αρχές 
επιθεώρησης εργασίας, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις 
εφαρμόζουν αυτά τα δικαιώματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις αποτελούν βασικό 
βήμα αναστροφής της κατάστασης και 
υπερνίκησης των ανισοτήτων μεταξύ των 
ανδρών και γυναικών·

Or. pt

Τροπολογία 101
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
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γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν 
διάφορα εμπόδια στον τομέα του 
αθλητισμού και υφίστανται όχι μόνο βία, 
αλλά και διακρίσεις όσον αφορά τις 
αποδοχές, τα χρηματικά έπαθλα και τις 
συνθήκες εργασίας, ενώ παράλληλα 
υποεκπροσωπούνται σε συμβούλια 
αθλητικών οργανώσεων και μέσων 
ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 102
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες αντιστοιχούν μόλις στο 34,4 % 
των αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ και 
στο 30 % των επιχειρηματιών που 
ιδρύουν νεοφυείς επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 103
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
στην Ευρώπη πλήττει δυσανάλογα τις 
γυναίκες, ιδίως τις ανύπαντρες μητέρες, τις 
γυναίκες με αναπηρία και τις ηλικιωμένες, 
τις μετανάστριες και τις γυναίκες 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
στην Ευρώπη πλήττει δυσανάλογα τις 
γυναίκες, ιδίως τις ανύπαντρες μητέρες, τις 
γυναίκες με αναπηρία και τις ηλικιωμένες, 
τις μετανάστριες και τις γυναίκες 
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εθνοτικών μειονοτήτων· εθνοτικών μειονοτήτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 15 % των νοικοκυριών με 
παιδιά σε επίπεδο ΕΕ είναι μονογονεϊκά 
νοικοκυριά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
κατά μέσο όρο, το 85 % αυτών των 
νοικοκυριών τελούν υπό την ευθύνη 
μόνων μητέρων, ενώ το 47 % των 
μονογονεϊκών νοικοκυριών διέτρεχαν 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού το 2017· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το φαινόμενο των άστεγων 
γυναικών αποτελεί όλο και μεγαλύτερο 
πρόβλημα·

Or. en

Τροπολογία 104
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
στην Ευρώπη πλήττει δυσανάλογα τις 
γυναίκες, ιδίως τις ανύπαντρες μητέρες, τις 
γυναίκες με αναπηρία και τις ηλικιωμένες, 
τις μετανάστριες και τις γυναίκες 
εθνοτικών μειονοτήτων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
και ο κοινωνικός αποκλεισμός στην 
Ευρώπη πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες, 
ιδίως τις ανύπαντρες μητέρες, τις γυναίκες 
με αναπηρία και τις ηλικιωμένες, τις 
γυναίκες από αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές, τις 
μετανάστριες και τις γυναίκες εθνοτικών 
μειονοτήτων·

Or. pl

Τροπολογία 105
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
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στην Ευρώπη πλήττει δυσανάλογα τις 
γυναίκες, ιδίως τις ανύπαντρες μητέρες, τις 
γυναίκες με αναπηρία και τις ηλικιωμένες, 
τις μετανάστριες και τις γυναίκες 
εθνοτικών μειονοτήτων·

στην Ευρώπη πλήττει δυσανάλογα τις 
γυναίκες, ιδίως τις ανύπαντρες μητέρες, τις 
γυναίκες με αναπηρία και τις ηλικιωμένες·

Or. fr

Τροπολογία 106
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
στην Ευρώπη πλήττει δυσανάλογα τις 
γυναίκες, ιδίως τις ανύπαντρες μητέρες, τις 
γυναίκες με αναπηρία και τις ηλικιωμένες, 
τις μετανάστριες και τις γυναίκες 
εθνοτικών μειονοτήτων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
στην Ευρώπη πλήττει δυσανάλογα τις 
γυναίκες, ιδίως τις ανύπαντρες μητέρες και 
τις μητέρες μεγάλων οικογενειών, τις 
γυναίκες με αναπηρία και τις ηλικιωμένες, 
τις μετανάστριες και τις γυναίκες 
εθνοτικών μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 107
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
στην Ευρώπη πλήττει δυσανάλογα τις 
γυναίκες, ιδίως τις ανύπαντρες μητέρες, τις 
γυναίκες με αναπηρία και τις ηλικιωμένες, 
τις μετανάστριες και τις γυναίκες 
εθνοτικών μειονοτήτων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
στην Ευρώπη μπορεί να πλήξει τις 
γυναίκες, ιδίως τις ανύπαντρες μητέρες, τις 
γυναίκες με αναπηρία και τις ηλικιωμένες, 
τις μετανάστριες και τις γυναίκες 
εθνοτικών μειονοτήτων·

Or. es
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Τροπολογία 108
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν 
διαρθρωτικές αιτίες που πρέπει να 
εκριζωθούν και να αναστραφούν, κυρίως 
με πολιτικές για την απασχόληση, τη 
στέγαση, την κινητικότητα και την 
πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορνεία, η 
εμπορία ανθρώπων, κυρίως γυναικών και 
παιδιών, προς σεξουαλική εκμετάλλευση 
συνιστά μια μορφή δουλείας και δεν 
συνάδει με την ανθρώπινη αξιοπρέπειας, 
ιδίως σε χώρες όπου η βιομηχανία του 
σεξ έχει νομιμοποιηθεί· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα της αύξησης 
του οργανωμένου εγκλήματος και της 
κερδοφορίας του, η εμπορία ανθρώπων 
σημειώνει ανοδική πορεία παγκοσμίως· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά πορνείας 
ενισχύει την εμπορία γυναικών και 
παιδιών και επιτείνει τη βία εναντίον 
τους, ιδίως σε χώρες όπου η βιομηχανία 
του σεξ έχει νομιμοποιηθεί·

Or. pt

Τροπολογία 109
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία της COVID-19 ανέδειξε για 
άλλη μια φορά την ύπαρξη συνεχιζόμενων 
ανισοτήτων που καταδεικνύουν τον πλέον 
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ευάλωτο χαρακτήρα των γυναικών και, 
παράλληλα, τον πλέον καθοριστικό τους 
ρόλο στη διατήρηση της δημόσιας ζωής, 
των βασικών υπηρεσιών και της 
ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες πλήττονται περισσότερο, άμεσα 
και μακροπρόθεσμα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα για την 
αντιστάθμιση αυτού· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα προγράμματα ανάκαμψης ή τα 
κονδύλια μετάβασης δεν θα πρέπει να 
κατευθύνονται μόνο προς 
ανδροκρατούμενους οικονομικούς τομείς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές 
λιτότητας έχουν αποδειχθεί επιβλαβείς 
για τις γυναίκες, τα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων 
κατά το παρελθόν·

Or. en

Τροπολογία 110
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες που ζουν σε αγροτικές και 
περιφερειακές περιοχές αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερες προκλήσεις από τους 
ανθρώπους που ζουν στις πόλεις· τα 
χαμηλότερα βιοτικά επίπεδα, τις 
σημαντικά πιο περιορισμένες ευκαιρίες 
απασχόλησης, τη σχετική απομόνωση 
από τις αγορές, την περιορισμένη 
πρόσβαση σε υποδομές, ακόμη και σε 
αγροτικές υποδομές, δημόσιες υπηρεσίες 
και υγειονομική περίθαλψη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες της υπαίθρου έχουν 
λιγότερο ευνοημένη θέση όσον αφορά την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση 
(συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης) και σε πληροφορίες 
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για ευκαιρίες εκπαίδευσης·

Or. pl

Τροπολογία 111
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
κατά των διακρίσεων, η οποία θα παρείχε 
ευρύτερο πεδίο προστασίας μέσω μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, εξακολουθεί να 
εκκρεμεί στο Συμβούλιο για περισσότερο 
από μία δεκαετία·

Or. en

Τροπολογία 112
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
βιώνονται με διαφορετικό τρόπο από τις 
γυναίκες, καθώς οι τελευταίες είναι πιο 
ευάλωτες και αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερους κινδύνους και βάρη για 
διάφορους λόγους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ισότητα των φύλων και η 
συμμετοχή των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων αποτελούν προϋπόθεση για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
αποτελεσματική διαχείριση των 
κλιματικών προκλήσεων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε δράση για το κλίμα 
πρέπει να περιλαμβάνει μια έμφυλη και 
μια διατομεακή προοπτική·

διαγράφεται



AM\1206793EL.docx 63/206 PE652.642v01-00

EL

Or. fr

Τροπολογία 113
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
βιώνονται με διαφορετικό τρόπο από τις 
γυναίκες, καθώς οι τελευταίες είναι πιο 
ευάλωτες και αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερους κινδύνους και βάρη για 
διάφορους λόγους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ισότητα των φύλων και η 
συμμετοχή των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων αποτελούν προϋπόθεση για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
αποτελεσματική διαχείριση των 
κλιματικών προκλήσεων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε δράση για το κλίμα 
πρέπει να περιλαμβάνει μια έμφυλη και 
μια διατομεακή προοπτική·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 114
Maria Noichl, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija 
Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, 
Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
βιώνονται με διαφορετικό τρόπο από τις 
γυναίκες, καθώς οι τελευταίες είναι πιο 
ευάλωτες και αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερους κινδύνους και βάρη για 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
βιώνονται με διαφορετικό τρόπο από τις 
γυναίκες, καθώς οι τελευταίες είναι πιο 
ευάλωτες και αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερους κινδύνους και βάρη για 
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διάφορους λόγους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ισότητα των φύλων και η συμμετοχή 
των γυναικών στη λήψη αποφάσεων 
αποτελούν προϋπόθεση για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την αποτελεσματική 
διαχείριση των κλιματικών προκλήσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε δράση για το 
κλίμα πρέπει να περιλαμβάνει μια έμφυλη 
και μια διατομεακή προοπτική·

διάφορους λόγους, που κυμαίνονται από 
την άνιση πρόσβαση σε πόρους, 
εκπαίδευση, ευκαιρίες απασχόλησης και 
δικαιώματα έγγειας ιδιοκτησίας έως τα 
κοινωνικά και τα πολιτιστικά πρότυπα 
και τις διαφορετικές διατομεακές 
εμπειρίες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ισότητα των φύλων και η συμμετοχή των 
γυναικών στη λήψη αποφάσεων αποτελούν 
προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την αποτελεσματική διαχείριση των 
κλιματικών προκλήσεων, προκειμένου να 
επιτευχθεί μια δίκαιη και ισότιμη 
μετάβαση που δεν αφήνει κανέναν πίσω· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε δράση για το 
κλίμα πρέπει να περιλαμβάνει μια έμφυλη 
και μια διατομεακή προοπτική· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
δημιουργηθούν ευκαιρίες που θα 
διευκολύνουν τις γυναίκες να 
διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο στις 
συζητήσεις και τις αποφάσεις σχετικά με 
την κλιματική αλλαγή ως επικεφαλής, 
επαγγελματίες και τεχνικοί παράγοντες 
αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 115
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
βιώνονται με διαφορετικό τρόπο από τις 
γυναίκες, καθώς οι τελευταίες είναι πιο 
ευάλωτες και αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερους κινδύνους και βάρη για 
διάφορους λόγους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ισότητα των φύλων και η συμμετοχή 
των γυναικών στη λήψη αποφάσεων 
αποτελούν προϋπόθεση για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την αποτελεσματική 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική κρίση επιδεινώνει τις 
ανισότητες μεταξύ των φύλων και 
καθιστά δυσχερέστερη την επίτευξη 
έμφυλης δικαιοσύνης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής βιώνονται με διαφορετικό τρόπο 
από τις γυναίκες, καθώς οι τελευταίες 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους 
και βάρη για διάφορους λόγους, που 
κυμαίνονται από την άνιση πρόσβαση σε 
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διαχείριση των κλιματικών προκλήσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε δράση για το 
κλίμα πρέπει να περιλαμβάνει μια έμφυλη 
και μια διατομεακή προοπτική·

πόρους, εκπαίδευση, ευκαιρίες 
απασχόλησης και δικαιώματα έγγειας 
ιδιοκτησίας, έως τα υφιστάμενα 
κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα και 
στερεότυπα, με αποτέλεσμα να μειώνεται 
η ικανότητά τους να προστατεύονται από 
τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των 
φύλων και η συμμετοχή των γυναικών στη 
λήψη αποφάσεων αποτελούν προϋπόθεση 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
αποτελεσματική διαχείριση των 
κλιματικών προκλήσεων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, για την επίτευξη ισότιμης, 
βιώσιμης και δίκαιης μετάβασης, κάθε 
δράση για το κλίμα πρέπει να 
περιλαμβάνει μια έμφυλη και μια 
διατομεακή προοπτική·

Or. en

Τροπολογία 116
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
βιώνονται με διαφορετικό τρόπο από τις 
γυναίκες, καθώς οι τελευταίες είναι πιο 
ευάλωτες και αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερους κινδύνους και βάρη για 
διάφορους λόγους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ισότητα των φύλων και η 
συμμετοχή των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων αποτελούν προϋπόθεση για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
αποτελεσματική διαχείριση των 
κλιματικών προκλήσεων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε δράση για το κλίμα 
πρέπει να περιλαμβάνει μια έμφυλη και 
μια διατομεακή προοπτική·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
βιώνονται με διαφορετικό τρόπο από τις 
γυναίκες, καθώς οι τελευταίες είναι πιο 
ευάλωτες και αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερους κινδύνους και βάρη για 
διάφορους λόγους·

Or. en
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Τροπολογία 117
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
βιώνονται με διαφορετικό τρόπο από τις 
γυναίκες, καθώς οι τελευταίες είναι πιο 
ευάλωτες και αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερους κινδύνους και βάρη για 
διάφορους λόγους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ισότητα των φύλων και η συμμετοχή 
των γυναικών στη λήψη αποφάσεων 
αποτελούν προϋπόθεση για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την αποτελεσματική 
διαχείριση των κλιματικών προκλήσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε δράση για το 
κλίμα πρέπει να περιλαμβάνει μια έμφυλη 
και μια διατομεακή προοπτική·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
βιώνονται με διαφορετικό τρόπο από τις 
γυναίκες, καθώς οι τελευταίες είναι πιο 
ευάλωτες και αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερους κινδύνους και βάρη για 
διάφορους λόγους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ισότητα των φύλων και η συμμετοχή 
των γυναικών στη λήψη αποφάσεων 
αποτελούν προϋπόθεση για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την αποτελεσματική 
διαχείριση των κλιματικών προκλήσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε δράση για το 
κλίμα πρέπει να περιλαμβάνει μια έμφυλη 
και μια διατομεακή προοπτική· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
ενισχύσουμε τα δικαιώματα των 
γυναικών για τη μείωση των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής στις γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 118
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
βιώνονται με διαφορετικό τρόπο από τις 
γυναίκες, καθώς οι τελευταίες είναι πιο 
ευάλωτες και αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερους κινδύνους και βάρη για 
διάφορους λόγους· λαμβάνοντας υπόψη 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αισθάνονται τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής με διαφορετικό τρόπο, επειδή οι 
τελευταίες είναι πιο ευάλωτες και, για 
πολλούς λόγους, εκτίθενται σε 
μεγαλύτερους κινδύνους και βάρη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των 
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ότι η ισότητα των φύλων και η συμμετοχή 
των γυναικών στη λήψη αποφάσεων 
αποτελούν προϋπόθεση για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την αποτελεσματική 
διαχείριση των κλιματικών προκλήσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε δράση για 
το κλίμα πρέπει να περιλαμβάνει μια 
έμφυλη και μια διατομεακή προοπτική·

φύλων και η συμμετοχή των γυναικών στη 
λήψη αποφάσεων θα συμβάλλουν στην 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και στην 
αποτελεσματική διαχείριση των 
κλιματικών προκλήσεων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, πάνω από όλα, η προσαρμογή 
και η ανάπτυξη ικανοτήτων θα 
συμβάλλουν να ενσωματωθεί μια έμφυλη 
προοπτική·

Or. pl

Τροπολογία 119
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και 
κατάλληλη για την ηλικία ενημέρωση, 
καθώς και σε σεξουαλική αγωγή και σε 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, όπως 
και η πρόσβαση σε σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 120
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και 
κατάλληλη για την ηλικία ενημέρωση, 
καθώς και σε σεξουαλική αγωγή και σε 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, όπως 

διαγράφεται
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και η πρόσβαση σε σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων·

Or. it

Τροπολογία 121
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και 
κατάλληλη για την ηλικία ενημέρωση, 
καθώς και σε σεξουαλική αγωγή και σε 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, όπως και 
η πρόσβαση σε σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και 
κατάλληλη για την ηλικία ενημέρωση, 
καθώς και σε σεξουαλική αγωγή και σε 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, όπως και 
η πρόσβαση σε σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη 
και δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου 
του οικογενειακού προγραμματισμού, των 
μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς 
και νόμιμης άμβλωσης, είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την επίτευξη της ισότητας 
των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αυτονομία των κοριτσιών και των 
γυναικών και η ικανότητα λήψης 
ελεύθερων και ανεξάρτητων αποφάσεων 
σχετικά με το σώμα και τη ζωή τους 
αποτελούν προϋπόθεση για την 
οικονομική τους ανεξαρτησία και, 
επομένως, για την ισότητα των φύλων και 
την εξάλειψη της έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 122
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και 
κατάλληλη για την ηλικία ενημέρωση, 
καθώς και σε σεξουαλική αγωγή και σε 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, όπως και 
η πρόσβαση σε σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και 
κατάλληλη για την ηλικία ενημέρωση, 
καθώς και σε σεξουαλική αγωγή και σε 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, όπως και 
η πρόσβαση σε σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη 
και δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης 
της αντισύλληψης και της φροντίδας 
άμβλωσης, είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την επίτευξη της ισότητας των φύλων 
και την πρόληψη της έμφυλης βίας και 
της βίας από τον σύντροφο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι παραβιάσεις της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
των γυναικών και των συναφών 
δικαιωμάτων τους, 
συμπεριλαμβανομένης της στέρησης της 
πρόσβασης σε φροντίδα ασφαλούς και 
νόμιμης άμβλωσης, αποτελούν μορφή 
βίας κατά των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 123
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και 
κατάλληλη για την ηλικία ενημέρωση, 
καθώς και σε σεξουαλική αγωγή και σε 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, όπως 
και η πρόσβαση σε σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
η άσκηση των συναφών δικαιωμάτων 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, 
αντισύλληψη, φροντίδα ασφαλούς και 
νόμιμης άμβλωσης, και υψηλής 
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ποιότητας, οικονομικά προσιτές, 
προσβάσιμες και διαθέσιμες υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ολοκληρωμένη σεξουαλική 
αγωγή και διαπαιδαγώγηση για τις 
σχέσεις είναι καθοριστικής σημασίας για 
την αντιμετώπιση των έμφυλων 
προτύπων και την πρόληψη κάθε μορφής 
έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 124
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και 
κατάλληλη για την ηλικία ενημέρωση, 
καθώς και σε σεξουαλική αγωγή και σε 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, όπως και 
η πρόσβαση σε σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και 
κατάλληλη για την ηλικία ενημέρωση, 
καθώς και σε σεξουαλική αγωγή και σε 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, όπως και 
η πρόσβαση σε σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα εμπίπτουν αποκλειστικά 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Or. pl

Τροπολογία 125
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
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πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και 
κατάλληλη για την ηλικία ενημέρωση, 
καθώς και σε σεξουαλική αγωγή και σε 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, όπως 
και η πρόσβαση σε σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων·

καθορισμός πολιτικής στον τομέα της 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και της 
πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη 
στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας, σύμφωνα με το 
άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, ανήκει στις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών, 
μολονότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλει 
προβάλλοντας τις καλύτερες πρακτικές 
στα κράτη μέλη·

Or. pl

Τροπολογία 126
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και 
κατάλληλη για την ηλικία ενημέρωση, 
καθώς και σε σεξουαλική αγωγή και σε 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, όπως και 
η πρόσβαση σε σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε κατάλληλη για την ηλικία 
σεξουαλική αγωγή, όπως και η πρόσβαση 
σε σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγειονομική περίθαλψη είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την επίτευξη της ισότητας 
των φύλων·

Or. es

Τροπολογία 127
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και 
κατάλληλη για την ηλικία ενημέρωση, 
καθώς και σε σεξουαλική αγωγή και σε 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και 
κατάλληλη για την ηλικία ενημέρωση, 
καθώς και σε σεξουαλική αγωγή και σε 
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διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, όπως και 
η πρόσβαση σε σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων·

διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, όπως και 
η πρόσβαση σε σεξουαλική υγειονομική 
περίθαλψη είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την επίτευξη της ισότητας των φύλων·

Or. fr

Τροπολογία 128
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές 
αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις, 
μεταξύ των οποίων περιορισμένες 
ευκαιρίες απασχόλησης, πιο περιορισμένη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες, λιγότερο 
ανεπτυγμένες υποδομές και 
υποεκπροσώπηση σε φόρουμ λήψης 
αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μπορεί να επιτελούν αόρατη εργασία σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις λόγω της 
έλλειψης καθεστώτος για τις παρέχουσες 
βοήθεια συζύγους, το οποίο να καθιστά 
δυνατή την αναγνώριση της εργασίας 
τους από τα εθνικά συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 129
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
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δικαιώματα σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας είναι θεμελιώδη 
δικαιώματα των γυναικών, και θα πρέπει 
να ενισχύονται και ότι δεν επιτρέπεται να 
υποβαθμίζονται κατά κανέναν τρόπο ή να 
αφαιρούνται·

Or. pt

Τροπολογία 130
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut, Lena Düpont, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
46 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια με 
αναπηρία ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός αυτός 
αντιστοιχεί σχεδόν στο 60 % του 
συνολικού πληθυσμού των ατόμων με 
αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περισσότερες αναπηρίες αποκτώνται με 
την ηλικία·

Or. en

Τροπολογία 131
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης 
ισότητας των φύλων για το 2019 
αποκαλύπτει συνεχιζόμενες ανισότητες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης 
ισότητας των φύλων για το 2019 
αποκαλύπτει συνεχιζόμενες ανισότητες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον 
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ψηφιακό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ 
των φύλων και η διασφάλιση των 
ψηφιακών δικαιωμάτων των γυναικών 
είναι υψίστης σημασίας, δεδομένης της 
εμφάνισης διακρίσεων λόγω 
μεροληπτικών συνόλων δεδομένων, 
μοντέλων και αλγορίθμων στην τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι προγραμματιστές στον τομέα της ΤΝ 
πρέπει να έχουν επίγνωση των 
υποσυνείδητων προκαταλήψεων και των 
στερεοτύπων, προκειμένου να 
αποφεύγουν την αναπαραγωγή και την 
ενίσχυσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
μετασχηματισμός και η ψηφιοποίηση της 
αγοράς εργασίας και της οικονομίας 
μπορούν να οξύνουν τα υφιστάμενα 
οικονομικά χάσματα και τον διαχωρισμό 
στην αγορά εργασίας·

ψηφιακό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ 
των φύλων με βελτίωση της πρόσβασης 
των κοριτσιών και των γυναικών στην 
τεχνολογία και στο διαδίκτυο είναι 
υψίστης σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες αποτελούν έναν 
ανεκμετάλλευτο πόρο σε αναδυόμενα 
πεδία, όπως ο ψηφιακός τομέας, η 
τεχνητή νοημοσύνη και οι ΤΝΠ, με τις 
γυναίκες να αποτελούν μόλις το 16 % των 
περίπου 8 εκατομμυρίων ανθρώπων που 
εργάζονται στις ΤΝΠ στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των 
ανδρών που εργάζονται στον ψηφιακό 
τομέα είναι τριπλάσιο του ποσοστού των 
γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προώθηση της συμμετοχής περισσότερων 
γυναικών στον ψηφιακό τομέα και άλλους 
τομείς του μέλλοντος είναι ζωτικής 
σημασίας για την καταπολέμηση του 
μισθολογικού και συνταξιοδοτικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων και για τη 
διασφάλιση της οικονομικής 
ανεξαρτησίας τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ενσωμάτωση περισσότερων 
γυναικών στην αγορά ψηφιακής 
απασχόλησης, συνιστά τόνωση του ΑΕΠ 
κατά 16 δισεκατομμύρια ευρώ για την 
ευρωπαϊκή οικονομία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι ανισότητες μεταξύ των 
φύλων και οι διακρίσεις λόγω φύλου 
αναπαράγονται μέσω του σχεδιασμού, 
της συμβολής και της χρήσης της 
τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ελλιπή σύνολα δεδομένων 
και η εσφαλμένη μεροληψία μπορούν να 
στρεβλώσουν τη λογική ενός συστήματος 
ΤΝ και να θέσουν σε κίνδυνο την ισότητα 
των φύλων στην κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 132
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης 
ισότητας των φύλων για το 2019 
αποκαλύπτει συνεχιζόμενες ανισότητες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον 
ψηφιακό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ 
των φύλων και η διασφάλιση των 
ψηφιακών δικαιωμάτων των γυναικών 
είναι υψίστης σημασίας, δεδομένης της 
εμφάνισης διακρίσεων λόγω 
μεροληπτικών συνόλων δεδομένων, 
μοντέλων και αλγορίθμων στην τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι προγραμματιστές στον τομέα της ΤΝ 
πρέπει να έχουν επίγνωση των 
υποσυνείδητων προκαταλήψεων και των 
στερεοτύπων, προκειμένου να αποφεύγουν 
την αναπαραγωγή και την ενίσχυσή τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
μετασχηματισμός και η ψηφιοποίηση της 
αγοράς εργασίας και της οικονομίας 
μπορούν να οξύνουν τα υφιστάμενα 
οικονομικά χάσματα και τον διαχωρισμό 
στην αγορά εργασίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης 
ισότητας των φύλων για το 2019 
αποκαλύπτει συνεχιζόμενες ανισότητες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον 
ψηφιακό τομέα και αναδεικνύει την 
ανάγκη για μια προοπτική με γνώμονα το 
φύλο και αξιολογήσεις επιπτώσεων 
ανάλογα με το φύλο όσον αφορά όλες τις 
πολιτικές που αφορούν τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος 
μεταξύ των φύλων και η διασφάλιση των 
ψηφιακών δικαιωμάτων των γυναικών 
είναι υψίστης σημασίας, δεδομένης της 
πιθανότητας διακρίσεων λόγω 
μεροληπτικών συνόλων δεδομένων, 
μοντέλων και αλγορίθμων στην τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι προγραμματιστές στον τομέα της ΤΝ 
πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι να 
αναγνωρίζουν τις υποσυνείδητες 
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, 
προκειμένου να αποφεύγουν την 
αναπαραγωγή και την ενίσχυσή τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων και σε δεξιότητες 
συλλογής επαρκών δεδομένων ανά φύλο 
είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη 
αυτού του στόχου· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο μετασχηματισμός και η ψηφιοποίηση 
της αγοράς εργασίας και της οικονομίας 
έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 
νέες ευκαιρίες απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων για ομάδες που είναι κατά κανόνα 
αποκλεισμένες από την αγορά εργασίας, 
αλλά μπορούν επίσης να οξύνουν τα 
υφιστάμενα οικονομικά χάσματα και τον 
διαχωρισμό στην αγορά εργασίας εάν δεν 
αξιοποιηθούν σωστά· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, εν προκειμένω, είναι 
απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή 
των γυναικών στην ψηφιακή 
επιχειρηματικότητα και στην εκπαίδευση 
και την απασχόληση στους τομείς των 
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θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών 
(STEM), καθώς και των ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 133
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης 
ισότητας των φύλων για το 2019 
αποκαλύπτει συνεχιζόμενες ανισότητες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον 
ψηφιακό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος 
μεταξύ των φύλων και η διασφάλιση των 
ψηφιακών δικαιωμάτων των γυναικών 
είναι υψίστης σημασίας, δεδομένης της 
εμφάνισης διακρίσεων λόγω 
μεροληπτικών συνόλων δεδομένων, 
μοντέλων και αλγορίθμων στην τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι προγραμματιστές στον τομέα της ΤΝ 
πρέπει να έχουν επίγνωση των 
υποσυνείδητων προκαταλήψεων και των 
στερεοτύπων, προκειμένου να 
αποφεύγουν την αναπαραγωγή και την 
ενίσχυσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
μετασχηματισμός και η ψηφιοποίηση της 
αγοράς εργασίας και της οικονομίας 
μπορούν να οξύνουν τα υφιστάμενα 
οικονομικά χάσματα και τον διαχωρισμό 
στην αγορά εργασίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης 
ισότητας των φύλων για το 2019 
αποκαλύπτει μεγάλες διαφορές στο 
ποσοστό ανδρών και γυναικών στον 
ψηφιακό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το γεγονός αυτό καταδεικνύει διαφορές 
στα προσωπικά ενδιαφέροντα που 
αποφασίζονται οικειοθελώς και σύμφωνα 
με τα ενδιαφέροντά τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο μετασχηματισμός και η 
ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας 
παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία η οποία 
μπορεί να διευκολύνει τον συνδυασμό 
ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής 
μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Or. es

Τροπολογία 134
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης 
ισότητας των φύλων για το 2019 
αποκαλύπτει συνεχιζόμενες ανισότητες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον 
ψηφιακό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ 
των φύλων και η διασφάλιση των 
ψηφιακών δικαιωμάτων των γυναικών 
είναι υψίστης σημασίας, δεδομένης της 
εμφάνισης διακρίσεων λόγω μεροληπτικών 
συνόλων δεδομένων, μοντέλων και 
αλγορίθμων στην τεχνητή νοημοσύνη 
(ΤΝ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προγραμματιστές στον τομέα της ΤΝ 
πρέπει να έχουν επίγνωση των 
υποσυνείδητων προκαταλήψεων και των 
στερεοτύπων, προκειμένου να αποφεύγουν 
την αναπαραγωγή και την ενίσχυσή τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
μετασχηματισμός και η ψηφιοποίηση της 
αγοράς εργασίας και της οικονομίας 
μπορούν να οξύνουν τα υφιστάμενα 
οικονομικά χάσματα και τον διαχωρισμό 
στην αγορά εργασίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης 
ισότητας των φύλων για το 2019 
αποκαλύπτει συνεχιζόμενες ανισότητες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον 
ψηφιακό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ 
των φύλων και η διασφάλιση των 
ψηφιακών δικαιωμάτων των γυναικών 
είναι υψίστης σημασίας, δεδομένης της 
εμφάνισης διακρίσεων λόγω μεροληπτικών 
συνόλων δεδομένων, μοντέλων και 
αλγορίθμων στην τεχνητή νοημοσύνη 
(ΤΝ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προγραμματιστές στον τομέα της ΤΝ 
πρέπει να έχουν επίγνωση των 
υποσυνείδητων προκαταλήψεων και των 
στερεοτύπων, προκειμένου να αποφεύγουν 
την αναπαραγωγή και την ενίσχυσή τους·

Or. en

Τροπολογία 135
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία της COVID-19 έχει πλήξει 
δυσανάλογα τις γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, στην πρώτη γραμμή κατά της 
πανδημίας, περίπου το 70% των 
εργαζομένων στον κοινωνικό και 
υγειονομικό τομέα ήταν γυναίκες, είτε 
νοσοκόμες είτε γιατροί είτε καθαρίστριες· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που 
δούλευαν με τηλεργασία, ήταν άνεργες ή 
εργάζονταν με μερική απασχόληση 
δέχτηκαν ακόμη περισσότερη πίεση, 
καθώς συνέχισαν να εκτελούν την 
πλειοψηφία των οικιακών και 
οικογενειακών καθηκόντων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, βάσει των καταγγελιών που 
υποβλήθηκαν, κατά την περίοδο της 
COVID-19, αυξήθηκε ο αριθμός 
γυναικών που έπεσαν θύματα βίας και 
παρενόχλησης·

Or. pt

Τροπολογία 136
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες υποεκπροσωπούνται 
δυσανάλογα στα ειδησεογραφικά και 
ενημερωτικά μέσα ενημέρωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση 
απεικόνιση των γυναικών και των 
ανδρών στα μέσα ενημέρωσης διαιωνίζει 
στερεότυπα που επηρεάζουν την εικόνα 
των γυναικών και των ανδρών·

Or. en

Τροπολογία 137
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
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μετασχηματισμός και η ψηφιοποίηση της 
αγοράς εργασίας και της οικονομίας 
μπορούν τόσο να αυξήσουν όσο και να 
μειώσουν τα υφιστάμενα οικονομικά 
χάσματα και τον διαχωρισμό στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 138
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
μεταξύ των ανδρών και των γυναικών 
ακολουθεί ανοδική πορεία σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
οποιουδήποτε είδους, είτε αυτές είναι 
οικονομικές κρίσεις, συγκρούσεις είτε 
πανδημίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανισότητες, οι οικονομικές και 
κοινωνικές πιέσεις που προκλήθηκαν από 
τα περιοριστικά μέτρα κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας και η κοινωνική 
απομόνωση και τα μέτρα περιορισμού 
των μετακινήσεων, οδήγησαν σε αύξηση 
της βίας κατά των γυναικών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες 
ήταν αναγκασμένες να μείνουν στο σπίτι 
με τους θύτες τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως την 
Πορτογαλία και τη Γαλλία, η 
ενδοοικογενειακή βία αυξήθηκε κατά 
30% κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου·

Or. pt

Τροπολογία 139
Sandra Pereira
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση 
μέσα στις δεκαετίες σχεδίων 
«διαρθρωτικής προσαρμογής» και 
νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο έχουν 
αποδυναμώσει σοβαρά τις δημόσιες 
υπηρεσίες και τις εθνικές βιομηχανικές 
δυνατότητες, οδηγώντας σε ελλείψεις 
μασκών, φαρμάκων και δυνατοτήτων 
στα νοσοκομεία, αυξάνοντας έτσι την 
εξάρτηση από τρίτες χώρες για την 
προμήθεια αυτού του εξοπλισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
πραγματική ανάγκη να σταματήσουν 
αυτές οι πολιτικές ώστε να γίνουν 
επενδύσεις σε και να ενισχυθούν οι 
δημόσιες υποδομές, ιδίως οι υγειονομικές 
υποδομές και να προωθηθεί εκ νέου η 
εκβιομηχάνιση των κρατών, ως τρόπος 
αντιμετώπισης της εξάρτησης από το 
εξωτερικό και ενίσχυσης της κυριαρχίας 
τους· λαμβάνοντας υπόψη, σε αυτό το 
πλαίσιο, την παροχή υψηλής ποιότητας, 
δωρεάν και καθολικών υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης·

Or. pt

Τροπολογία 140
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η 
συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων 
στον προϋπολογισμό και οι αξιολογήσεις 
επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο 
αποτελούν βασικά εργαλεία για την 

διαγράφεται
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επίτευξη της ισότητας των φύλων σε 
όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 141
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η 
συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων 
στον προϋπολογισμό και οι αξιολογήσεις 
επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο 
αποτελούν βασικά εργαλεία για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων σε 
όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 142
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η 
συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό και οι αξιολογήσεις 
επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο 
αποτελούν βασικά εργαλεία για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλους 
τους τομείς πολιτικής της ΕΕ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η 
συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό και οι αξιολογήσεις 
επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο 
αποτελούν βασικά εργαλεία για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλους 
τους τομείς πολιτικής της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για τα 
κοινωνικοοικονομικά μέτρα που 
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λήφθηκαν στον απόηχο της υγειονομικής 
κρίσης της COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 143
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η 
συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό και οι αξιολογήσεις 
επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο 
αποτελούν βασικά εργαλεία για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλους 
τους τομείς πολιτικής της ΕΕ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η 
συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό και οι αξιολογήσεις 
επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο 
αποτελούν βασικά εργαλεία για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλους 
τους τομείς πολιτικής της ΕΕ, μεταξύ 
άλλων και στο πλαίσιο του σχεδίου 
ανάκαμψης της ΕΕ για την ανταπόκριση 
στην υγειονομική κρίση της COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 144
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η 
συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων 
στον προϋπολογισμό και οι αξιολογήσεις 
επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο 
αποτελούν βασικά εργαλεία για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλους 
τους τομείς πολιτικής της ΕΕ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 
οι αξιολογήσεις επιπτώσεων ανάλογα με το 
φύλο αποτελούν βασικά εργαλεία για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλους 
τους τομείς πολιτικής της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 145
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
του αγώνα κατά της πανδημίας της 
COVID-19 και ότι η παρούσα κρίση έχει 
δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες, 
στα κορίτσια και στην ισότητα των 
φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις αυτές ποικίλλουν, από την 
ανησυχητική αύξηση της έμφυλης βίας, 
την περιορισμένη πρόσβαση στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
στα συναφή δικαιώματα, έως τις 
τεράστιες επιπτώσεις σε οικονομικό και 
εργασιακό επίπεδο για τους εργαζομένους 
στον κλάδο της υγείας, τους παρόχους 
φροντίδας και τους εργαζομένους σε 
άλλους γυναικοκρατούμενους και 
επισφαλείς τομείς·

Or. en

Τροπολογία 146
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της COVID-19 έχει δυσανάλογες 
επιπτώσεις στις γυναίκες και τα κορίτσια, 
όπως αποδεικνύεται από τις αυξανόμενες 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας σε 
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βάρος γυναικών και παιδιών, τους 
αυξανόμενους κινδύνους απώλειας 
εισοδήματος και φτώχειας, τις 
αυξανόμενες μη αμειβόμενες και άνισες 
ευθύνες φροντίδας και οικιακές ευθύνες, 
καθώς και την περιορισμένη έγκαιρη 
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
συνδέονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 147
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Alessandra 
Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κατανεμημένα ανά φύλο δεδομένα είναι 
απαραίτητα για να καταστούν ορατές οι 
ανισότητες και να δημιουργηθούν 
στοχευμένες πολιτικές, αλλά 
εξακολουθούν να είναι ελλιπή σε 
διάφορους τομείς των πολιτικών της ΕΕ 
και των κρατών μελών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα δεδομένα που λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου είναι 
καίριας σημασίας για την τεχνητή 
νοημοσύνη και παρόμοιες εξελίξεις 
προκειμένου να δημιουργηθεί ΤΝ, 
αλγόριθμοι κ.λπ. που δεν βασίζονται σε 
προκαταλήψεις, δεν εισάγουν διακρίσεις 
και είναι δεοντολογικά ορθά·

Or. en

Τροπολογία 148
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
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Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή 
κατανεμημένων ανά φύλο δεδομένων 
είναι υψίστης σημασίας για μια 
προσέγγιση με βάση το φύλο όσον αφορά 
όλα τα επίμαχα ζητήματα, όπως μεταξύ 
άλλων η έμφυλη βία, οι αναπηρίες, ο 
καρκίνος και οι σπάνιες ή χρόνιες 
ασθένειες, οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, οι ψηφιακές δεξιότητες και ο 
τομέας STEM·

Or. en

Τροπολογία 149
Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της COVID-19 έχει επηρεάσει επίσης 
τους εργαζομένους στον τομέα των 
σεξουαλικών υπηρεσιών, τους 
αυξανόμενους κινδύνους απώλειας 
εισοδήματος και φτώχειας, που 
χαρακτηρίζονται από την περαιτέρω 
έλλειψη πλαισίου και επιβολής των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 150
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου μπορεί να είναι 
χρήσιμη όσον αφορά τη διαχείριση και 
εκτέλεση του προϋπολογισμού, εφόσον 
συμβάλλει στην επίλυση των 
πραγματικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην 
Ευρώπη·

Or. pl

Τροπολογία 151
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες πρέπει να μπορούν, εφόσον το 
επιθυμούν, και διαθέτουν τις ίδιες 
ικανότητες με τους άνδρες, να έχουν 
πρόσβαση στις ίδιες θέσεις ευθύνης και 
στις ίδιες αποδοχές με εκείνους·

Or. fr

Τροπολογία 152
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προσωπικοί και επαγγελματικοί στόχοι 
των γυναικών και των ανδρών είναι 
συχνά διαφορετικοί και ότι για την 
πλειονότητα των θέσεων η επιδίωξη της 
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ίσης εκπροσώπησης είναι 
αντιπαραγωγική, καθώς οι γυναίκες και 
οι άνδρες δεν έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες, 
ενώ κάποια επαγγέλματα προσελκύουν 
κυρίως γυναίκες και άλλα προσελκύουν 
κυρίως άνδρες·

Or. fr

Τροπολογία 153
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IAβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτείται ενωμένη δράση για την προς 
τα άνω σύγκλιση και εναρμόνιση των 
δικαιωμάτων των γυναικών στην 
Ευρώπη μέσω μιας ισχυρής συμφωνίας 
μεταξύ των κρατών μελών για την 
ανταλλαγή και την ανάληψη δεσμεύσεων 
όσον αφορά τις πλέον φιλόδοξες 
νομοθετικές διατάξεις και βέλτιστες 
πρακτικές που ισχύουν επί του παρόντος 
στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 154
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IAβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων αντιμετωπίζεται στις 
πολιτικές της ΕΕ μέσω διαφόρων 
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κονδυλίων και μέσων της ΕΕ, καθώς και 
ότι η διευκόλυνση βέλτιστων συνεργειών 
μεταξύ αυτών στον τομέα της ισότητας 
των φύλων αποτελεί σημαντικό εργαλείο·

Or. en

Τροπολογία 155
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
Επίτροπος αποκλειστικά αρμόδιος για 
την ισότητα και ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διαθέτει ειδική επιτροπή για 
τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων, δεν υπάρχει ειδική 
σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα 
των φύλων, ενώ οι υπουργοί και οι 
υφυπουργοί που είναι αρμόδιοι για την 
ισότητα των φύλων δεν έχουν στη 
διάθεσή τους ειδικό φόρουμ συζητήσεων·

Or. en

Τροπολογία 156
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έγκριση της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο 
«Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για 
την ισότητα των φύλων 2020-2025», η 
οποία εκδόθηκε εγκαίρως εντός των 
πρώτων 100 ημερών της νέας Επιτροπής, 
ως ισχυρή ένδειξη πολιτικής δέσμευσης 

διαγράφεται
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ως προς τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την 
ισότητα των φύλων και ως αποφασιστικό, 
σαφές και φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής για 
την αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά 
των δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει τη 
σημασία της επιλεγμένης διττής 
προσέγγισης, η οποία συνίσταται σε 
στοχευμένα μέτρα και στη συνεπή 
εφαρμογή της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της 
διατομεακότητας ως οριζόντιων αρχών, 
και επικροτεί την ισχυρή σύνδεση μεταξύ 
των τομέων εργασίας και της εξάλειψης 
των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων 
λόγω φύλου και των διακρίσεων·

Or. fr

Τροπολογία 157
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έγκριση της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Μια 
Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025», η οποία 
εκδόθηκε εγκαίρως εντός των πρώτων 100 
ημερών της νέας Επιτροπής, ως ισχυρή 
ένδειξη πολιτικής δέσμευσης ως προς τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των 
φύλων και ως αποφασιστικό, σαφές και 
φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει τη 
σημασία της επιλεγμένης διττής 
προσέγγισης, η οποία συνίσταται σε 
στοχευμένα μέτρα και στη συνεπή 
εφαρμογή της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της 
διατομεακότητας ως οριζόντιων αρχών, 
και επικροτεί την ισχυρή σύνδεση μεταξύ 

1. σημειώνει την έγκριση της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Μια 
Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025», η οποία 
εκδόθηκε εγκαίρως εντός των πρώτων 100 
ημερών της νέας Επιτροπής, ως ισχυρή 
ένδειξη πολιτικής δέσμευσης ως προς τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των 
φύλων και επικροτεί την ισχυρή σύνδεση 
μεταξύ των τομέων εργασίας και της 
εξάλειψης των στερεοτύπων, των 
προκαταλήψεων λόγω φύλου και των 
διακρίσεων·
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των τομέων εργασίας και της εξάλειψης 
των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων 
λόγω φύλου και των διακρίσεων·

Or. es

Τροπολογία 158
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Lina 
Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έγκριση της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Μια 
Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025», η οποία 
εκδόθηκε εγκαίρως εντός των πρώτων 100 
ημερών της νέας Επιτροπής, ως ισχυρή 
ένδειξη πολιτικής δέσμευσης ως προς τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των 
φύλων και ως αποφασιστικό, σαφές και 
φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει τη 
σημασία της επιλεγμένης διττής 
προσέγγισης, η οποία συνίσταται σε 
στοχευμένα μέτρα και στη συνεπή 
εφαρμογή της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της 
διατομεακότητας ως οριζόντιων αρχών, 
και επικροτεί την ισχυρή σύνδεση μεταξύ 
των τομέων εργασίας και της εξάλειψης 
των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων 
λόγω φύλου και των διακρίσεων·

1. χαιρετίζει την έγκριση της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Μια 
Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025», η οποία 
εκδόθηκε εγκαίρως εντός των πρώτων 100 
ημερών της νέας Επιτροπής, ως ισχυρή 
ένδειξη πολιτικής δέσμευσης ως προς τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των 
φύλων και ως αποφασιστικό, σαφές και 
φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων· υποστηρίζει τον 
στόχο της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή 
Ένωση χωρίς διακρίσεις και 
διαρθρωτικές ανισότητες για όλους τους 
ανθρώπους σε όλη την ποικιλομορφία 
τους· υπογραμμίζει τη σημασία της 
επιλεγμένης διττής προσέγγισης, η οποία 
συνίσταται σε στοχευμένα μέτρα και στη 
συνεπή εφαρμογή της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της 
διατομεακότητας ως οριζόντιων αρχών, 
και επικροτεί την ισχυρή σύνδεση μεταξύ 
των τομέων εργασίας και της εξάλειψης 
των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων 
λόγω φύλου και των διακρίσεων, ενώ 
ζητεί παράλληλα τη δημιουργία ισχυρών 
μηχανισμών παρακολούθησης για την 
τακτική μέτρηση και αξιολόγηση της 
επιτυχίας της στρατηγικής και των 
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μέτρων της·

Or. en

Τροπολογία 159
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έγκριση της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Μια 
Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025», η οποία 
εκδόθηκε εγκαίρως εντός των πρώτων 100 
ημερών της νέας Επιτροπής, ως ισχυρή 
ένδειξη πολιτικής δέσμευσης ως προς τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των 
φύλων και ως αποφασιστικό, σαφές και 
φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει τη 
σημασία της επιλεγμένης διττής 
προσέγγισης, η οποία συνίσταται σε 
στοχευμένα μέτρα και στη συνεπή 
εφαρμογή της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της 
διατομεακότητας ως οριζόντιων αρχών, 
και επικροτεί την ισχυρή σύνδεση μεταξύ 
των τομέων εργασίας και της εξάλειψης 
των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων 
λόγω φύλου και των διακρίσεων·

1. χαιρετίζει την έγκριση της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Μια 
Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025», η οποία 
εκδόθηκε εγκαίρως εντός των πρώτων 100 
ημερών της νέας Επιτροπής, ως ισχυρή 
ένδειξη πολιτικής δέσμευσης ως προς τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των 
φύλων· υπογραμμίζει τη σημασία της 
επιλεγμένης διττής προσέγγισης, η οποία 
συνίσταται σε στοχευμένα μέτρα και στη 
συνεπή εφαρμογή της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της 
διατομεακότητας ως οριζόντιων αρχών, 
και επικροτεί την ισχυρή σύνδεση μεταξύ 
των τομέων εργασίας και της εξάλειψης 
των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων 
λόγω φύλου και των διακρίσεων·

Or. pl

Τροπολογία 160
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έγκριση της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Μια 
Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025», η οποία 
εκδόθηκε εγκαίρως εντός των πρώτων 100 
ημερών της νέας Επιτροπής, ως ισχυρή 
ένδειξη πολιτικής δέσμευσης ως προς τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των 
φύλων και ως αποφασιστικό, σαφές και 
φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει τη 
σημασία της επιλεγμένης διττής 
προσέγγισης, η οποία συνίσταται σε 
στοχευμένα μέτρα και στη συνεπή 
εφαρμογή της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της 
διατομεακότητας ως οριζόντιων αρχών, 
και επικροτεί την ισχυρή σύνδεση μεταξύ 
των τομέων εργασίας και της εξάλειψης 
των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων 
λόγω φύλου και των διακρίσεων·

1. χαιρετίζει την έγκριση της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Μια 
Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025», η οποία 
εκδόθηκε εντός των πρώτων 100 ημερών 
της νέας Επιτροπής, ως ένδειξη πολιτικής 
δέσμευσης ως προς τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων, ως 
σαφές και φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής για 
την αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων· επιδοκιμάζει την 
ισχυρή σύνδεση μεταξύ των τομέων 
εργασίας και της εξάλειψης κάθε τύπου 
διακρίσεων·

Or. it

Τροπολογία 161
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έγκριση της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Μια 
Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025», η οποία 
εκδόθηκε εγκαίρως εντός των πρώτων 100 
ημερών της νέας Επιτροπής, ως ισχυρή 
ένδειξη πολιτικής δέσμευσης ως προς τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των 
φύλων και ως αποφασιστικό, σαφές και 
φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά των 

1. χαιρετίζει την έγκριση της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Μια 
Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025», η οποία 
εκδόθηκε εγκαίρως εντός των πρώτων 100 
ημερών της νέας Επιτροπής, ως ισχυρή 
ένδειξη πολιτικής δέσμευσης ως προς τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των 
φύλων και ως πλαίσιο πολιτικής για την 
περαιτέρω πραγμάτωση των δικαιωμάτων 
των γυναικών και της ισότητας των φύλων 
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δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει τη 
σημασία της επιλεγμένης διττής 
προσέγγισης, η οποία συνίσταται σε 
στοχευμένα μέτρα και στη συνεπή 
εφαρμογή της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της 
διατομεακότητας ως οριζόντιων αρχών, 
και επικροτεί την ισχυρή σύνδεση μεταξύ 
των τομέων εργασίας και της εξάλειψης 
των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων 
λόγω φύλου και των διακρίσεων·

και την αντιμετώπιση των επιθέσεων σε 
βάρος τους· υπογραμμίζει τη σημασία της 
επιλεγμένης διττής προσέγγισης, η οποία 
συνίσταται σε στοχευμένα μέτρα και στη 
δέσμευση για συνεπή εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και της διατομεακότητας ως οριζόντιων 
αρχών, και επικροτεί την ισχυρή σύνδεση 
μεταξύ των τομέων εργασίας και της 
εξάλειψης των στερεοτύπων, των 
προκαταλήψεων λόγω φύλου και των 
διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 162
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έγκριση της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Μια 
Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025», η οποία 
εκδόθηκε εγκαίρως εντός των πρώτων 100 
ημερών της νέας Επιτροπής, ως ισχυρή 
ένδειξη πολιτικής δέσμευσης ως προς τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των 
φύλων και ως αποφασιστικό, σαφές και 
φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει τη 
σημασία της επιλεγμένης διττής 
προσέγγισης, η οποία συνίσταται σε 
στοχευμένα μέτρα και στη συνεπή 
εφαρμογή της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της 
διατομεακότητας ως οριζόντιων αρχών, 
και επικροτεί την ισχυρή σύνδεση μεταξύ 
των τομέων εργασίας και της εξάλειψης 
των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων 
λόγω φύλου και των διακρίσεων·

1. αναγνωρίζει τη σημασία της 
έγκρισης της ανακοίνωσης της Επιτροπής 
με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: 
Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
2020-2025», η οποία εκδόθηκε εγκαίρως 
εντός των πρώτων 100 ημερών της νέας 
Επιτροπής, ως ισχυρή ένδειξη πολιτικής 
δέσμευσης ως προς τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων και 
ως αποφασιστικό, σαφές και φιλόδοξο 
πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση 
των επιθέσεων κατά των δικαιωμάτων των 
γυναικών και της ισότητας των φύλων· 
υπογραμμίζει τη σημασία της επιλεγμένης 
διττής προσέγγισης, η οποία συνίσταται σε 
στοχευμένα μέτρα και στη συνεπή 
εφαρμογή της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της 
διατομεακότητας ως οριζόντιων αρχών, 
και επικροτεί την ισχυρή σύνδεση μεταξύ 
των τομέων εργασίας και της εξάλειψης 
των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων 
λόγω φύλου και των διακρίσεων·
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Or. pl

Τροπολογία 163
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επικροτεί την προτεραιότητα που 
δόθηκε στην ισότητα των φύλων από τη 
νέα Επιτροπή και την πρόεδρό της, 
καθώς και τον διορισμό ειδικού 
Επιτρόπου για την ισότητα, και αναμένει 
την ετήσια έκθεση σχετικά με την 
ισότητα ως χρήσιμο εργαλείο 
αξιολόγησης για την αξιολόγηση της 
προόδου και τον εντοπισμό των 
υφιστάμενων κενών και των αναγκών για 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στο πλαίσιο πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 164
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι η ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, 
με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: 
Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
2020-2025» (COM(2020)0152), η οποία 
θα πρέπει να ερμηνεύεται λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρμοδιότητες σε εθνικό 
επίπεδο και τις ειδικές περιστάσεις που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος·
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Or. pl

Τροπολογία 165
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί την ανακοίνωση 
αρκετών συμπληρωματικών στρατηγικών 
και ζητεί τη θέσπιση στρατηγικού 
πλαισίου για τη σύνδεσή τους, καθώς και 
τη θέσπιση διατομεακής προσέγγισης σε 
όλες τις στρατηγικές·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 166
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί την ανακοίνωση 
αρκετών συμπληρωματικών στρατηγικών 
και ζητεί τη θέσπιση στρατηγικού 
πλαισίου για τη σύνδεσή τους, καθώς και 
τη θέσπιση διατομεακής προσέγγισης σε 
όλες τις στρατηγικές·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 167
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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2. επικροτεί την ανακοίνωση αρκετών 
συμπληρωματικών στρατηγικών και ζητεί 
τη θέσπιση στρατηγικού πλαισίου για τη 
σύνδεσή τους, καθώς και τη θέσπιση 
διατομεακής προσέγγισης σε όλες τις 
στρατηγικές·

2. επικροτεί την ανακοίνωση αρκετών 
συμπληρωματικών στρατηγικών για την 
αναπηρία, τα άτομα ΛΟΑΔΜ+ και τους 
Ρομά, και ζητεί τη θέσπιση στρατηγικού 
πλαισίου για τη σύνδεσή τους, καθώς και 
τη θέσπιση διατομεακής προσέγγισης σε 
όλες τις στρατηγικές· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να ενταθεί η λήψη συγκεκριμένων 
μέτρων για τη διασφάλιση των μη 
διακρίσεων, της ισότητας και της 
προστασίας των υποεκπροσωπούμενων 
σε διαρθρωτικό επίπεδο γυναικών και 
των μειονεκτουσών ομάδων· υπενθυμίζει 
στην Επιτροπή ότι απαιτούνται 
περαιτέρω προσπάθειες προς αυτή την 
κατεύθυνση·

Or. en

Τροπολογία 168
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί την ανακοίνωση αρκετών 
συμπληρωματικών στρατηγικών και ζητεί 
τη θέσπιση στρατηγικού πλαισίου για τη 
σύνδεσή τους, καθώς και τη θέσπιση 
διατομεακής προσέγγισης σε όλες τις 
στρατηγικές·

2. επικροτεί την ανακοίνωση αρκετών 
συμπληρωματικών στρατηγικών και ζητεί 
τη θέσπιση στρατηγικού πλαισίου για τη 
σύνδεσή τους, καθώς και τη θέσπιση 
διατομεακής προσέγγισης σε όλες τις 
στρατηγικές· τονίζει τη σημασία της 
παρακολούθησης της κατάστασης και 
της ευέλικτης προσαρμογής στα 
αποτελέσματα, καθώς και στις 
επερχόμενες προκλήσεις, με χρήση των 
τρεχουσών πολιτικών ή τη διατύπωση 
προτάσεων για νέα εργαλεία, όπως 
κατέδειξε η πρόσφατη κρίση της νόσου 
COVID·

Or. en
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Τροπολογία 169
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί την ανακοίνωση αρκετών 
συμπληρωματικών στρατηγικών και ζητεί 
τη θέσπιση στρατηγικού πλαισίου για τη 
σύνδεσή τους, καθώς και τη θέσπιση 
διατομεακής προσέγγισης σε όλες τις 
στρατηγικές·

2. επισημαίνει την ανακοίνωση 
αρκετών στρατηγικών για την ενίσχυση 
της αξιοκρατίας στην εργασία, του 
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
με προώθηση της δέσμευσης για τη 
στήριξη πολιτικών για την οικογένεια και 
τη γεννητικότητα·

Or. it

Τροπολογία 170
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί την ανακοίνωση αρκετών 
συμπληρωματικών στρατηγικών και ζητεί 
τη θέσπιση στρατηγικού πλαισίου για τη 
σύνδεσή τους, καθώς και τη θέσπιση 
διατομεακής προσέγγισης σε όλες τις 
στρατηγικές·

2. σημειώνει την ανακοίνωση 
αρκετών συμπληρωματικών στρατηγικών 
και ζητεί τη θέσπιση στρατηγικού πλαισίου 
για τη σύνδεσή τους, καθώς και τη θέσπιση 
διατομεακής προσέγγισης σε όλες τις 
στρατηγικές·

Or. pt

Τροπολογία 171
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. Οι κύριοι στόχοι των πολιτικών 
υπέρ της ισότητας των φύλων είναι οι 
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εξής:
- η καταπολέμηση της βίας και των 
ανισοτήτων που προκαλούνται κυρίως 
από κοινωνικά πρότυπα τα οποία 
υπαγορεύονται από θρησκευτικές και 
κοινοτικές ομάδες ενάντιες στον σεβασμό 
των γυναικών, που αποτελεί εγγενές 
στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισμού·
- η ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών για 
όμοια εργασία και όμοιες δεξιότητες·
- η οικονομική στήριξη των μητέρων και 
των εγκύων·
- η βελτίωση των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων των γυναικών που έχουν 
αναθρέψει τα τέκνα τους·
- η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής 
βίας·

Or. fr

Τροπολογία 172
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η στρατηγική παραμένει 
ασαφής όσον αφορά το θέμα των 
χρονοδιαγραμμάτων για διάφορα, 
ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα, μέτρα· καλεί, ως 
εκ τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει 
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και 
πρόσθετες στοχοθετημένες δράσεις, 
καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για 
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 
εφαρμοστεί αποτελεσματικά η 
διατομεακή προσέγγιση·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 173
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η στρατηγική παραμένει 
ασαφής όσον αφορά το θέμα των 
χρονοδιαγραμμάτων για διάφορα, 
ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα, μέτρα· καλεί, ως 
εκ τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει 
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και 
πρόσθετες στοχοθετημένες δράσεις, 
καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για 
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 
εφαρμοστεί αποτελεσματικά η 
διατομεακή προσέγγιση·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 174
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η στρατηγική παραμένει 
ασαφής όσον αφορά το θέμα των 
χρονοδιαγραμμάτων για διάφορα, ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτα, μέτρα· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα και πρόσθετες 
στοχοθετημένες δράσεις, καθώς και 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η διατομεακή 
προσέγγιση·

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η στρατηγική παραμένει 
ασαφής όσον αφορά το θέμα των 
χρονοδιαγραμμάτων για διάφορα, ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτα, μέτρα, καθώς και για το 
γεγονός ότι δεν καθορίζει σαφείς στόχους 
για την ισότητα των φύλων, οι οποίοι 
πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025, ούτε 
σαφή εργαλεία παρακολούθησης· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει 
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ευθύνες, 
ετήσια επανεξέταση και μηχανισμό 
παρακολούθησης, καθώς και πρόσθετες 
στοχοθετημένες δράσεις· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήριες 
γραμμές και χάρτη πορείας για τον τρόπο 
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με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η διατομεακή προσέγγιση 
και η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων 
στον προϋπολογισμό, καθώς και να 
αναπτύξει ειδικούς δείκτες, στόχους και 
εργαλεία παρακολούθησης και να 
διαθέσει ανθρώπινους και οικονομικούς 
πόρους για τη διασφάλιση της ορθής και 
συστηματικής ενσωμάτωσής τους σε 
όλους τους τομείς χάραξης πολιτικής της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 175
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η στρατηγική παραμένει 
ασαφής όσον αφορά το θέμα των 
χρονοδιαγραμμάτων για διάφορα, ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτα, μέτρα· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα και πρόσθετες 
στοχοθετημένες δράσεις, καθώς και 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η διατομεακή 
προσέγγιση·

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η στρατηγική παραμένει 
ασαφής όσον αφορά το θέμα των 
χρονοδιαγραμμάτων για διάφορα, ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτα, μέτρα· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα και πρόσθετες 
στοχοθετημένες δράσεις, καθώς και 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η διατομεακή 
προσέγγιση· ζητεί, ειδικότερα, τον 
καθορισμό σαφών χρονοδιαγραμμάτων 
όσον αφορά την ανάπτυξη νέου πλαισίου 
για τη συνεργασία των διαδικτυακών 
πλατφορμών, της νέας στρατηγικής της 
ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας 
ανθρώπων, της στρατηγικής για την 
ισότητα των φύλων στον 
οπτικοακουστικό τομέα (στο πλαίσιο του 
υποπρογράμματος MEDIA) και της 
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επικοινωνιακής εκστρατείας σε επίπεδο 
ΕΕ για την καταπολέμηση των έμφυλων 
στερεοτύπων·

Or. en

Τροπολογία 176
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η στρατηγική παραμένει 
ασαφής όσον αφορά το θέμα των 
χρονοδιαγραμμάτων για διάφορα, ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτα, μέτρα· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα και πρόσθετες 
στοχοθετημένες δράσεις, καθώς και 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η διατομεακή 
προσέγγιση·

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η στρατηγική παραμένει 
ασαφής όσον αφορά το θέμα των 
χρονοδιαγραμμάτων για διάφορα, ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτα μέτρα· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα και πρόσθετες 
στοχοθετημένες δράσεις, καθώς και 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η διατομεακή προσέγγιση 
και η προσέγγιση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου, καθώς και η 
διάθεση επαρκών πόρων για τον σκοπό 
αυτό· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
μηχανισμούς παρακολούθησης για την 
παρακολούθηση της προόδου της 
στρατηγικής ώστε να διασφαλιστεί η 
πλήρης υλοποίηση των δεσμεύσεών της·

Or. en

Τροπολογία 177
Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η στρατηγική παραμένει 
ασαφής όσον αφορά το θέμα των 
χρονοδιαγραμμάτων για διάφορα, ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτα, μέτρα· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα και πρόσθετες 
στοχοθετημένες δράσεις, καθώς και 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η διατομεακή 
προσέγγιση·

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η στρατηγική παραμένει 
ασαφής όσον αφορά το θέμα των 
χρονοδιαγραμμάτων για διάφορα, ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτα, μέτρα· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα, σαφείς και 
μετρήσιμους δείκτες επιτυχίας, και 
πρόσθετες στοχοθετημένες δράσεις, καθώς 
και κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο 
με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η διατομεακή 
προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 178
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η στρατηγική παραμένει 
ασαφής όσον αφορά το θέμα των 
χρονοδιαγραμμάτων για διάφορα, 
ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα, μέτρα· καλεί, ως 
εκ τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει 
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και 
πρόσθετες στοχοθετημένες δράσεις, 
καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για 
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 
εφαρμοστεί αποτελεσματικά η 
διατομεακή προσέγγιση·

3. επισημαίνει το γεγονός ότι η 
στρατηγική παραμένει ασαφής όσον αφορά 
το θέμα των χρονοδιαγραμμάτων για 
διάφορα μέτρα· καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα και περαιτέρω δράσεις, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

Or. it

Τροπολογία 179
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η στρατηγική παραμένει 
ασαφής όσον αφορά το θέμα των 
χρονοδιαγραμμάτων για διάφορα, ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτα, μέτρα· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα και πρόσθετες 
στοχοθετημένες δράσεις, καθώς και 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η διατομεακή 
προσέγγιση·

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η στρατηγική παραμένει 
ασαφής όσον αφορά το θέμα των 
χρονοδιαγραμμάτων για διάφορα, ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτα, μέτρα· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένο 
χάρτη πορείας, με χρονοδιαγράμματα και 
πρόσθετες στοχοθετημένες δράσεις, καθώς 
και κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο 
με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η διατομεακή 
προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 180
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις του προγράμματος εργασίας 
του 2020 στο πλαίσιο τυχόν αναθεώρησης 
και να υποβάλει εγκαίρως πρόταση για 
δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των 
αμοιβών, στρατηγική της ΕΕ για τα 
δικαιώματα των θυμάτων, στρατηγική 
για την ισότητα των ατόμων ΛΟΑΔΜ, 
πλαίσιο της ΕΕ για μετά το 2020 σχετικά 
με την ένταξη των Ρομά και στρατηγικές 
ένταξης, νέα στρατηγική της ΕΕ για την 
εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και 
σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών στις εξωτερικές σχέσεις για την 
περίοδο 2021-2025·

Or. en
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Τροπολογία 181
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί επιτακτικά η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η ισότητα των 
φύλων να αποτελούν ουσιώδη και 
θεμελιώδη στοιχεία των πολιτικών της 
Ένωσης, στο πλαίσιο ισχυρού σεβασμού 
για τις αμοιβαίες διαφορές και 
συμπληρωματικότητες μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, και ζητεί εν προκειμένω η 
χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων να 
αποσκοπεί σε συγκεκριμένες δράσεις 
στήριξης των πολιτών και όχι στην 
προώθηση απλώς ιδεολογικών 
εκστρατειών, που ως μόνο στόχο έχουν 
τη διαμόρφωση νέων μοντέλων για το 
φύλο·

Or. it

Τροπολογία 182
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί μετ’ επιτάσεως να καταστεί 
η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
ουσιώδες στοιχείο των πολιτικών της 
Ένωσης, με παράλληλο βαθύ σεβασμό 
των διαφορών και της αμοιβαίας 
συμπληρωματικότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, και ζητεί στο πλαίσιο αυτό 
να χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά 
κονδύλια για συγκεκριμένες δράσεις 
στήριξης των πολιτών και όχι για την 
προώθηση ιδεολογικών εκστρατειών των 
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οποίων αποκλειστικός στόχος είναι η 
διαμόρφωση νέων προτύπων για το φύλο·

Or. fr

Τροπολογία 183
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να εργαστεί, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, για την 
πλήρη υλοποίηση της Πλατφόρμας 
Δράσης του Πεκίνου, του Προγράμματος 
Δράσης της ICPD και των 
αποτελεσμάτων των αναθεωρητικών 
διασκέψεών τους, καθώς και του συνόλου 
των ΣΒΑ, συμπεριλαμβανομένων των 
επιμέρους στόχων 3.7 και 5.6, τόσο εντός 
όσο και εκτός της ΕΕ, με τη χρήση 
δεικτών σύμφωνα με το παγκόσμιο 
πλαίσιο δεικτών των Ηνωμένων Εθνών 
για τους ΣΒΑ·

Or. en

Τροπολογία 184
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να 
υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα 
βασίζεται στις ευκαιρίες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την ισότητα των φύλων· 
ζητεί από την Επιτροπή να 
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χρησιμοποιήσει τις «ίσες ευκαιρίες για τις 
γυναίκες» ως αφετηρία για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της στρατηγικής·

Or. en

Τροπολογία 185
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν και να εφαρμόσουν την οδηγία 
κατά των διακρίσεων και να 
διασφαλίσουν την εξάλειψη των 
πολλαπλών και διατομεακών διακρίσεων 
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 186
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει ότι η αναβολή 
ορισμένων στοιχείων της νέας 
στρατηγικής θα έστελνε λάθος μήνυμα· 
ως εκ τούτου, προτρέπει την Επιτροπή να 
παραμείνει εντός πορείας όσον αφορά τη 
στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
και να τηρήσει το προτεινόμενο 
χρονοδιάγραμμα· επικροτεί τη δέσμευση 
για υποβολή νομοθετικής πρότασης 
σχετικά με τη διαφάνεια των αμοιβών 
έως το τέλος του 2020, για ενίσχυση της 
εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής 
για εργασία ίσης αξίας μεταξύ γυναικών 
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και ανδρών και για αντιμετώπιση του 
μισθολογικού και του συνταξιοδοτικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 187
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με τους στόχους της 
στρατηγικής, να ενσωματώνουν 
συστηματικά μια προοπτική με γνώμονα 
το φύλο σε όλα τα στάδια της 
ανταπόκρισης στην κρίση της νόσου 
COVID-19 και να προωθήσουν τη 
συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα 
επίπεδα της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 188
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί η αξιόπιστη και επαρκής 
συλλογή και ανάλυση δεδομένων ανά 
φύλο ως βάση για τη λήψη αποφάσεων 
μέσω της διασφάλισης και επέκτασης της 
χρηματοδότησης και των ικανοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
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των Φύλων (EIGE)·

Or. en

Τροπολογία 189
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. τονίζει την ανάγκη να διατεθεί 
επαρκής χρηματοδότηση με δέουσα 
προσοχή στις ανάγκες των γυναικών στο 
πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ και της ΚΓΠ, του 
προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, 
δικαιώματα και αξίες», του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και 
του προγράμματος InvestEU· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες 
για την εφαρμογή της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό ως αναπόσπαστου μέρους 
της διαδικασίας προϋπολογισμού με 
βελτιωμένη παρακολούθηση των 
δαπανών για την ισότητα των φύλων, σε 
συνέχεια των δεσμεύσεων που ανέλαβε 
στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
ισότητα των φύλων· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως 
υπόψη τις ανάγκες των γυναικών κατά 
τον σχεδιασμό και τη διανομή των 
κονδυλίων που συμφωνήθηκαν στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης «Next 
Generation EU» για την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 190
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
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Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν τακτικά βέλτιστες 
πρακτικές και να δεσμευτούν για μια 
προς τα άνω σύγκλιση και εναρμόνιση 
των δικαιωμάτων των γυναικών στην 
Ευρώπη μέσω της εισαγωγής στην 
αντίστοιχη νομοθεσία τους των πλέον 
φιλόδοξων εθνικών μέτρων και 
πρακτικών που ισχύουν επί του παρόντος 
στα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 191
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3δ. ζητεί επίσης να ενσωματωθεί στη 
διαδικασία παρακολούθησης της 
Επιτροπής ο δείκτης ισότητας των φύλων 
του EIGE, να αναπτυχθεί δείκτης για το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων, κατόπιν των συστάσεων που 
διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά 
του της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την 
ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη 
και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού 
χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, ο 
οποίος θα παρακολουθείται στο πλαίσιο 
της στρατηγικής για την ισότητα των 
φύλων, καθώς είναι ο μόνος που καλύπτει 
όλες τις ανισότητες τις οποίες βιώνουν οι 
γυναίκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
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του, και να εξεταστεί επίσης το 
ενδεχόμενο ανάπτυξης άλλων δεικτών 
σχετικά με το μισθολογικό χάσμα και το 
χάσμα όσον αφορά τη φροντίδα μεταξύ 
των φύλων, το ψηφιακό χάσμα μεταξύ 
των φύλων κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 192
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3δ. καλεί το Συμβούλιο να 
συγκροτήσει σύνθεση για την ισότητα 
των φύλων στο πλαίσιο της οποίας οι 
υπουργοί και οι υφυπουργοί που είναι 
αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων θα 
συγκεντρώνονται σε ένα ειδικό φόρουμ 
προκειμένου να λαμβάνονται κοινά και 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων στον 
τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών 
και της ισότητας των φύλων και να 
διασφαλίζεται ότι τα θέματα σχετικά με 
την ισότητα των φύλων συζητούνται στο 
υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 193
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3ε. καλεί το Συμβούλιο να εκδώσει 
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συμπεράσματα του Συμβουλίου για την 
έγκριση της στρατηγικής για την ισότητα 
των φύλων και να προσδιορίσει 
συγκεκριμένες δράσεις για την υλοποίησή 
της·

Or. en

Τροπολογία 194
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εξάλειψη της βίας σε βάρος των γυναικών Εξάλειψη της βίας σε βάρος των γυναικών 
και της έμφυλης βίας

Or. en

Τροπολογία 195
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής 
να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την 
κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης από ολόκληρη την 
ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών· 
εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός 
ότι αρκετές προσπάθειες για να πειστούν 
τα απρόθυμα κράτη μέλη έχουν ήδη 
αποτύχει· χαιρετίζει θερμά, συνεπώς, την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει 
μέτρα το 2021 για την επίτευξη των 
στόχων της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, εάν η προσχώρηση 

διαγράφεται
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της ΕΕ σε αυτήν παραμείνει στάσιμη· 
ζητεί να πραγματοποιηθούν 
προπαρασκευαστικές δράσεις για τη 
δρομολόγηση πρόσθετων νομικά 
δεσμευτικών μέτρων με σκοπό την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών· 
χαιρετίζει ένθερμα τη σχεδιαζόμενη 
επέκταση των ορισμών των τομέων των 
ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, 
αλλά ζητεί τη συμπερίληψη όλων των 
μορφών έμφυλης βίας, προκειμένου να 
υιοθετηθεί μια προορατική προσέγγιση 
και να τεθούν τα θεμέλια για μια οδηγία 
της ΕΕ ως προς το θέμα αυτό·

Or. fr

Τροπολογία 196
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής 
να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την 
κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης από ολόκληρη την 
ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών· 
εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός 
ότι αρκετές προσπάθειες για να πειστούν 
τα απρόθυμα κράτη μέλη έχουν ήδη 
αποτύχει· χαιρετίζει θερμά, συνεπώς, την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει 
μέτρα το 2021 για την επίτευξη των 
στόχων της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, εάν η προσχώρηση 
της ΕΕ σε αυτήν παραμείνει στάσιμη· 
ζητεί να πραγματοποιηθούν 
προπαρασκευαστικές δράσεις για τη 
δρομολόγηση πρόσθετων νομικά 
δεσμευτικών μέτρων με σκοπό την 

4. προτρέπει την ΕΕ να μην 
προσχωρήσει στη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης ώστε να μην 
δημιουργηθεί μεγαλύτερο χάσμα 
ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·
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εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών· 
χαιρετίζει ένθερμα τη σχεδιαζόμενη 
επέκταση των ορισμών των τομέων των 
ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, 
αλλά ζητεί τη συμπερίληψη όλων των 
μορφών έμφυλης βίας, προκειμένου να 
υιοθετηθεί μια προορατική προσέγγιση 
και να τεθούν τα θεμέλια για μια οδηγία 
της ΕΕ ως προς το θέμα αυτό·

Or. es

Τροπολογία 197
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής 
να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την 
κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης από ολόκληρη την 
ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών· 
εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός 
ότι αρκετές προσπάθειες για να πειστούν 
τα απρόθυμα κράτη μέλη έχουν ήδη 
αποτύχει· χαιρετίζει θερμά, συνεπώς, την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μέτρα 
το 2021 για την επίτευξη των στόχων της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, εάν η 
προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν παραμείνει 
στάσιμη· ζητεί να πραγματοποιηθούν 
προπαρασκευαστικές δράσεις για τη 
δρομολόγηση πρόσθετων νομικά 
δεσμευτικών μέτρων με σκοπό την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών· 
χαιρετίζει ένθερμα τη σχεδιαζόμενη 
επέκταση των ορισμών των τομέων των 
ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, αλλά 
ζητεί τη συμπερίληψη όλων των μορφών 

4. στηρίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση της 
έμφυλης βίας, τη στήριξη και την 
προστασία των θυμάτων τέτοιων 
εγκλημάτων προκειμένου οι υπεύθυνοι να 
λογοδοτούν για τις πράξεις τους· στηρίζει 
το σχέδιο της Επιτροπής να συνεχίσει να 
ασκεί πιέσεις για την κύρωση της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από 
ολόκληρη την ΕΕ· υπογραμμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη λήψης ειδικών 
μέτρων για την αντιμετώπιση των 
υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των 
κρατών μελών· εφιστά, ωστόσο, την 
προσοχή στο γεγονός ότι αρκετές 
προσπάθειες για να πειστούν τα απρόθυμα 
κράτη μέλη έχουν ήδη αποτύχει· χαιρετίζει 
θερμά, συνεπώς, την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει μέτρα το 2021 για 
την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης 
της Κωνσταντινούπολης, εάν η 
προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν παραμείνει 
στάσιμη· ζητεί να πραγματοποιηθούν 
προπαρασκευαστικές δράσεις για τη 
δρομολόγηση πρόσθετων νομικά 
δεσμευτικών μέτρων με σκοπό την 
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έμφυλης βίας, προκειμένου να υιοθετηθεί 
μια προορατική προσέγγιση και να τεθούν 
τα θεμέλια για μια οδηγία της ΕΕ ως προς 
το θέμα αυτό·

εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών· 
χαιρετίζει ένθερμα τη σχεδιαζόμενη 
επέκταση των ορισμών των τομέων των 
ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, αλλά 
ζητεί τη συμπερίληψη όλων των μορφών 
έμφυλης βίας, προκειμένου να υιοθετηθεί 
μια προορατική προσέγγιση και να τεθούν 
τα θεμέλια για μια οδηγία της ΕΕ ως προς 
το θέμα αυτό· θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική 
από την άποψη αυτή την πρόβλεψη και 
επιβολή κυρώσεων σε εγκληματικές 
πράξεις, ειδικές μορφές έμφυλης βίας, 
όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, η εξαναγκαστική 
άμβλωση, η εξαναγκαστική στείρωση, ο 
εξαναγκαστικός γάμος και η εκδικητική 
πορνογραφία, καθώς και η έμφυλη βία 
μέσω διαδικτύου·

Or. it

Τροπολογία 198
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής 
να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την 
κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης από ολόκληρη την 
ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών· 
εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός 
ότι αρκετές προσπάθειες για να πειστούν 
τα απρόθυμα κράτη μέλη έχουν ήδη 
αποτύχει· χαιρετίζει θερμά, συνεπώς, την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει 
μέτρα το 2021 για την επίτευξη των 
στόχων της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, εάν η προσχώρηση 
της ΕΕ σε αυτήν παραμείνει στάσιμη· 

4.  χαιρετίζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να επικυρώσει τη Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης στους τομείς 
αρμοδιότητας της ΕΕ· σημειώνει ότι 
παρά την ύπαρξη νομοθεσίας στην ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της η οποία 
απαγορεύει την έμφυλη βία και προβλέπει 
ποινικές κυρώσεις, το πρόβλημα μακράν 
απέχει από το να έχει επιλυθεί· σημειώνει, 
ως εκ τούτου, ότι το πρόβλημα της βίας 
δεν μπορεί να επιλυθεί με περισσότερη 
νομοθεσία, αλλά μέσα από την καλύτερη 
επιβολή του νόμου, τη βούληση των 
αρμόδιων αρχών να συνεργαστούν και 
την εκπαίδευση σε πνεύμα αμοιβαίου 
σεβασμού·
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ζητεί να πραγματοποιηθούν 
προπαρασκευαστικές δράσεις για τη 
δρομολόγηση πρόσθετων νομικά 
δεσμευτικών μέτρων με σκοπό την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών· 
χαιρετίζει ένθερμα τη σχεδιαζόμενη 
επέκταση των ορισμών των τομέων των 
ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, 
αλλά ζητεί τη συμπερίληψη όλων των 
μορφών έμφυλης βίας, προκειμένου να 
υιοθετηθεί μια προορατική προσέγγιση 
και να τεθούν τα θεμέλια για μια οδηγία 
της ΕΕ ως προς το θέμα αυτό·

Or. pl

Τροπολογία 199
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής 
να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την 
κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης από ολόκληρη την 
ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών· 
εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός 
ότι αρκετές προσπάθειες για να πειστούν 
τα απρόθυμα κράτη μέλη έχουν ήδη 
αποτύχει· χαιρετίζει θερμά, συνεπώς, την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μέτρα 
το 2021 για την επίτευξη των στόχων της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, εάν η 
προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν παραμείνει 
στάσιμη· ζητεί να πραγματοποιηθούν 
προπαρασκευαστικές δράσεις για τη 
δρομολόγηση πρόσθετων νομικά 
δεσμευτικών μέτρων με σκοπό την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών· 

4. στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής 
να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την 
κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης από ολόκληρη την 
ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, 
ιδίως κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
κρίσης δημόσιας υγείας της νόσου 
COVID-19 για την αντιμετώπιση των 
αυξημένων κρουσμάτων ανδρικής βίας 
κατά γυναικών και κοριτσιών· εφιστά, 
ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός ότι 
αρκετές προσπάθειες για να πειστούν τα 
απρόθυμα κράτη μέλη έχουν ήδη αποτύχει· 
χαιρετίζει θερμά, συνεπώς, την πρόθεση 
της Επιτροπής να προτείνει μέτρα το 2021 
για την επίτευξη των στόχων της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, εάν η 
προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν παραμείνει 
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χαιρετίζει ένθερμα τη σχεδιαζόμενη 
επέκταση των ορισμών των τομέων των 
ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, αλλά 
ζητεί τη συμπερίληψη όλων των μορφών 
έμφυλης βίας, προκειμένου να υιοθετηθεί 
μια προορατική προσέγγιση και να τεθούν 
τα θεμέλια για μια οδηγία της ΕΕ ως προς 
το θέμα αυτό·

στάσιμη· ζητεί να πραγματοποιηθούν 
προπαρασκευαστικές δράσεις για τη 
δρομολόγηση οδηγίας-πλαισίου για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών, βάσει του άρθρου 84 
ΣΛΕΕ με σκοπό·την καταπολέμηση όλων 
των μορφών βίας μέσω μιας ισχυρής 
διατομεακής προσέγγισης· χαιρετίζει 
ένθερμα τη σχεδιαζόμενη επέκταση των 
ορισμών των τομέων των ιδιαίτερα 
σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, αλλά ζητεί 
τη συμπερίληψη όλων των μορφών 
έμφυλης βίας, προκειμένου να υιοθετηθεί 
μια προορατική προσέγγιση και να τεθούν 
τα θεμέλια για μια οδηγία της ΕΕ ως προς 
το θέμα αυτό, να αξιοποιηθούν οι 
διατάξεις της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης και να καλυφθεί η 
ανάγκη καταπολέμησης της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων 
και της κυβερνοβίας·

Or. en

Τροπολογία 200
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής 
να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την 
κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης από ολόκληρη την 
ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών· 
εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός 
ότι αρκετές προσπάθειες για να πειστούν 
τα απρόθυμα κράτη μέλη έχουν ήδη 
αποτύχει· χαιρετίζει θερμά, συνεπώς, την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μέτρα 
το 2021 για την επίτευξη των στόχων της 

4. στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής 
να συνεχίσει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να επικυρώσουν τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης· υπογραμμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη λήψης ειδικών 
μέτρων για την αντιμετώπιση των 
υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των 
κρατών μελών· εφιστά, ωστόσο, την 
προσοχή στο γεγονός ότι αρκετές 
προσπάθειες για να πειστούν τα απρόθυμα 
κράτη μέλη έχουν ήδη αποτύχει· χαιρετίζει 
θερμά, συνεπώς, την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει μέτρα το 2021 για 
την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης 
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Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, εάν η 
προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν παραμείνει 
στάσιμη· ζητεί να πραγματοποιηθούν 
προπαρασκευαστικές δράσεις για τη 
δρομολόγηση πρόσθετων νομικά 
δεσμευτικών μέτρων με σκοπό την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών· 
χαιρετίζει ένθερμα τη σχεδιαζόμενη 
επέκταση των ορισμών των τομέων των 
ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, αλλά 
ζητεί τη συμπερίληψη όλων των μορφών 
έμφυλης βίας, προκειμένου να υιοθετηθεί 
μια προορατική προσέγγιση και να τεθούν 
τα θεμέλια για μια οδηγία της ΕΕ ως προς 
το θέμα αυτό·

της Κωνσταντινούπολης, εάν η 
προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν παραμείνει 
στάσιμη, δεδομένου ότι οι εν λόγω 
δράσεις σέβονται τις αρχές των 
Συνθηκών της ΕΕ, δηλ. την αρχή της 
επικουρικότητας, του άρθρου 5 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ, την αρχή της 
αναλογικότητας, του άρθρου 4 
παράγραφος 4 της ΣΕΕ, την αρχή του 
σεβασμού της ισότητας και της εθνικής 
ταυτότητας των κρατών μελών, του 
άρθρου 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ· ζητεί 
να πραγματοποιηθούν 
προπαρασκευαστικές δράσεις για τη 
δρομολόγηση πρόσθετων νομικά 
δεσμευτικών μέτρων με σκοπό την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών· 
χαιρετίζει ένθερμα τη σχεδιαζόμενη 
επέκταση των ορισμών των τομέων των 
ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, αλλά 
ζητεί τη συμπερίληψη όλων των μορφών 
έμφυλης βίας, προκειμένου να υιοθετηθεί 
μια προορατική προσέγγιση και να τεθούν 
τα θεμέλια για μια οδηγία της ΕΕ ως προς 
το θέμα αυτό·

Or. pl

Τροπολογία 201
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής 
να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την 
κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης από ολόκληρη την 
ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών· 
εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός 
ότι αρκετές προσπάθειες για να πειστούν 

4. στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής 
να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την 
κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης από ολόκληρη την 
ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών· 
εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός 
ότι αρκετές προσπάθειες για να πειστούν 
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τα απρόθυμα κράτη μέλη έχουν ήδη 
αποτύχει· χαιρετίζει θερμά, συνεπώς, την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μέτρα 
το 2021 για την επίτευξη των στόχων της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, εάν η 
προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν παραμείνει 
στάσιμη· ζητεί να πραγματοποιηθούν 
προπαρασκευαστικές δράσεις για τη 
δρομολόγηση πρόσθετων νομικά 
δεσμευτικών μέτρων με σκοπό την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών· 
χαιρετίζει ένθερμα τη σχεδιαζόμενη 
επέκταση των ορισμών των τομέων των 
ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, αλλά 
ζητεί τη συμπερίληψη όλων των μορφών 
έμφυλης βίας, προκειμένου να υιοθετηθεί 
μια προορατική προσέγγιση και να τεθούν 
τα θεμέλια για μια οδηγία της ΕΕ ως 
προς το θέμα αυτό·

τα απρόθυμα κράτη μέλη έχουν ήδη 
αποτύχει· χαιρετίζει θερμά, συνεπώς, την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μέτρα 
το 2021 για την επίτευξη των στόχων της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και 
ζητεί αυτό να γίνει παράλληλα με τις 
διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση 
της ΕΕ σε αυτήν· χαιρετίζει ένθερμα τη 
σχεδιαζόμενη επέκταση των ορισμών των 
τομέων των ιδιαίτερα σοβαρών 
εγκλημάτων σε συγκεκριμένες μορφές 
έμφυλης βίας σύμφωνα με το άρθρο 83 
παράγραφος 1 ΣΛΕΕ και προσβλέπει στην 
υλοποίηση της επέκτασης αυτής το 2021· 
ζητεί από την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει επειγόντως 
προπαρασκευαστικές δράσεις για τη 
δρομολόγηση ολοκληρωμένων, νομικά 
δεσμευτικών μέτρων με σκοπό την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοβίας 
και της ρητορικής μίσους κατά των 
γυναικών στο διαδίκτυο, με χρήση της 
νέας αυτής νομικής βάσης· υπενθυμίζει 
ότι τα νέα αυτά νομοθετικά μέτρα θα 
πρέπει να είναι συμπληρωματικά της 
επικύρωσης της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, αλλά σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να αποτελούν 
εναλλακτική λύση·

Or. en

Τροπολογία 202
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής 
να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την 
κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης από ολόκληρη την 
ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για την 

4.  καταδικάζει τον ακρωτηριασμό 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων και 
καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν την 
υποχρέωση καταγγελίας περιπτώσεων τις 
οποίες διαπιστώνουν επαγγελματίες στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, 
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αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών· 
εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός 
ότι αρκετές προσπάθειες για να πειστούν 
τα απρόθυμα κράτη μέλη έχουν ήδη 
αποτύχει· χαιρετίζει θερμά, συνεπώς, την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει 
μέτρα το 2021 για την επίτευξη των 
στόχων της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, εάν η προσχώρηση 
της ΕΕ σε αυτήν παραμείνει στάσιμη· 
ζητεί να πραγματοποιηθούν 
προπαρασκευαστικές δράσεις για τη 
δρομολόγηση πρόσθετων νομικά 
δεσμευτικών μέτρων με σκοπό την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών· 
χαιρετίζει ένθερμα τη σχεδιαζόμενη 
επέκταση των ορισμών των τομέων των 
ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, αλλά 
ζητεί τη συμπερίληψη όλων των μορφών 
έμφυλης βίας, προκειμένου να υιοθετηθεί 
μια προορατική προσέγγιση και να τεθούν 
τα θεμέλια για μια οδηγία της ΕΕ ως 
προς το θέμα αυτό·

εκπαιδευτικοί, οι αρχές επιβολής του 
νόμου και οι επαγγελματίες των 
κοινωνικών υπηρεσιών, κατ’ αναλογία 
προς ό,τι συμβαίνει σε άλλες μορφές 
κακοποίησης, όπως η κακοποίηση 
ανηλίκων, και να προβαίνουν σε 
συστηματική δίωξη των υπευθύνων για 
τέτοιες πράξεις. χαιρετίζει τη 
σχεδιαζόμενη επέκταση των ορισμών των 
τομέων των ιδιαίτερα σοβαρών 
εγκλημάτων σύμφωνα με το άρθρο 83 
παράγραφος 1 ΣΛΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 203
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής 
να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την 
κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης από ολόκληρη την 
ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών· 
εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός 

4. στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής 
να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την 
κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης από ολόκληρη την 
ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
ανισοτήτων σε επίπεδο νομοθεσίας, 
πολιτικών και υπηρεσιών μεταξύ των 
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ότι αρκετές προσπάθειες για να πειστούν 
τα απρόθυμα κράτη μέλη έχουν ήδη 
αποτύχει· χαιρετίζει θερμά, συνεπώς, την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μέτρα 
το 2021 για την επίτευξη των στόχων της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, εάν η 
προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν παραμείνει 
στάσιμη· ζητεί να πραγματοποιηθούν 
προπαρασκευαστικές δράσεις για τη 
δρομολόγηση πρόσθετων νομικά 
δεσμευτικών μέτρων με σκοπό την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών· 
χαιρετίζει ένθερμα τη σχεδιαζόμενη 
επέκταση των ορισμών των τομέων των 
ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, 
αλλά ζητεί τη συμπερίληψη όλων των 
μορφών έμφυλης βίας, προκειμένου να 
υιοθετηθεί μια προορατική προσέγγιση 
και να τεθούν τα θεμέλια για μια οδηγία 
της ΕΕ ως προς το θέμα αυτό·

κρατών μελών και της αύξησης της βίας 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας της 
COVID-19· εφιστά, ωστόσο, την προσοχή 
στο γεγονός ότι αρκετές προσπάθειες για 
να πειστούν τα απρόθυμα κράτη μέλη 
έχουν ήδη αποτύχει και ότι η κυβέρνηση 
της Ουγγαρίας αποφάσισε πρόσφατα να 
μην επικυρώσει τη Σύμβαση· χαιρετίζει 
θερμά, συνεπώς, την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει μέτρα το 2021 για 
την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης 
της Κωνσταντινούπολης, εάν η 
προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν παραμείνει 
στάσιμη· ζητεί να ξεκινήσουν τώρα 
προπαρασκευαστικές δράσεις για τη 
δρομολόγηση πρόσθετων νομικά 
δεσμευτικών μέτρων και μιας οδηγίας της 
ΕΕ για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοβίας 
και της ρητορικής μίσους κατά των 
γυναικών·στο διαδίκτυο το συντομότερο 
δυνατό· χαιρετίζει την πρωτοβουλία 
επέκτασης των τομέων των εγκλημάτων 
σε συγκεκριμένες μορφές έμφυλης βίας 
σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 
ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 204
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καταδικάζει την εκστρατεία κατά 
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης η 
οποία στοχεύει τη βία κατά των γυναικών 
και την παρερμηνεία της· ανησυχεί για 
την απόρριψη του κανόνα της μηδενικής 
ανοχής της βίας κατά των γυναικών και 
της έμφυλης βίας για τον οποίο υπάρχει 
ισχυρή διεθνής συναίνεση· επισημαίνει 
ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση η 
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πεμπτουσία των αρχών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ισότητας, της 
αυτονομίας και της αξιοπρέπειας· καλεί 
το Συμβούλιο να ολοκληρώσει την 
επικύρωση από την ΕΕ της Σύμβασης 
της Κωνσταντινούπολης και την πλήρη 
εφαρμογή της και να υποστηρίξει την 
επικύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 205
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνεται ότι οι πολιτικές 
υπέρ της ισότητας των φύλων έχουν ως 
πρωταρχικούς σκοπούς:
– την καταπολέμηση της βίας και των 
ανισοτήτων·
– ίσες αμοιβές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και ισότητα όσον αφορά την 
εργασία και τις δεξιότητες·
– παροχή οικονομικής στήριξης στις 
μητέρες και τις εγκύους·
– παροχή ειδικών γονικών επιδομάτων 
και σχετικές λογιστικοποιήσεις όσον 
αφορά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα·
– καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής 
βίας·

Or. it

Τροπολογία 206
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε 
στρατηγική ισότητας θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει όλες τις μορφές βίας κατά 
των γυναικών, μεταξύ άλλων την 
οπισθοδρόμηση και την παραβίαση των 
δικαιωμάτων των γυναικών σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας· 
επαναλαμβάνει ότι η πρόσβαση σε 
υγειονομικές και δημόσιες υπηρεσίες, 
ιδίως η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
άμβλωσης και ψυχολογικής στήριξης για 
γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας, θα 
πρέπει να θεωρούνται προτεραιότητα·

Or. pt

Τροπολογία 207
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επικροτεί τη δέσμευση να 
διασφαλιστεί ότι η νέα στρατηγική για τα 
δικαιώματα των θυμάτων θα καλύπτει 
τις ιδιαίτερες ανάγκες των θυμάτων βίας 
κατά γυναικών και κοριτσιών· τονίζει την 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 
υφιιστάμενα κενά στη νομοθεσία της ΕΕ 
όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα για τη βία 
κατά των γυναικών, ιδίως τη Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης, με σκοπό τη 
βελτίωση της νομοθεσίας για τα 
δικαιώματα των θυμάτων και την 
προστασία και την αποζημίωση των 
θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 208
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Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί η βία κατά των γυναικών να 
τιμωρείται με τις πιο αυστηρές ποινές· 
ζητεί μετ’ επιτάσεως να απαγορευτεί, 
όσον αφορά τα αδικήματα Τύπου, σε 
ορισμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες, η 
αναφορά σε «εγκλήματα τιμής» για τον 
χαρακτηρισμό δολοφονιών νεαρών 
κοριτσιών που αρνούνται να υποκύψουν 
στον ισλαμικό νόμο·

Or. fr

Τροπολογία 209
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το σχέδιο να υποβληθεί συμπληρωματική 
σύσταση σχετικά με την πρόληψη των 
επιβλαβών πρακτικών και για τη 
δημιουργία ενός ενωσιακού δικτύου με 
σκοπό την πρόληψη τόσο της έμφυλης 
όσο και της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί 
την εφαρμογή των ορισμών και των 
στόχων της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, καθώς και τη 
διαρκή συμμετοχή των οργανώσεων για 
τα δικαιώματα των γυναικών και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το σχέδιο να υποβληθεί συμπληρωματική 
σύσταση σχετικά με την πρόληψη των 
επιβλαβών πρακτικών με σκοπό την 
πρόληψη της διαπροσωπικής βίας·

Or. es

Τροπολογία 210
Maria Noichl, Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag 
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Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το σχέδιο να υποβληθεί συμπληρωματική 
σύσταση σχετικά με την πρόληψη των 
επιβλαβών πρακτικών και για τη 
δημιουργία ενός ενωσιακού δικτύου με 
σκοπό την πρόληψη τόσο της έμφυλης όσο 
και της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί την 
εφαρμογή των ορισμών και των στόχων 
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, 
καθώς και τη διαρκή συμμετοχή των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το σχέδιο να υποβληθεί συμπληρωματική 
σύσταση σχετικά με την πρόληψη των 
επιβλαβών πρακτικών και για τη 
δημιουργία ενός ενωσιακού δικτύου με 
σκοπό την πρόληψη τόσο της έμφυλης όσο 
και της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί την 
εφαρμογή των ορισμών και των στόχων 
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, 
καθώς και τη διαρκή συμμετοχή των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών· τονίζει τη 
σημασία της συμμετοχής των τοπικών 
και περιφερειακών κυβερνήσεων σε αυτή 
τη διαδικασία· υπογραμμίζει τον ρόλο της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης των αγοριών και των 
ανδρών, και ζητεί την καταπολέμηση της 
τοξικής αρρενωπότητας εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 211
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το σχέδιο να υποβληθεί συμπληρωματική 
σύσταση σχετικά με την πρόληψη των 
επιβλαβών πρακτικών και για τη 
δημιουργία ενός ενωσιακού δικτύου με 
σκοπό την πρόληψη τόσο της έμφυλης όσο 
και της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί την 
εφαρμογή των ορισμών και των στόχων 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το σχέδιο να υποβληθεί συμπληρωματική 
σύσταση σχετικά με την πρόληψη των 
επιβλαβών πρακτικών και για τη 
δημιουργία ενός ενωσιακού δικτύου με 
σκοπό την πρόληψη τόσο της έμφυλης όσο 
και της ενδοοικογενειακής βίας· δηλώνει 
με αποφασιστικότητα ότι η εφαρμογή του 
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της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, 
καθώς και τη διαρκή συμμετοχή των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών·

ισλαμικού νόμου συνιστά σήμερα τον 
σημαντικότερο παράγοντα αύξησης της 
βίας κατά των γυναικών στον κόσμο, αλλά 
και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με σημαντικό μουσουλμανικό 
πληθυσμό·

Or. fr

Τροπολογία 212
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το σχέδιο να υποβληθεί συμπληρωματική 
σύσταση σχετικά με την πρόληψη των 
επιβλαβών πρακτικών και για τη 
δημιουργία ενός ενωσιακού δικτύου με 
σκοπό την πρόληψη τόσο της έμφυλης όσο 
και της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί την 
εφαρμογή των ορισμών και των στόχων 
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, 
καθώς και τη διαρκή συμμετοχή των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το σχέδιο να υποβληθεί συμπληρωματική 
σύσταση σχετικά με την πρόληψη των 
επιβλαβών πρακτικών και για τη 
δημιουργία ενός ενωσιακού δικτύου με 
σκοπό την πρόληψη τόσο της έμφυλης όσο 
και της ενδοοικογενειακής βίας·

Or. fr

Τροπολογία 213
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το σχέδιο να υποβληθεί συμπληρωματική 
σύσταση σχετικά με την πρόληψη των 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το σχέδιο να υποβληθεί συμπληρωματική 
σύσταση, καθώς και πιθανή νομοθεσία, 
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επιβλαβών πρακτικών και για τη 
δημιουργία ενός ενωσιακού δικτύου με 
σκοπό την πρόληψη τόσο της έμφυλης όσο 
και της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί την 
εφαρμογή των ορισμών και των στόχων 
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, 
καθώς και τη διαρκή συμμετοχή των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών·

σχετικά με την πρόληψη των επιβλαβών 
πρακτικών και για τη δημιουργία ενός 
ενωσιακού δικτύου με σκοπό την πρόληψη 
τόσο της έμφυλης όσο και της 
ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί την 
εφαρμογή των ορισμών και των στόχων 
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, 
καθώς και τη διαρκή συμμετοχή των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών· προτρέπει να 
προταθούν κατάλληλα μέτρα 
παρακολούθησης, τα οποία θα τηρούν 
στο σύνολό τους την αρχή της μη 
διάκρισης·

Or. en

Τροπολογία 214
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το σχέδιο να υποβληθεί συμπληρωματική 
σύσταση σχετικά με την πρόληψη των 
επιβλαβών πρακτικών και για τη 
δημιουργία ενός ενωσιακού δικτύου με 
σκοπό την πρόληψη τόσο της έμφυλης όσο 
και της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί την 
εφαρμογή των ορισμών και των στόχων 
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, 
καθώς και τη διαρκή συμμετοχή των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το σχέδιο να υποβληθεί συμπληρωματική 
σύσταση σχετικά με την πρόληψη των 
επιβλαβών πρακτικών και για τη 
δημιουργία ενός ενωσιακού δικτύου με 
σκοπό την πρόληψη τόσο της έμφυλης όσο 
και της ενδοοικογενειακής βίας· χωρίς να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 215
Jadwiga Wiśniewska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το σχέδιο να υποβληθεί συμπληρωματική 
σύσταση σχετικά με την πρόληψη των 
επιβλαβών πρακτικών και για τη 
δημιουργία ενός ενωσιακού δικτύου με 
σκοπό την πρόληψη τόσο της έμφυλης όσο 
και της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί την 
εφαρμογή των ορισμών και των στόχων 
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, 
καθώς και τη διαρκή συμμετοχή των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το σχέδιο να υποβληθεί συμπληρωματική 
σύσταση σχετικά με την πρόληψη των 
επιβλαβών πρακτικών και για τη 
δημιουργία ενός ενωσιακού δικτύου με 
σκοπό την πρόληψη τόσο της έμφυλης όσο 
και της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί τη 
διαρκή συμμετοχή των οργανώσεων για τα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

Or. pl

Τροπολογία 216
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το σχέδιο να υποβληθεί συμπληρωματική 
σύσταση σχετικά με την πρόληψη των 
επιβλαβών πρακτικών και για τη 
δημιουργία ενός ενωσιακού δικτύου με 
σκοπό την πρόληψη τόσο της έμφυλης όσο 
και της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί την 
εφαρμογή των ορισμών και των στόχων 
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, 
καθώς και τη διαρκή συμμετοχή των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών·

5. επισημαίνει το σχέδιο να 
υποβληθεί σύσταση σχετικά με την 
πρόληψη των επιβλαβών πρακτικών και 
για τη δημιουργία ενός ενωσιακού δικτύου 
με σκοπό την πρόληψη τόσο της έμφυλης 
όσο και της ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς 
να επιβληθούν αυξήσεις στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. it
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Τροπολογία 217
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη προστασίας 
των ανήλικων γυναικών που ανήκουν σε 
μειονοτικές ομάδες ή έχουν πρόβλημα 
υγείας ή αναπηρία, καθώς αποτελούν 
πιθανά θύματα και στόχους διαφόρων 
μορφών βίας· υποστηρίζει την πρόθεση 
της Επιτροπής να παρουσιάσει και να 
χρηματοδοτήσει μέτρα για την 
αντιμετώπιση πιθανών μορφών 
κακοποίησης, εκμετάλλευσης και βίας εις 
βάρος αυτών των ιδιαίτερα ευάλωτων 
κατηγοριών·

Or. it

Τροπολογία 218
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. κάνει έκκληση να διασφαλίζεται 
σωστή προστασία των γυναικών θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας, με την αύξηση 
των κρατικών μέσων και των 
αποτελεσματικών μέτρων·

Or. pt

Τροπολογία 219
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Pina 
Picierno, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την εμβέλεια και τον 
αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας· επισημαίνει ότι οι 
άτυποι πάροχοι φροντίδας, οι οικιακοί 
βοηθοί και οι εργαζόμενοι στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις στερούνται προστασίας 
και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν τις συμβάσεις 190 και 189 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), 
προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα 
των εργαζομένων, ιδίως των γυναικών, 
στην άτυπη οικονομία·

6. τονίζει την εμβέλεια και τον 
αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας· επισημαίνει ότι οι 
άτυποι πάροχοι φροντίδας, οι οικιακοί 
βοηθοί και οι εργαζόμενοι στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις στερούνται προστασίας 
και προβολής και, ως εκ τούτου, καλεί τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν τις συμβάσεις 
190 και 189 της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ), προκειμένου να 
ενισχυθούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, ιδίως των γυναικών, στην 
άτυπη οικονομία· και να διασφαλιστεί ότι 
οι μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών 
είναι ανεξάρτητοι, εμπιστευτικοί και 
προσβάσιμοι σε όλες τις γυναίκες χωρίς 
διακρίσεις, καθώς και ότι λαμβάνονται 
ειδικά μέτρα για την προστασία των 
καταγγελλουσών από αντίποινα των 
εργοδοτών και επαναλαμβανόμενη 
θυματοποίηση· επικροτεί τη δέσμευση 
της Επιτροπής να θεσπίσει, ως 
εργοδότης, νέο ολοκληρωμένο νομικό 
πλαίσιο, το οποίο θα προβλέπει ένα 
σύνολο προληπτικών μέτρων και μέτρων 
αντίδρασης κατά της παρενόχλησης στον 
χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 220
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την εμβέλεια και τον 
αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας· επισημαίνει ότι οι 
άτυποι πάροχοι φροντίδας, οι οικιακοί 
βοηθοί και οι εργαζόμενοι στις γεωργικές 

6. τονίζει την εμβέλεια και τον 
αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας· επισημαίνει ότι οι 
άτυποι πάροχοι φροντίδας, οι οικιακοί 
βοηθοί και οι εργαζόμενοι στις γεωργικές 
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εκμεταλλεύσεις στερούνται προστασίας 
και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν τις συμβάσεις 190 και 189 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), 
προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα 
των εργαζομένων, ιδίως των γυναικών, 
στην άτυπη οικονομία·

εκμεταλλεύσεις στερούνται προστασίας 
και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν τις συμβάσεις 190 και 189 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), 
προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα 
των εργαζομένων, ιδίως των γυναικών, 
στην άτυπη οικονομία και να διασφαλιστεί 
ότι οι μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών 
είναι ανεξάρτητοι, εμπιστευτικοί, 
προσβάσιμοι και αποτελεσματικοί για 
όλες τις γυναίκες χωρίς διακρίσεις 
οποιασδήποτε μορφής και ότι τίθενται σε 
εφαρμογή ειδικά μέτρα για την 
προστασία των καταγγελλουσών από 
αντίποινα των εργοδοτών και 
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 221
Rosa Estaràs Ferragut, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την εμβέλεια και τον 
αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας· επισημαίνει ότι οι 
άτυποι πάροχοι φροντίδας, οι οικιακοί 
βοηθοί και οι εργαζόμενοι στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις στερούνται προστασίας 
και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν τις συμβάσεις 190 και 189 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(ΔΟΕ), προκειμένου να ενισχυθούν τα 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
γυναικών, στην άτυπη οικονομία·

6. τονίζει την εμβέλεια και τον 
αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας· επισημαίνει ότι οι 
εργαζόμενοι στους πλέον ευάλωτους 
τομείς [...] στερούνται προστασίας·

Or. es

Τροπολογία 222
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
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Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την εμβέλεια και τον 
αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας· επισημαίνει ότι οι 
άτυποι πάροχοι φροντίδας, οι οικιακοί 
βοηθοί και οι εργαζόμενοι στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις στερούνται προστασίας 
και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν τις συμβάσεις 190 και 189 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), 
προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα 
των εργαζομένων, ιδίως των γυναικών, 
στην άτυπη οικονομία·

6. τονίζει την εμβέλεια και τον 
αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας· ως εκ τούτου, καλεί 
τα κράτη μέλη να επικυρώσουν την 
προσφάτως εγκριθείσα σύμβαση 190 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) 
σχετικά με την παρενόχληση και τη βία 
στον χώρο εργασίας· επισημαίνει ότι οι 
άτυποι πάροχοι φροντίδας, οι οικιακοί 
βοηθοί και οι εργαζόμενοι στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, μεταξύ άλλων, 
στερούνται προστασίας και, ως εκ τούτου, 
καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τη 
σύμβαση 189 της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ), προκειμένου να 
ενισχυθούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, ιδίως των γυναικών, στην 
άτυπη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 223
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την εμβέλεια και τον 
αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας· επισημαίνει ότι οι 
άτυποι πάροχοι φροντίδας, οι οικιακοί 
βοηθοί και οι εργαζόμενοι στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις στερούνται προστασίας 
και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν τις συμβάσεις 190 και 189 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), 
προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα 

6. τονίζει την εμβέλεια και τον 
αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας, καθώς και την 
ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων σε 
επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της 
ψυχολογικής και σεξουαλικής 
παρενόχλησης με σκοπό την 
αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων· 
επισημαίνει ότι οι άτυποι πάροχοι 
φροντίδας, οι οικιακοί βοηθοί και οι 
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των εργαζομένων, ιδίως των γυναικών, 
στην άτυπη οικονομία·

εργαζόμενοι στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις στερούνται προστασίας 
και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν τις συμβάσεις 190 και 189 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), 
προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα 
των εργαζομένων, ιδίως των γυναικών, 
στην άτυπη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 224
Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την εμβέλεια και τον 
αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας· επισημαίνει ότι οι 
άτυποι πάροχοι φροντίδας, οι οικιακοί 
βοηθοί και οι εργαζόμενοι στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις στερούνται προστασίας 
και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν τις συμβάσεις 190 και 189 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), 
προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα 
των εργαζομένων, ιδίως των γυναικών, 
στην άτυπη οικονομία·

6. τονίζει την εμβέλεια και τον 
αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας· επισημαίνει ότι οι 
άτυποι πάροχοι φροντίδας, οι οικιακοί 
βοηθοί και οι εργαζόμενοι στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις στερούνται προστασίας 
και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν τις συμβάσεις 190 και 189 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), 
προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα 
των εργαζομένων, ιδίως των γυναικών, 
στην άτυπη οικονομία· προτρέπει την 
Επιτροπή να υποβάλει οδηγία «Me too» 
σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση 
στον χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 225
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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6. τονίζει την εμβέλεια και τον 
αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας· επισημαίνει ότι οι 
άτυποι πάροχοι φροντίδας, οι οικιακοί 
βοηθοί και οι εργαζόμενοι στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις στερούνται προστασίας 
και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν τις συμβάσεις 190 και 189 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(ΔΟΕ), προκειμένου να ενισχυθούν τα 
δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των 
γυναικών, στην άτυπη οικονομία·

6. εκφράζει την ανησυχία του για την 
ευρεία επικράτηση της βίας στις 
κοινωνίες μας, όπως συμβαίνει στον χώρο 
εργασίας· τονίζει εν προκειμένω ότι όλα 
τα μέτρα που προορίζονται για την 
καταπολέμηση της βίας θα πρέπει να 
αποφεύγουν οποιαδήποτε μορφή 
διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, ιθαγένειας, 
σεξουαλικής προτίμησης, θρησκείας ή 
άλλης κοινωνικής κατάστασης·

Or. es

Τροπολογία 226
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την εμβέλεια και τον 
αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας· επισημαίνει ότι οι 
άτυποι πάροχοι φροντίδας, οι οικιακοί 
βοηθοί και οι εργαζόμενοι στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις στερούνται προστασίας 
και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν τις συμβάσεις 190 και 189 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), 
προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα 
των εργαζομένων, ιδίως των γυναικών, 
στην άτυπη οικονομία·

6. τονίζει την εμβέλεια και τον 
αντίκτυπο της βίας και της παρενόχλησης 
σε άνδρες και γυναίκες στον χώρο 
εργασίας· υπογραμμίζει ότι οι άτυποι 
πάροχοι φροντίδας, οι οικιακοί βοηθοί και 
οι εργαζόμενοι στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις στερούνται προστασίας 
και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν τις συμβάσεις 190 και 189 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), 
προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα 
των εργαζομένων, ιδίως των γυναικών, 
στην άτυπη οικονομία·

Or. it

Τροπολογία 227
Isabella Adinolfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει τον πρωταρχικής 
σημασίας ρόλο που διαδραματίζουν οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας και 
στην παροχή στήριξης στα θύματα· 
επισημαίνει ότι η έλλειψη 
χρηματοδότησης καθιστά ακόμα 
δυσκολότερη την αποστολή των εν λόγω 
οργανώσεων· καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή να προβλέψει στον 
προϋπολογισμό επαρκή χρηματοδότηση 
για τις οργανώσεις που επιδιώκουν 
αυτούς τους στόχους·

Or. it

Τροπολογία 228
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, 
Predrag Fred Matić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει την ανάγκη να 
αναγνωριστούν και να καταπολεμηθούν 
όλες οι μορφές βίας και παρενόχλησης 
στο εκπαιδευτικό σύστημα, στα σχολεία, 
στα πανεπιστήμια, στην πρακτική 
άσκηση, στα προγράμματα 
επαγγελματικής ανάπτυξης και σε κάθε 
άλλο πρόγραμμα σε ολόκληρο τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 229
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί τα προτεινόμενα ειδικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
κυβερνοβίας· ζητεί τη λήψη δεσμευτικών 
νομοθετικών μέτρων για την 
καταπολέμηση αυτών των μορφών βίας 
και την υποστήριξη των κρατών μελών 
στην ανάπτυξη εργαλείων κατάρτισης για 
την αστυνομία, το δικαστικό σύστημα και 
τον τομέα της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών·

7. επικροτεί τα προτεινόμενα ειδικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
κυβερνοβίας, η οποία πλήττει δυσανάλογα 
τις γυναίκες και τα κορίτσια 
(συμπεριλαμβανομένης της 
παρενόχλησης μέσω του διαδικτύου, του 
κυβερνοεκφοβισμού και της σεξιστικής 
ρητορικής μίσους)· επικροτεί εν 
προκειμένω την εξαγγελία για συνεργασία 
με τις τεχνολογικές πλατφόρμες και τον 
τομέα των ΤΠΕ, προκειμένου ο 
τελευταίος να αντιμετωπίσει το ζήτημα 
μέσω επαρκών τεχνικών μέτρων, όπως 
τεχνικές πρόληψης και μηχανισμοί 
αντίδρασης σε επιβλαβές περιεχόμενο· 
ζητεί τη λήψη δεσμευτικών νομοθετικών 
μέτρων για την καταπολέμηση αυτών των 
μορφών βίας και την υποστήριξη των 
κρατών μελών στην ανάπτυξη εργαλείων 
κατάρτισης για τις υπηρεσίες που 
εμπλέκονται σε όλα τα στάδια, από την 
πρόληψη και την προστασία έως τη 
δίωξη, όπως η αστυνομία, το δικαστικό 
σύστημα από κοινού με τον τομέα των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία 230
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί τα προτεινόμενα ειδικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
κυβερνοβίας· ζητεί τη λήψη δεσμευτικών 
νομοθετικών μέτρων για την 
καταπολέμηση αυτών των μορφών βίας 
και την υποστήριξη των κρατών μελών 

7. επικροτεί τα προτεινόμενα ειδικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
κυβερνοβίας· ζητεί τη λήψη δεσμευτικών 
νομοθετικών μέτρων για την 
καταπολέμηση αυτών των μορφών βίας 
στο πλαίσιο οδηγίας για την πρόληψη και 
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στην ανάπτυξη εργαλείων κατάρτισης για 
την αστυνομία, το δικαστικό σύστημα και 
τον τομέα της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών·

την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας 
κατά των γυναικών και την υποστήριξη 
των κρατών μελών στην ανάπτυξη 
εργαλείων κατάρτισης για την αστυνομία, 
το δικαστικό σύστημα και τον τομέα της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, με παράλληλη διαφύλαξη 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο 
διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 231
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί τα προτεινόμενα ειδικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
κυβερνοβίας· ζητεί τη λήψη δεσμευτικών 
νομοθετικών μέτρων για την 
καταπολέμηση αυτών των μορφών βίας 
και την υποστήριξη των κρατών μελών 
στην ανάπτυξη εργαλείων κατάρτισης για 
την αστυνομία, το δικαστικό σύστημα και 
τον τομέα της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών·

7. επικροτεί τα προτεινόμενα ειδικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
κυβερνοβίας, η οποία συχνά κατευθύνεται 
κατά γυναικών που τολμούν να μιλήσουν, 
όπως ακτιβίστριες, γυναίκες πολιτικοί και 
άλλα δημόσια πρόσωπα, και 
χρησιμοποιείται για τη φίμωση των 
γυναικών και τον αποκλεισμό τους από 
την ανδροκρατούμενη δημόσια ζωή· 
ζητεί τη λήψη δεσμευτικών νομοθετικών 
μέτρων για την καταπολέμηση αυτών των 
μορφών βίας και την υποστήριξη των 
κρατών μελών στην ανάπτυξη εργαλείων 
κατάρτισης για την αστυνομία, το 
δικαστικό σύστημα και τον τομέα της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία 232
Sandra Pereira
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί τα προτεινόμενα ειδικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
κυβερνοβίας· ζητεί τη λήψη δεσμευτικών 
νομοθετικών μέτρων για την 
καταπολέμηση αυτών των μορφών βίας 
και την υποστήριξη των κρατών μελών 
στην ανάπτυξη εργαλείων κατάρτισης για 
την αστυνομία, το δικαστικό σύστημα και 
τον τομέα της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών·

7. επικροτεί τα προτεινόμενα ειδικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
κυβερνοβίας· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν δεσμευτικά νομοθετικά μέτρα 
για την καταπολέμηση αυτών των μορφών 
βίας και την υποστήριξη των κρατών 
μελών στην ανάπτυξη εργαλείων 
κατάρτισης για την αστυνομία, το 
δικαστικό σύστημα και τον τομέα της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών·

Or. pt

Τροπολογία 233
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί τα προτεινόμενα ειδικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
κυβερνοβίας· ζητεί τη λήψη δεσμευτικών 
νομοθετικών μέτρων για την 
καταπολέμηση αυτών των μορφών βίας 
και την υποστήριξη των κρατών μελών 
στην ανάπτυξη εργαλείων κατάρτισης για 
την αστυνομία, το δικαστικό σύστημα και 
τον τομέα της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών·

7. αποδέχεται τα προτεινόμενα ειδικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
κυβερνοβίας· ζητεί νομοθετικά μέτρα για 
την καταπολέμηση αυτών των μορφών 
βίας και την υποστήριξη και συνδρομή 
των κρατών μελών στην ανάπτυξη 
εργαλείων κατάρτισης για την αστυνομία, 
το δικαστικό σύστημα και τον τομέα της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών·

Or. it

Τροπολογία 234
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επικροτεί την προτεινόμενη 
στρατηγική της ΕΕ για τα θύματα του 
2020· ζητεί ειδικότερα να υιοθετηθεί 
ειδική προσέγγιση όσον αφορά την 
ψυχολογική βία κατά των γυναικών και 
τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπό της στην 
ψυχική τους υγεία· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα κενά στη 
νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τα διεθνή 
πρότυπα για τη βία κατά των γυναικών, 
όπως η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, με σκοπό τη 
βελτίωση της νομοθεσίας για τα 
δικαιώματα των θυμάτων και την 
προστασία και την αποζημίωση των 
θυμάτων· τονίζει την ανάγκη να έχουν 
όλα τα θύματα πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
μέσω της εφαρμογής της οδηγίας για τα 
δικαιώματα των θυμάτων, η οποία είναι 
ακόμη ελλιπής σε ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 235
Pina Picierno, Maria Noichl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εφιστά την προσοχή της 
Επιτροπής και των κρατών μελών στην 
εξαιρετικά δραματική κατάσταση των 
παιδιών που μένουν ορφανά λόγω 
έμφυλης βίας ή αναγκάζονται να ζουν σε 
περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας και 
τα ενθαρρύνει να λαμβάνουν υπόψη τις 
καταστάσεις αυτές στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης του προβλήματος της 
ενδοοικογενειακής βίας·
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Or. en

Τροπολογία 236
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. ζητεί να συνεχιστεί η προώθηση 
των δικαιωμάτων των θυμάτων, μεταξύ 
άλλων μέσω των υφιστάμενων μέσων, 
όπως η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 237
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την 
ανάγκη σαφούς εστίασης στην ισότητα των 
φύλων, καθώς οι γυναίκες και τα κορίτσια 
πλήττονται περισσότερο και αποτελούν 
θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση· επιμένει ότι είναι 
σημαντικό να συμπεριληφθούν μέτρα και 
στρατηγικές για τη μείωση της ζήτησης·

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την 
ανάγκη σαφούς εστίασης στην ισότητα των 
φύλων, καθώς οι γυναίκες και τα κορίτσια 
πλήττονται περισσότερο και αποτελούν 
θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση· ως εκ τούτου, ζητεί να 
εξεταστεί προσεκτικά στο πλαίσιο της 
στρατηγικής η κατάσταση των γυναικών 
που επιδίδονται σε πορνεία και ο 
αντίκτυπος της διασυνοριακής πορνείας· 
τονίζει τον σημαντικό ρόλο και το έργο 
του συντονιστή δράσης της ΕΕ κατά της 
εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει τη 
σημασία της συνέχισης του έργου αυτού 
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μελλοντικά· επιμένει ότι είναι σημαντικό 
να συμπεριληφθούν μέτρα και στρατηγικές 
για τη μείωση της ζήτησης, όπως για 
παράδειγμα το αποκαλούμενο 
σκανδιναβικό μοντέλο·

Or. en

Τροπολογία 238
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την 
ανάγκη σαφούς εστίασης στην ισότητα 
των φύλων, καθώς οι γυναίκες και τα 
κορίτσια πλήττονται περισσότερο και 
αποτελούν θύματα εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση· επιμένει ότι 
είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν μέτρα 
και στρατηγικές για τη μείωση της 
ζήτησης·

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την 
ανάγκη σαφούς αναγνώρισης του έμφυλου 
χαρακτήρα της εμπορίας ανθρώπων και 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς οι 
γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται 
περισσότερο και αποτελούν θύματα 
εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση· επιμένει ότι είναι 
σημαντικό να συμπεριληφθούν μέτρα και 
στρατηγικές για τη μείωση της ζήτησης, 
την αντιμετώπιση αφενός της αύξησης 
της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση τόσο εντός και 
μεταξύ των κρατών μελών όσο και με 
τρίτες χώρες, και, αφετέρου, των 
αναδυόμενων χρήσεων του διαδικτύου 
για σκοπούς εκμετάλλευσης, καθώς και 
την καταπολέμηση όλων των μορφών 
έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένου του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και του πρόωρου και 
καταναγκαστικού γάμου·

Or. en
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Τροπολογία 239
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την 
ανάγκη σαφούς εστίασης στην ισότητα των 
φύλων, καθώς οι γυναίκες και τα κορίτσια 
πλήττονται περισσότερο και αποτελούν 
θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση· επιμένει ότι είναι 
σημαντικό να συμπεριληφθούν μέτρα και 
στρατηγικές για τη μείωση της ζήτησης·

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την 
ανάγκη σαφούς εστίασης στην ισότητα των 
φύλων, καθώς οι γυναίκες και τα κορίτσια 
πλήττονται περισσότερο και αποτελούν 
θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση· επιμένει ότι είναι 
σημαντικό να συμπεριληφθούν μέτρα και 
στρατηγικές για τη μείωση της ζήτησης· 
ζητεί να διερευνηθούν οι αρχές και οι 
διπλωματικές αντιπροσωπείες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών για τις οποίες 
είναι γνωστό ότι εφαρμόζουν πρακτικές 
δουλείας, προκειμένου να επαληθευτεί αν 
οι πρακτικές αυτές δεν καλύπτονται από 
την ασυλία που χορηγείται στις εν λόγω 
αρχές·

Or. fr

Τροπολογία 240
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την 
ανάγκη σαφούς εστίασης στην ισότητα των 
φύλων, καθώς οι γυναίκες και τα κορίτσια 
πλήττονται περισσότερο και αποτελούν 
θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση· επιμένει ότι είναι 

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την 
ανάγκη σαφούς εστίασης στην ισότητα των 
φύλων, καθώς οι γυναίκες και τα κορίτσια 
πλήττονται περισσότερο και αποτελούν 
θύματα εμπορίας για διάφορους σκοπούς, 
αλλά ιδίως με σκοπό τη σεξουαλική 
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σημαντικό να συμπεριληφθούν μέτρα και 
στρατηγικές για τη μείωση της ζήτησης·

εκμετάλλευση· επιμένει ότι είναι 
σημαντικό να υιοθετηθεί μια 
ολοκληρωμένη και βασισμένη στα 
δικαιώματα προσέγγιση για την εξάλειψη 
της εμπορίας ανθρώπων και καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την 
εφαρμογή της οδηγίας κατά της εμπορίας 
ανθρώπων από τα κράτη μέλη· προτρέπει 
την Επιτροπή να ορίσει χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση τον νέο συντονιστή δράσης 
κατά της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 241
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την 
ανάγκη σαφούς εστίασης στην ισότητα των 
φύλων, καθώς οι γυναίκες και τα κορίτσια 
πλήττονται περισσότερο και αποτελούν 
θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση· επιμένει ότι είναι 
σημαντικό να συμπεριληφθούν μέτρα και 
στρατηγικές για τη μείωση της ζήτησης·

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την 
ανάγκη σαφούς εστίασης στην ισότητα των 
φύλων, καθώς οι γυναίκες και τα κορίτσια 
πλήττονται περισσότερο και αποτελούν 
θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση· επιμένει ότι είναι 
σημαντικό να συμπεριληφθούν μέτρα και 
στρατηγικές για τη μείωση της ζήτησης· 
υπογραμμίζει ότι υπάρχουν αρκετές 
διασυνδέσεις μεταξύ πορνείας και 
εμπορίας ανθρώπων, και αναγνωρίζει ότι 
η πορνεία, τόσο την ΕΕ όσο και παντού 
στον κόσμο, ενισχύει την εμπορία 
ευάλωτων γυναικών και ανηλίκων·

Or. pt

Τροπολογία 242
Pina Picierno, Alessandra Moretti, Patrizia Toia, Elisabetta Gualmini
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την 
ανάγκη σαφούς εστίασης στην ισότητα των 
φύλων, καθώς οι γυναίκες και τα κορίτσια 
πλήττονται περισσότερο και αποτελούν 
θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση· επιμένει ότι είναι 
σημαντικό να συμπεριληφθούν μέτρα και 
στρατηγικές για τη μείωση της ζήτησης·

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την 
ανάγκη σαφούς εστίασης στην ισότητα των 
φύλων, καθώς οι γυναίκες και τα κορίτσια 
πλήττονται περισσότερο και αποτελούν 
θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική εκμετάλλευση· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
τερματισμό της πρακτικής της 
παρένθετης μητρότητας και του 
αναπαραγωγικού τουρισμού· επιμένει ότι 
είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν μέτρα 
και στρατηγικές για τη μείωση της 
ζήτησης· 

Or. en

Τροπολογία 243
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την 
ανάγκη σαφούς εστίασης στην ισότητα των 
φύλων, καθώς οι γυναίκες και τα κορίτσια 
πλήττονται περισσότερο και αποτελούν 
θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση· επιμένει ότι είναι 
σημαντικό να συμπεριληφθούν μέτρα και 
στρατηγικές για τη μείωση της ζήτησης·

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την 
ανάγκη σαφούς εστίασης στην ισότητα των 
φύλων, καθώς οι γυναίκες και τα κορίτσια 
πλήττονται περισσότερο και αποτελούν 
θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση και την εμπορία οργάνων· 
επιμένει ότι είναι σημαντικό να 
συμπεριληφθούν μέτρα και στρατηγικές 
για την εξάλειψη της εμπορίας 
ανθρώπων·

Or. fr
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Τροπολογία 244
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει την 
ανάγκη σαφούς εστίασης στην ισότητα 
των φύλων, καθώς οι γυναίκες και τα 
κορίτσια πλήττονται περισσότερο και 
αποτελούν θύματα εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση· επιμένει ότι 
είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν μέτρα 
και στρατηγικές για τη μείωση της 
ζήτησης·

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει τη στρατηγική της ΕΕ για την 
εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων, και 
υπογραμμίζει την ανάγκη σαφούς εστίασης 
στη βία κατά των γυναικών, καθώς οι 
γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται 
περισσότερο και αποτελούν θύματα 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εμπορίας 
οργάνων· επιμένει ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να συμπεριληφθούν μέτρα και 
στρατηγικές για την πλήρη εξάλειψη των 
εν λόγω εγκλημάτων·

Or. it

Τροπολογία 245
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
χωρίς καθυστέρηση πρόταση 
αναθεώρησης της οδηγίας για τα 
δικαιώματα των θυμάτων με σκοπό την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων 
έμφυλης βίας και προσδοκά ότι στη νέα 
στρατηγική για τα δικαιώματα των 
θυμάτων θα συμπεριληφθεί η σημασία 
της καταπολέμησης της έμφυλης βίας·

Or. en
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Τροπολογία 246
Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ζητεί τη λήψη ισχυρότερων 
μέτρων όσον αφορά τη νομοθεσία για τα 
σεξουαλικά αδικήματα και υπογραμμίζει 
ότι η σεξουαλική πράξη πρέπει να είναι 
πάντα οικειοθελής· καλεί την Επιτροπή 
να συμπεριλάβει συστάσεις προς όλα τα 
κράτη μέλη για την τροποποίηση του 
ορισμού του βιασμού στην εθνική τους 
νομοθεσία, προκειμένου ο εν λόγω 
ορισμός να βασίζεται στην απουσία 
συναίνεσης·

Or. en

Τροπολογία 247
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί εν προκειμένω την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει 
οδηγία για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων για σκοπούς 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην ΕΕ, 
καθώς η εμπορία ανθρώπων για σκοπούς 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης αποτελεί την 
πιο διαδεδομένη μορφή εμπορίας 
ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 248
Sandra Pereira
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. πιστεύει ότι η πορνεία αποτελεί 
σοβαρή μορφή βίας και εκμετάλλευσης·

Or. pt

Τροπολογία 249
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. αναγνωρίζει ότι η πορνεία και η 
σεξουαλική εκμετάλλευση είναι 
απαράδεκτες μορφές εκμετάλλευσης και 
παραβίασης της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και αντίκειται στις αρχές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ 
άλλων και στην ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών· υπογραμμίζει ότι η 
επικράτηση της πορνείας έχει αντίκτυπο 
στην αντίληψη των νέων ανθρώπων περί 
σεξουαλικότητας και σχέσης μεταξύ 
γυναικών και ανδρών· προτρέπει τα 
κράτη μέλη να παρέχουν οικονομική 
στήριξη στην έγκριση ειδικών 
προγραμμάτων για τις εκδιδόμενες 
γυναίκες που επιδιώκουν να ανακτήσουν 
την ελευθερία τους από αυτή τη μορφή 
εκμετάλλευσης και βίας· έχει την άποψη 
ότι πρακτικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν 
για να προστατεύσουν τα δικαιώματα 
των γυναικών, αποτρέποντας τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, ο οποίος 
συνεπάγεται, σε πολλές περιπτώσεις, 
δημιουργία δικτύων πορνείας·

Or. pt
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Τροπολογία 250
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την εξαγγελία νέας 
πανευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τη 
διάδοση και τη δυναμική της βίας κατά 
των γυναικών·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 251
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την εξαγγελία νέας 
πανευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τη 
διάδοση και τη δυναμική της βίας κατά 
των γυναικών·

9. χαιρετίζει την εξαγγελία νέας 
πανευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τη 
διάδοση και τη δυναμική κάθε μορφής 
βίας κατά των γυναικών· τονίζει την 
ανάγκη για ολοκληρωμένα και 
συγκρίσιμα δεδομένα ανά φύλο σε 
επίπεδο ΕΕ και για εναρμόνιση των 
συστημάτων συλλογής δεδομένων μεταξύ 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 252
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την εξαγγελία νέας 
πανευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τη 
διάδοση και τη δυναμική της βίας κατά 
των γυναικών·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη 
συλλογής αναλυτικών δεδομένων για 
κάθε μορφή έμφυλης βίας· χαιρετίζει εν 
προκειμένω την εξαγγελία νέας 
πανευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τη 
διάδοση και τη δυναμική της βίας κατά 
των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 253
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την εξαγγελία νέας 
πανευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τη 
διάδοση και τη δυναμική της βίας κατά 
των γυναικών·

9. σημειώνει την εξαγγελία νέας 
πανευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τη 
διάδοση και τη δυναμική της βίας κατά 
των γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία 254
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. χαιρετίζει την εξαγγελία νέας 
πανευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τη 
διάδοση και τη δυναμική της βίας κατά 
των γυναικών·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. it

Τροπολογία 255
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Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι μια σοβαρή μορφή 
βίας κατά των γυναικών είναι η διάδοση 
πρακτικών που παραβιάζουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών, 
όπως οι ακόλουθες: ο ακρωτηριασμός 
των γεννητικών οργάνων· ο λιθοβολισμός· 
η θανάτωση σε περίπτωση μοιχείας· η 
υποταγή της γυναίκας ως κατώτερης του 
άνδρα και η περιστολή αναρίθμητων 
ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, 
όπως προβλέπεται στις επιταγές της 
ισλαμικής σαρίας και στους κανόνες και 
τις υπαγορεύσεις της· καταδικάζει τη 
χρήση των εν λόγω πρακτικών και ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν συγκεκριμένα και αποφασιστικά 
μέτρα για την καταπολέμηση των 
συγκεκριμένων μορφών βίας κατά των 
γυναικών·

Or. it

Τροπολογία 256
Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επικροτεί τη ενημερωτική 
εκστρατεία σε επίπεδο ΕΕ για την 
καταπολέμηση των έμφυλων 
στερεοτύπων, καθώς και τη λήψη μέτρων 
πρόληψης της βίας που εστιάζουν στους 
άνδρες, στα αγόρια και στις 
αρρενωπότητες· ζητεί να ληφθούν 
σαφέστερα μέτρα γα τη στόχευση των 
καταστροφικών προτύπων 
αρρενωπότητας, καθώς τα έμφυλα 
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στερεότυπα αποτελούν μία από τις 
γενεσιουργούς αιτίες της ανισότητας των 
φύλων και επηρεάζουν όλους τους τομείς 
της κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 257
Pina Picierno, Maria Noichl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί να δοθεί περισσότερη 
προσοχή και στήριξη σε ορφανοτροφεία 
και οικοτροφεία για θύματα βίας τα οποία 
έχουν κλείσει ή των οποίων η ικανότητα 
φιλοξενίας έχει περιοριστεί σημαντικά 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας της 
COVID-19, με αποτέλεσμα γυναίκες, 
νεαρά κορίτσια ή παιδιά να 
υποχρεώνονται σε καραντίνα στην οικία 
του ατόμου που τα κακοποιεί·

Or. en

Τροπολογία 258
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι η προώθηση των 
ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών 
επιφέρει σοβαρές παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των γυναικών, οι οποίες 
συχνά υφίστανται εκμετάλλευση και 
διακρίσεις από διεθνικές και 
διηπειρωτικές εγκληματικές οργανώσεις 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
εμπορίας ανθρώπων·
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Or. fr

Τροπολογία 259
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η βία 
κατά των γυναικών αποτελεί συχνά τον 
κύριο λόγο του φαινόμενου των άστεγων 
γυναικών· ως εκ τούτου, προτρέπει την 
Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για 
την πρόληψη της βίας κατά των 
γυναικών που έχει ως αποτέλεσμα ή 
παρατείνει την έλλειψη στέγης·

Or. en

Τροπολογία 260
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επικροτεί την εξαγγελία για μια 
στρατηγική για τα δικαιώματα των 
θυμάτων το 2020, η οποία θα 
αντιμετωπίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
θυμάτων έμφυλης βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ενδοοικογενειακής βίας, με βάση την 
οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 261
Arba Kokalari
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. προτρέπει το Συμβούλιο να 
εκδώσει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 
83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ για τον 
προσδιορισμό της βίας κατά των 
γυναικών ως τομέα εγκλήματος που 
καλύπτεται από το δίκαιο της ΕΕ, καθώς 
υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για 
καταπολέμηση των εγκλημάτων αυτών σε 
κοινή βάση·

Or. en

Τροπολογία 262
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. επικροτεί την εξαγγελία για 
έκδοση σύστασης σχετικά με την 
πρόληψη των επιβλαβών πρακτικών, 
πέραν της θέσπισης πιθανής νομοθεσίας, 
με σκοπό την καταπολέμηση του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, της 
καταναγκαστικής στείρωσης, του 
πρόωρου και καταναγκαστικού γάμου και 
της λεγόμενης «βίας για λόγους τιμής», η 
οποία πλήττει συγκεκριμένα τα παιδιά 
και τα νέα κορίτσια·

Or. en

Τροπολογία 263
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει την αναθεώρηση των 
στόχων της Βαρκελώνης· ζητεί 
χρηματοδοτική στήριξη και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη 
επιτύχει τους στόχους· χαιρετίζει, 
επιπλέον, την ανάπτυξη κατευθυντήριων 
γραμμών για τα κράτη μέλη σχετικά με 
την αντιμετώπιση των οικονομικών 
αντικινήτρων σε σχέση με τις κοινωνικές, 
οικονομικές και φορολογικές πολιτικές·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 264
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει την αναθεώρηση των 
στόχων της Βαρκελώνης· ζητεί 
χρηματοδοτική στήριξη και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη 
επιτύχει τους στόχους· χαιρετίζει, 
επιπλέον, την ανάπτυξη κατευθυντήριων 
γραμμών για τα κράτη μέλη σχετικά με 
την αντιμετώπιση των οικονομικών 
αντικινήτρων σε σχέση με τις κοινωνικές, 
οικονομικές και φορολογικές πολιτικές·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 265
Maria Noichl, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina 
Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει την αναθεώρηση των 
στόχων της Βαρκελώνης· ζητεί 
χρηματοδοτική στήριξη και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών που δεν έχουν ακόμη επιτύχει τους 
στόχους· χαιρετίζει, επιπλέον, την 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τα 
κράτη μέλη σχετικά με την αντιμετώπιση 
των οικονομικών αντικινήτρων σε σχέση 
με τις κοινωνικές, οικονομικές και 
φορολογικές πολιτικές·

10. στηρίζει την αναθεώρηση των 
στόχων της Βαρκελώνης για τη 
διασφάλιση δωρεάν, προσβάσιμης και 
υψηλής ποιότητας παιδικής φροντίδας· 
ζητεί χρηματοδοτική στήριξη και 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη 
επιτύχει τους στόχους· χαιρετίζει, 
επιπλέον, την ανάπτυξη κατευθυντήριων 
γραμμών για τα κράτη μέλη σχετικά με την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
αντικινήτρων σε σχέση με τις κοινωνικές, 
οικονομικές και φορολογικές πολιτικές· 
υπογραμμίζει τον στόχο της ισότιμης 
παροχής φροντίδας και των ισότιμων 
αμοιβών, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται 
στο επίκεντρο των προσπαθειών αυτών, 
και επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, ως 
πρώτο βήμα την οδηγία για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 266
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει την αναθεώρηση των 
στόχων της Βαρκελώνης· ζητεί 
χρηματοδοτική στήριξη και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών που δεν έχουν ακόμη επιτύχει τους 
στόχους· χαιρετίζει, επιπλέον, την 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τα 
κράτη μέλη σχετικά με την αντιμετώπιση 
των οικονομικών αντικινήτρων σε σχέση 
με τις κοινωνικές, οικονομικές και 

10. στηρίζει την αναθεώρηση των 
στόχων της Βαρκελώνης και την έκκληση 
προς τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
επαρκείς επενδύσεις στην προσχολική 
εκπαίδευση, στις υπηρεσίες φροντίδας 
και στις υπηρεσίες μακροχρόνιας 
φροντίδας, μεταξύ άλλων από τη 
διαθέσιμη ενωσιακή χρηματοδότηση· 
ζητεί χρηματοδοτική στήριξη και 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
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φορολογικές πολιτικές· των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη 
επιτύχει τους στόχους· χαιρετίζει, 
επιπλέον, την ανάπτυξη κατευθυντήριων 
γραμμών για τα κράτη μέλη σχετικά με την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
αντικινήτρων σε σχέση με τις κοινωνικές, 
οικονομικές και φορολογικές πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 267
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει την αναθεώρηση των 
στόχων της Βαρκελώνης· ζητεί 
χρηματοδοτική στήριξη και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών που δεν έχουν ακόμη επιτύχει τους 
στόχους· χαιρετίζει, επιπλέον, την 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για 
τα κράτη μέλη σχετικά με την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
αντικινήτρων σε σχέση με τις κοινωνικές, 
οικονομικές και φορολογικές πολιτικές·

10. στηρίζει την αναθεώρηση των 
στόχων της Βαρκελώνης· δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στο «δημογραφικό 
πρόβλημα»· ζητεί χρηματοδοτική στήριξη 
και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών που δεν έχουν 
ακόμη επιτύχει τους στόχους·

Or. it

Τροπολογία 268
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει την αναθεώρηση των 
στόχων της Βαρκελώνης· ζητεί 
χρηματοδοτική στήριξη και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών που δεν έχουν ακόμη επιτύχει τους 

10. στηρίζει την αναθεώρηση των 
στόχων της Βαρκελώνης· ζητεί στήριξη 
και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών που δεν έχουν 
ακόμη επιτύχει τους στόχους· χαιρετίζει, 
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στόχους· χαιρετίζει, επιπλέον, την 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τα 
κράτη μέλη σχετικά με την αντιμετώπιση 
των οικονομικών αντικινήτρων σε σχέση 
με τις κοινωνικές, οικονομικές και 
φορολογικές πολιτικές·

επιπλέον, την ανάπτυξη κατευθυντήριων 
γραμμών για τα κράτη μέλη σχετικά με την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
αντικινήτρων σε σχέση με τις κοινωνικές, 
οικονομικές και φορολογικές πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 269
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
δημιουργηθεί δίκτυο δημόσιων 
βρεφονηπιακών σταθμών και κέντρων 
προσχολικής εκπαίδευσης· αυτό αποτελεί 
ευρύτερη κοινωνική ευθύνη και θα πρέπει 
να συνιστά καθολική δημόσια υπηρεσία η 
οποία να είναι πραγματικά προσβάσιμη 
σε όλα τα παιδιά και σε όλες τις 
οικογένειες που επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν αυτό το δίκτυο·

Or. pt

Τροπολογία 270
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 
εξετάσουν προσεκτικά τις ανάγκες των 
γυναικών και τη συμμετοχή τους στην 
αγορά εργασίας, καθώς και τον οριζόντιο 
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και κάθετο διαχωρισμό στην αγορά 
εργασίας, κατά τον σχεδιασμό 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και 
του σχεδίου ανάκαμψης «Next 
Generation EU»·

Or. en

Τροπολογία 271
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana 
Plumb, Pina Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει τη σημασία της 
προσβάσιμης, οικονομικά προσιτής, 
ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς 
προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, 
ιδίως για τις νέες μητέρες, ώστε να τους 
παρέχεται η δυνατότητα εργασίας και/ή 
σπουδών· υπενθυμίζει εν προκειμένω την 
αρχή 11 του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 272
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι η προώθηση 
ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών 
συνεπάγεται σοβαρές παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των γυναικών, οι οποίες 
συχνά υφίστανται εκμετάλλευση και 
διακρίσεις από διακρατικές και 
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διηπειρωτικές εγκληματικές οργανώσεις 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
εμπορίας ανθρώπων·

Or. it

Τροπολογία 273
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει ότι η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και η συνεκτίμηση 
της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό· αποτελούν απαραίτητα 
εργαλεία για την αξιολόγηση και τη 
στόχευση των αποτελεσμάτων των 
διαφόρων δράσεων πολιτικής και τη 
χρήση του προϋπολογισμού για τους 
άνδρες και τις γυναίκες και θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας χάραξης πολιτικών και 
της ανάληψης δημοσιονομικών δράσεων·

Or. en

Τροπολογία 274
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. θεωρεί ότι συνιστά προτεραιότητα 
η ανάληψη δράσης για τη στήριξη της 
οικογένειας, μεταξύ άλλων προσφέροντας 
κατάλληλες και οικονομικά προσιτές 
εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας, 
πράγμα που θα αποτελέσει θετική 
συνεισφορά στη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας και στις προοπτικές 
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συνταξιοδότησής τους·

Or. pl

Τροπολογία 275
Isabella Adinolfi, Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επικροτεί την πρόθεση για 
δημιουργία μιας οικονομίας η οποία θα 
βασίζεται στην ισότητα των φύλων, και, 
για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, 
καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 
ad hoc ταμείο για τη χρηματοδότηση της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας·

Or. it

Τροπολογία 276
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. τονίζει την ανάγκη σημαντικής 
τόνωσης των επενδύσεων των δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως των υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης 
και μεταφορών, με σκοπό να καλυφθούν 
οι ανάγκες του πληθυσμού και να 
ενισχυθούν η ανεξαρτησία, η ισότητα και 
η χειραφέτηση των γυναικών·

Or. pt

Τροπολογία 277
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
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Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
μεταφέρουν εγκαίρως και 
αποτελεσματικά στο εθνικό δίκαιο την 
οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ενώ 
παράλληλα καλεί το Συμβούλιο να 
παρακολουθεί αποτελεσματικά την 
εφαρμογή της·

Or. en

Τροπολογία 278
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut, Lena Düpont, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει 
δεδομένα σχετικά με την παροχή 
διαφόρων ειδών φροντίδας (παιδική 
φροντίδα, φροντίδα ηλικιωμένων και 
ατόμων με αναπηρία ή ατόμων που 
χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας), τα 
οποία θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο 
μελέτης για την εξέταση του χάσματος 
όσον αφορά τη φροντίδα με σκοπό την 
ανάληψη πρωτοβουλίας για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα· 
επισημαίνει ότι η εν λόγω στρατηγική 
πρέπει να σέβεται τις αρμοδιότητες των 
κρατών μελών, όπως ορίζονται στις 
Συνθήκες, αλλά θα στοχεύει στη 
βελτίωση της συνεργασίας και του 
συντονισμού όλων των μέτρων που θα 
μπορούσαν να είναι επωφελή για τους 
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άτυπους παρόχους φροντίδας στην ΕΕ 
και τα άτομα στα οποία παρέχουν 
φροντίδα· τονίζει ότι η συνεργασία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με την 
αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων 
της ΕΕ, μπορούν να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη ποιοτικών, προσβάσιμων και 
οικονομικά προσιτών υπηρεσιών 
φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 279
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. υποστηρίζει ότι η δημόσια, 
καθολική, φιλεύσπλαχνη κοινωνική 
ασφάλιση, οι δωρεάν και υψηλού 
επιπέδου δημόσιες υπηρεσίες και 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης θα 
πρέπει να διασφαλίζονται και το 
δικαίωμα στη στέγαση θα πρέπει να 
κατοχυρώνεται·

Or. pt

Τροπολογία 280
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική 
διαφάνεια έως το τέλος του 2020· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 

11. επισημαίνει ότι το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των 
μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών 
ανδρών και γυναικών, χωρίς 
διαφοροποίηση μεταξύ τομέων, με 
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ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς· συνιστά ένθερμα 
την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, η οποία θα 
μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η εργασία 
θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει 
σύγκρισης δύο ομάδων εργαζομένων οι 
οποίες δεν έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο 
αυθαίρετο, η εργασία που εκτελείται είναι 
συγκρίσιμη, λαμβάνοντας υπόψη 
παράγοντες όπως οι εργασιακές 
συνθήκες, ο βαθμός ευθύνης των 
εργαζομένων και οι σωματικές ή νοητικές 
απαιτήσεις της εργασίας»· επισημαίνει 
ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να 
αναπτυχθούν εργαλεία επαγγελματικής 
αξιολόγησης και κριτήρια ταξινόμησης 
χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο·

αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η 
ακριβής σύγκριση των σχετικών 
παραγόντων· ως εκ τούτου, δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αιτιολόγηση ενός 
εικαζόμενου μισθολογικού χάσματος·

Or. es

Τροπολογία 281
Maria Noichl, Vera Tax, Rovana Plumb, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Lina 
Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική 
διαφάνεια έως το τέλος του 2020· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς· συνιστά ένθερμα 
την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, η οποία θα 
μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η εργασία 
θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει σύγκρισης 

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική 
διαφάνεια έως το τέλος του 2020, τα οποία 
μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο 
εργαλείο για τον εντοπισμό κενών και 
διακρίσεων στον ίδιο τομέα· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι εξακολουθεί να πρέπει να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ίσης αμοιβής 
για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας 
σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς για 
την κάλυψη των διαφορών στην αμοιβή 
για εργασία η οποία μπορεί να μην 
φαίνεται συγκρίσιμη εκ πρώτης όψεως 
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δύο ομάδων εργαζομένων οι οποίες δεν 
έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο αυθαίρετο, 
η εργασία που εκτελείται είναι συγκρίσιμη, 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι 
εργασιακές συνθήκες, ο βαθμός ευθύνης 
των εργαζομένων και οι σωματικές ή 
νοητικές απαιτήσεις της εργασίας»· 
επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει 
να αναπτυχθούν εργαλεία επαγγελματικής 
αξιολόγησης και κριτήρια ταξινόμησης 
χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο·

και εκτελείται σε τομείς με έντονα έμφυλα 
χαρακτηριστικά, με συχνό αποτέλεσμα τη 
χορήγηση χαμηλότερων μισθών σε τομείς 
που απασχολούν κυρίως γυναίκες, όπως η 
νοσηλευτική, η φροντίδα, η λιανική 
πώληση και ο εκπαιδευτικός τομέας, σε 
σύγκριση, π.χ., με τον μεταποιητικό 
τομέα ή τεχνικά επαγγέλματα στα οποία 
κυριαρχούν οι άνδρες· συνιστά ένθερμα 
την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, η οποία θα 
μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η εργασία 
θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει σύγκρισης 
δύο ομάδων εργαζομένων οι οποίες δεν 
έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο αυθαίρετο, 
η εργασία που εκτελείται είναι συγκρίσιμη, 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι 
εργασιακές συνθήκες, ο βαθμός ευθύνης 
των εργαζομένων και οι σωματικές ή 
νοητικές απαιτήσεις της εργασίας»· 
επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει 
να αναπτυχθούν εργαλεία επαγγελματικής 
αξιολόγησης και κριτήρια ταξινόμησης 
χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 282
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική 
διαφάνεια έως το τέλος του 2020· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς· συνιστά ένθερμα 

11. σημειώνει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να υποβάλει δεσμευτικά μέτρα 
για τη μισθολογική διαφάνεια έως το τέλος 
του 2020· καλεί την Επιτροπή να 
σεβαστεί την αρχή της επικουρικότητας 
που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες όταν 
προτείνει πολιτικές για την αγορά 
εργασίας και κοινωνικές πολιτικές· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
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την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, η οποία θα 
μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η εργασία 
θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει 
σύγκρισης δύο ομάδων εργαζομένων οι 
οποίες δεν έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο 
αυθαίρετο, η εργασία που εκτελείται είναι 
συγκρίσιμη, λαμβάνοντας υπόψη 
παράγοντες όπως οι εργασιακές 
συνθήκες, ο βαθμός ευθύνης των 
εργαζομένων και οι σωματικές ή νοητικές 
απαιτήσεις της εργασίας»· επισημαίνει 
ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να 
αναπτυχθούν εργαλεία επαγγελματικής 
αξιολόγησης και κριτήρια ταξινόμησης 
χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο·

πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς·

Or. en

Τροπολογία 283
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική 
διαφάνεια έως το τέλος του 2020· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς· συνιστά ένθερμα 
την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, η οποία θα 
μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η εργασία 
θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει 
σύγκρισης δύο ομάδων εργαζομένων οι 
οποίες δεν έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο 
αυθαίρετο, η εργασία που εκτελείται είναι 
συγκρίσιμη, λαμβάνοντας υπόψη 
παράγοντες όπως οι εργασιακές 

11. σημειώνει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να υποβάλει δεσμευτικά μέτρα 
για τη μισθολογική διαφάνεια έως το τέλος 
του 2020· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
εξακολουθεί να πρέπει να αντιμετωπιστεί 
το ζήτημα της ίσης αμοιβής για ίση 
εργασία ή για εργασία ίσης αξίας σε 
διάφορους επαγγελματικούς τομείς· 
συνιστά ένθερμα την ενσωμάτωση της 
αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης 
αξίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σε 
πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της 
επικουρικότητας και με σεβασμό των 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στον 
τομέα των πολιτικών για την αγορά 
εργασίας και της αυτονομίας των 
κοινωνικών εταίρων σε όλα τα κράτη 
μέλη·
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συνθήκες, ο βαθμός ευθύνης των 
εργαζομένων και οι σωματικές ή νοητικές 
απαιτήσεις της εργασίας»· επισημαίνει 
ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να 
αναπτυχθούν εργαλεία επαγγελματικής 
αξιολόγησης και κριτήρια ταξινόμησης 
χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 284
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική 
διαφάνεια έως το τέλος του 2020· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς· συνιστά ένθερμα 
την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, η οποία θα 
μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η εργασία 
θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει 
σύγκρισης δύο ομάδων εργαζομένων οι 
οποίες δεν έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο 
αυθαίρετο, η εργασία που εκτελείται είναι 
συγκρίσιμη, λαμβάνοντας υπόψη 
παράγοντες όπως οι εργασιακές συνθήκες, 
ο βαθμός ευθύνης των εργαζομένων και οι 
σωματικές ή νοητικές απαιτήσεις της 
εργασίας»· επισημαίνει ότι για τον σκοπό 
αυτό πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία 
επαγγελματικής αξιολόγησης και κριτήρια 
ταξινόμησης χωρίς διακρίσεις ως προς το 
φύλο·

11. επισημαίνει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να υποβάλει μέτρα για τη 
μισθολογική διαφάνεια έως το τέλος του 
2020· επισημαίνει ότι εξακολουθεί να 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς, μέσω της 
προώθησης της εν λόγω αρχής και της 
ενθάρρυνσης για δημιουργία ενός 
αξιοκρατικού συστήματος για 
συγκρίσιμες θέσεις εργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι 
εργασιακές συνθήκες, ο βαθμός ευθύνης 
των εργαζομένων και οι σωματικές ή 
νοητικές απαιτήσεις της εργασίας· είναι 
σημαντικό να ενθαρρυνθεί μια νοοτροπία 
επαγγελματικής αξιολόγησης καθώς και 
εργαλεία αξιοποίησης της εργασίας, τα 
οποία θα χαρακτηρίζονται από ισότητα 
ως προς το φύλο·

Or. it



PE652.642v01-00 166/206 AM\1206793EL.docx

EL

Τροπολογία 285
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική 
διαφάνεια έως το τέλος του 2020· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς· συνιστά ένθερμα 
την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, η οποία θα 
μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η εργασία 
θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει 
σύγκρισης δύο ομάδων εργαζομένων οι 
οποίες δεν έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο 
αυθαίρετο, η εργασία που εκτελείται είναι 
συγκρίσιμη, λαμβάνοντας υπόψη 
παράγοντες όπως οι εργασιακές 
συνθήκες, ο βαθμός ευθύνης των 
εργαζομένων και οι σωματικές ή νοητικές 
απαιτήσεις της εργασίας»· επισημαίνει 
ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να 
αναπτυχθούν εργαλεία επαγγελματικής 
αξιολόγησης και κριτήρια ταξινόμησης 
χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική 
διαφάνεια έως το τέλος του 2020· τονίζει 
εν προκειμένω τη σημασία της πλήρους 
συνεργασίας και συμμετοχής των 
κοινωνικών εταίρων και όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι εξακολουθεί να πρέπει να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ίσης αμοιβής 
για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών σε 
διάφορους επαγγελματικούς τομείς· 
συνιστά ένθερμα την ενσωμάτωση της 
αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης 
αξίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, η 
οποία πρέπει να οριστεί· επισημαίνει τη 
χρησιμότητα εργαλείων επαγγελματικής 
αξιολόγησης και κριτηρίων ταξινόμησης 
χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 286
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική 
διαφάνεια έως το τέλος του 2020· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς· συνιστά ένθερμα 
την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, η οποία θα 
μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η εργασία 
θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει σύγκρισης 
δύο ομάδων εργαζομένων οι οποίες δεν 
έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο αυθαίρετο, 
η εργασία που εκτελείται είναι συγκρίσιμη, 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι 
εργασιακές συνθήκες, ο βαθμός ευθύνης 
των εργαζομένων και οι σωματικές ή 
νοητικές απαιτήσεις της εργασίας»· 
επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει 
να αναπτυχθούν εργαλεία επαγγελματικής 
αξιολόγησης και κριτήρια ταξινόμησης 
χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο·

11. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να υποβάλει δεσμευτικά μέτρα 
για τη μισθολογική διαφάνεια έως το τέλος 
του 2020· ωστόσο, θεωρεί αναγκαίο να 
θεσπιστούν δεσμευτικά μέτρα σε επίπεδο 
Ένωσης για να γεφυρωθεί το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των δύο φύλων· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς· συνιστά ένθερμα 
την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, η οποία θα 
μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η εργασία 
θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει σύγκρισης 
δύο ομάδων εργαζομένων οι οποίες δεν 
έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο αυθαίρετο, 
η εργασία που εκτελείται είναι συγκρίσιμη, 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι 
εργασιακές συνθήκες, ο βαθμός ευθύνης 
των εργαζομένων και οι σωματικές ή 
νοητικές απαιτήσεις της εργασίας»· 
επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει 
να αναπτυχθούν εργαλεία επαγγελματικής 
αξιολόγησης και κριτήρια ταξινόμησης 
χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο·

Or. it

Τροπολογία 287
Christine Schneider, Lena Düpont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική 
διαφάνεια έως το τέλος του 2020· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
μέτρα για τη μισθολογική διαφάνεια έως 
το τέλος του 2020, ενώ για κάθε μέτρο θα 
πρέπει να αξιολογείται ο αντίκτυπός του 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 
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ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς· συνιστά ένθερμα 
την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, η οποία θα 
μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η εργασία 
θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει σύγκρισης 
δύο ομάδων εργαζομένων οι οποίες δεν 
έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο αυθαίρετο, 
η εργασία που εκτελείται είναι συγκρίσιμη, 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι 
εργασιακές συνθήκες, ο βαθμός ευθύνης 
των εργαζομένων και οι σωματικές ή 
νοητικές απαιτήσεις της εργασίας»· 
επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει 
να αναπτυχθούν εργαλεία επαγγελματικής 
αξιολόγησης και κριτήρια ταξινόμησης 
χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο·

να παρέχονται οι κατάλληλες εξαιρέσεις· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς· συνιστά ένθερμα 
την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, η οποία θα 
μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η εργασία 
θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει σύγκρισης 
δύο ομάδων εργαζομένων οι οποίες δεν 
έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο αυθαίρετο, 
η εργασία που εκτελείται είναι συγκρίσιμη, 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι 
εργασιακές συνθήκες, ο βαθμός ευθύνης 
των εργαζομένων και οι σωματικές ή 
νοητικές απαιτήσεις της εργασίας»· 
επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει 
να αναπτυχθούν εργαλεία επαγγελματικής 
αξιολόγησης και κριτήρια ταξινόμησης 
χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο·

Or. de

Τροπολογία 288
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική 
διαφάνεια έως το τέλος του 2020· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς· συνιστά ένθερμα 
την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, η οποία θα 
μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η εργασία 
θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει σύγκρισης 

11. εκφράζει συνετά την ικανοποίησή 
του για τη δέσμευση της Επιτροπής να 
υποβάλει δεσμευτικά μέτρα για τη 
μισθολογική διαφάνεια έως το τέλος του 
2020· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, ενώ αυτό 
το πρόβλημα παραμένει σημαντικό και 
επίσης συμβάλλει στο συνταξιοδοτικό 
χάσμα, τα μέτρα που λαμβάνονται σε 
σχέση με αυτό πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας και δεν θα πρέπει να 
επιβάλλουν αχρείαστα άχθη στους 
εργοδότες, ειδικά για τις ΜΜΕ· συνιστά 
ένθερμα την ενσωμάτωση της αρχής της 
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δύο ομάδων εργαζομένων οι οποίες δεν 
έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο αυθαίρετο, 
η εργασία που εκτελείται είναι συγκρίσιμη, 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι 
εργασιακές συνθήκες, ο βαθμός ευθύνης 
των εργαζομένων και οι σωματικές ή 
νοητικές απαιτήσεις της εργασίας»· 
επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει 
να αναπτυχθούν εργαλεία επαγγελματικής 
αξιολόγησης και κριτήρια ταξινόμησης 
χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο·

ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία θα 
μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η εργασία 
θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει σύγκρισης 
δύο ομάδων εργαζομένων οι οποίες δεν 
έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο αυθαίρετο, 
η εργασία που εκτελείται είναι συγκρίσιμη, 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι 
εργασιακές συνθήκες, ο βαθμός ευθύνης 
των εργαζομένων και οι σωματικές ή 
νοητικές απαιτήσεις της εργασίας»· 
επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει 
να αναπτυχθούν εργαλεία επαγγελματικής 
αξιολόγησης και κριτήρια ταξινόμησης 
χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο·

Or. pl

Τροπολογία 289
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει 
δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική 
διαφάνεια έως το τέλος του 2020· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς· συνιστά ένθερμα 
την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, η οποία θα 
μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η εργασία 
θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει σύγκρισης 
δύο ομάδων εργαζομένων οι οποίες δεν 
έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο αυθαίρετο, 
η εργασία που εκτελείται είναι συγκρίσιμη, 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι 
εργασιακές συνθήκες, ο βαθμός ευθύνης 
των εργαζομένων και οι σωματικές ή 
νοητικές απαιτήσεις της εργασίας»· 

11. επισημαίνει ότι εξακολουθεί να 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για 
εργασία ίσης αξίας σε διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς· συνιστά ένθερμα 
την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, η οποία θα 
μπορούσε να οριστεί ως εξής: «Η εργασία 
θεωρείται ίσης αξίας εάν, βάσει σύγκρισης 
δύο ομάδων εργαζομένων οι οποίες δεν 
έχουν σχηματιστεί κατά τρόπο αυθαίρετο, 
η εργασία που εκτελείται είναι συγκρίσιμη, 
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι 
εργασιακές συνθήκες, ο βαθμός ευθύνης 
των εργαζομένων και οι σωματικές ή 
νοητικές απαιτήσεις της εργασίας»· 
επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει 
να αναπτυχθούν εργαλεία επαγγελματικής 
αξιολόγησης και κριτήρια ταξινόμησης 
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επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει 
να αναπτυχθούν εργαλεία επαγγελματικής 
αξιολόγησης και κριτήρια ταξινόμησης 
χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο·

χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο·

Or. fr

Τροπολογία 290
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ της 
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής 
προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας· 
επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να 
παρακολουθεί την ορθή μεταφορά της 
οδηγίας σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στο 
εθνικό δίκαιο έως το 2022 και να 
διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή της· 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
συνεχώς και να μην διστάζει να επιβάλλει 
κυρώσεις στα κράτη μέλη που δεν 
εφαρμόζουν ορθά τη νομοθεσία της 
Ένωσης στους τομείς της ισότητας των 
φύλων και των συνθηκών εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 291
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. πιστεύει ότι υπάρχει ένα κεντρικό 
σημείο για την αντιμετώπιση των 
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ανισοτήτων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να προάγουν πολιτικές που να 
αναβαθμίζουν το επίπεδο εργασίας, να 
αυξάνουν τους πραγματικούς μισθούς και 
να διαφυλάσσουν τα δικαιώματα, 
καθιστώντας παράνομη την εργασιακή 
επισφάλεια, καταπολεμώντας την 
υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεων 
και των ωραρίων εργασίας και 
επιβάλλοντας αυστηρούς περιορισμούς 
στη χρήση λύσεων, όπως η μερική 
απασχόληση και η προσωρινή εργασία· 
υποστηρίζει τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις ως μέσο, όχι μόνο για 
να αναβαθμιστούν οι συνθήκες εργασίας, 
αλλά και για να καταπολεμηθούν οι 
ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Or. pt

Τροπολογία 292
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει εκ νέου ότι πρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ισότητα 
των φύλων στο πλαίσιο των διαφόρων 
σταδίων της διαδικασίας του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου και ζητεί, στο πρόγραμμα που 
θα διαδεχθεί τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», να συμπεριληφθεί πυλώνας για την 
ισότητα των φύλων και γενικός στόχος 
για την ισότητα των φύλων· ζητεί να 
ενσωματωθούν σαφείς δείκτες για την 
ισότητα των φύλων και να αναπτυχθούν 
στατιστικές μέθοδοι και ανάλυση για την 
παρακολούθηση της προόδου ως προς 
την ισότητα των φύλων με μια 
διατομεακή προοπτική στις ειδικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε χώρα 
και έχουν εντοπιστεί στον κοινωνικό 
πίνακα αποτελεσμάτων·
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Or. en

Τροπολογία 293
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana 
Plumb, Pina Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει ότι το 70 % του 
παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον 
τομέα της υγείας και της κοινωνικής 
μέριμνας είναι γυναίκες, που συχνά 
αμείβονται μόνον με τον κατώτατο μισθό 
και σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, και 
ζητεί την εξίσωση των μισθών και των 
εργασιακών συνθηκών σε 
γυναικοκρατούμενους τομείς όπως η 
φροντίδα, η υγεία και η λιανική πώληση, 
καθώς και την εξάλειψη του 
μισθολογικού και συνταξιοδοτικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων και του 
διαχωρισμού στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 294
Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι οι ίσες ευκαιρίες 
και η μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας μπορεί να 
αυξήσει τις θέσεις εργασίας, την 
οικονομική ευημερία και την 
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ορίσουν στόχους για τη μείωση των 
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επισφαλών θέσεων εργασίας και της 
ακούσιας μερικής απασχόλησης 
προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση 
των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η 
πλήρης απασχόληση θα πρέπει να 
αποτελεί τον κανόνα·

Or. en

Τροπολογία 295
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο και να 
εφαρμόσουν άμεσα την οδηγία για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τη διασφάλιση του 
δίκαιου καταμερισμού μεταξύ εργασίας 
και οικογενειακής ζωής, καθώς και να 
υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα που 
ορίζονται στην οδηγία· καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί την πλήρη 
εφαρμογή της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 296
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί οικονομικά προσιτές και 
ποιοτικές υπηρεσίες στους τομείς της 
παιδικής φροντίδας και της φροντίδας 
εξαρτώμενων ατόμων, οι οποίες 
καθιστούν δυνατή, ιδίως στην περίπτωση 
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των γυναικών, την επιστροφή στην 
απασχόληση και διευκολύνουν τον 
συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής·

Or. es

Τροπολογία 297
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, 
ενθαρρύνει, διευκολύνει και προάγει την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τις 
γυναίκες στις αγροτικές και 
περιφερειακές περιοχές, και να 
διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για τις 
γυναίκες·

Or. pl

Τροπολογία 298
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν περαιτέρω δράση για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος 
των γυναικών στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 299
Sandra Pereira
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. κάνει έκκληση στην ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της να προστατεύουν ακόμη 
περισσότερο τις μητέρες και τους 
πατέρες, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις 
περιόδους άδειας, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας να θηλάζουν αποκλειστικά τα 
παιδιά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής 
τους, και διασφαλίζοντας ότι αυτοί οι 
γονείς πληρώνονται 100%, χωρίς απώλεια 
μισθού· κάνει έκκληση για το δικαίωμα, 
μετά το πέρας της άδειας μητρότητας, να 
διασφαλίζεται μείωση του ωραρίου 
εργασίας, έτσι ώστε οι μητέρες να 
μπορούν να θηλάζουν τα παιδιά τους 
μέχρι αυτά να γίνουν τουλάχιστον δύο 
ετών, αλλά και να λαμβάνονται πρακτικά 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται αυτή η 
προστασία, παράλληλα με τις επενδύσεις 
για τη δημιουργία ενός δωρεάν δημόσιου 
δικτύου υπηρεσιών παιδικής μέριμνας 
και εκπαίδευσης·

Or. pt

Τροπολογία 300
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. τονίζει ότι το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης είναι μεγάλο και ότι οι 
γυναίκες δημοσιογράφοι είναι πιθανότερο 
να αντιμετωπίζουν παρενόχληση, βία, 
σεξισμό και διακρίσεις σε σύγκριση με 
τους άνδρες· υπενθυμίζει το δεύτερο 
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κεφάλαιο του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων σχετικά με τις 
δίκαιες συνθήκες εργασίας· ως εκ τούτου, 
καλεί τα κράτη μέλη να διαφυλάσσουν το 
δικαίωμα σε δίκαιες και ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας για όλους τους 
εργαζόμενους στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 301
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. έχει την άποψη ότι η συμμετοχή 
των γυναικών σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητας πρέπει να αυξηθεί· 
πιστεύει ότι οι επενδύσεις σε δημόσιες 
κρατικές υπηρεσίες και κοινωνικές 
λειτουργίες συνιστά μέσο για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης, σε ισότιμη 
βάση, στην υγειονομική περίθαλψη, την 
εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την 
κοινωνική ασφάλιση και τη δικαιοσύνη· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν 
ειδικά κοινωνικά μέτρα για να 
αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της 
φτώχειας, ειδικότερα όσον αφορά την 
πρόσβαση σε στέγαση, σε μεταφορές και 
σε ενέργεια, σε οικονομικά προσιτές 
τιμές·

Or. pt

Τροπολογία 302
Maria Noichl, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, βάσει 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, να 
θεσπίσουν, προς όφελος τόσο των 
γυναικών όσο και των ανδρών, «σύστημα 
μονάδων κατοχύρωσης του χρόνου 
παροχής φροντίδας» για την 
αντιστάθμιση των διαλειμμάτων από την 
απασχόληση για την παροχή άτυπης 
φροντίδας σε μέλη της οικογένειας και 
των περιόδων άδειας για επίσημη 
φροντίδα, όπως η άδεια μητρότητας και 
πατρότητας και η γονική άδεια· 
παράλληλα, ζητεί οι εν λόγω μονάδες να 
προσμετρώνται δίκαια για τη θεμελίωση 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· θεωρεί 
ότι οι εν λόγω μονάδες θα πρέπει να 
χορηγούνται για σύντομη, καθορισμένη 
περίοδο ώστε να μην ενισχύονται 
περαιτέρω τα στερεότυπα και οι 
ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 303
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για να διασφαλίζουν πρόσβαση των 
μεταναστριών και των γυναικών 
προσφύγων σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης, απασχόλησης, τροφίμων και 
ενημέρωσης, και να μετριάσουν τους 
κινδύνους προστασίας, ιδίως τη βία 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και την 
εμπορία γυναικών·

Or. pt
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Τροπολογία 304
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ε. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
λάβουν αυστηρά μέτρα ώστε να 
επιβάλλουν κυρώσεις σε επιχειρήσεις που 
δεν συμμορφώνονται με την εργατική 
νομοθεσία και εισάγουν διακρίσεις 
μεταξύ ανδρών και γυναικών· πιστεύει, 
επίσης, ότι θα πρέπει να ισχύουν 
προϋποθέσεις για την κατανομή των 
κονδυλίων της ΕΕ προς εταιρείες που 
έχουν υψηλά εργασιακά πρότυπα και δεν 
εισάγουν διακρίσεις κατά των γυναικών·

Or. pt

Τροπολογία 305
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11στ. κάνει έκκληση στα κράτη μέλη να 
λάβουν εδικά μέτρα για την 
καταπολέμηση του κινδύνου της 
φτώχειας στην τρίτη ηλικία και τη 
συνταξιοδότηση, αυξάνοντας τις 
συντάξεις και ενισχύοντας τις κοινωνικές 
παροχές· πιστεύει ότι οι ανισότητες 
εισοδήματος μεταξύ ανδρών και 
γυναικών κατά τη συνταξιοδότηση πρέπει 
να αντιμετωπιστούν, και τούτο απαιτεί 
αύξηση των συντάξεων και συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης βασισμένα στην 
αλληλεγγύη, διασφαλίζοντας ότι θα είναι 
αναδιανεμητικά και θα προσφέρουν 
δίκαιο και αξιοπρεπές εισόδημα μετά από 
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την εργασία μιας ζωής, διαφυλάσσοντας 
τη βιωσιμότητα των δημόσιων 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, με 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας με 
δικαιώματα και βελτιωμένους μισθούς·

Or. pt

Τροπολογία 306
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ζ. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
πρακτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 
την ίση πρόσβαση των γυναικών στην 
εργασία με δικαιώματα και αξιοπρεπείς 
μισθούς· έχει την άποψη ότι οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις είναι καθοριστικός 
παράγοντας για την αντιστροφή της 
κατάστασης και την υπερνίκηση των 
ανισοτήτων και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων κατά των γυναικών, και ότι η 
αρχή της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία 
ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να κατοχυρώνεται στη νομοθεσία 
και τη ζωή·

Or. pt

Τροπολογία 307
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 

διαγράφεται
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τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να 
αρθεί το αδιέξοδο σχετικά με την οδηγία 
για τις γυναίκες στα διοικητικά 
συμβούλια·

Or. fr

Τροπολογία 308
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να αρθεί 
το αδιέξοδο σχετικά με την οδηγία για τις 
γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια·

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να αρθεί 
το αδιέξοδο σχετικά με την οδηγία για τις 
γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια· 
προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να 
συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, καθώς 
και με τις τρέχουσες και μελλοντικές 
προεδρίες της ΕΕ, για την άμεση άρση 
του αδιεξόδου στο Συμβούλιο και την 
έγκριση της προτεινόμενης οδηγίας για 
τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια·

Or. en

Τροπολογία 309
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να αρθεί 
το αδιέξοδο σχετικά με την οδηγία για τις 
γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια·

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να αρθεί 
το αδιέξοδο σχετικά με την οδηγία για τις 
γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και να 
αναπτύξει στρατηγική από κοινού με τα 
κράτη μέλη για την ουσιαστική 
εκπροσώπηση γυναικών με διαφορετικά 
υπόβαθρα σε ρόλους λήψης αποφάσεων, 
μεταξύ άλλων και σε όλα τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 310
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να 
αρθεί το αδιέξοδο σχετικά με την οδηγία 
για τις γυναίκες στα διοικητικά 
συμβούλια·

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τον 
ρόλο των γυναικών σε θέσεις λήψης 
αποφάσεων και σε θέσεις εργασίας, 
επισημαίνοντας τα οικονομικά και 
κοινωνικά πλεονεκτήματά τους και 
γνωστοποιώντας βέλτιστες πρακτικές·

Or. it

Τροπολογία 311
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να αρθεί 
το αδιέξοδο σχετικά με την οδηγία για τις 
γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια·

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές, όπως δημόσιους 
δείκτες σχετικά με τις επιδόσεις των 
εταιρειών στο θέμα της ισότητας, 
προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο σχετικά 
με την οδηγία για τις γυναίκες στα 
διοικητικά συμβούλια·

Or. en

Τροπολογία 312
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να 
αρθεί το αδιέξοδο σχετικά με την οδηγία 
για τις γυναίκες στα διοικητικά 
συμβούλια·

12. καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει κίνητρα για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές·

Or. pl

Τροπολογία 313
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να 
αρθεί το αδιέξοδο σχετικά με την οδηγία 
για τις γυναίκες στα διοικητικά 
συμβούλια·

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 314
Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να 
αρθεί το αδιέξοδο σχετικά με την οδηγία 
για τις γυναίκες στα διοικητικά 
συμβούλια·

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 315
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να 
αρθεί το αδιέξοδο σχετικά με την οδηγία 
για τις γυναίκες στα διοικητικά 
συμβούλια·

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, με παράλληλη 
τήρηση των αρχών των προσόντων και 
της αξίας που συνδέονται με τη θέση, 
επισημαίνοντας τα οικονομικά και 
κοινωνικά πλεονεκτήματά τους και 
γνωστοποιώντας βέλτιστες πρακτικές

Or. es

Τροπολογία 316
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να 
αρθεί το αδιέξοδο σχετικά με την οδηγία 
για τις γυναίκες στα διοικητικά 
συμβούλια·

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για τη συμμετοχή 
περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης 
οικονομικών αποφάσεων, επισημαίνοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά 
πλεονεκτήματά τους και γνωστοποιώντας 
βέλτιστες πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 317
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την 
πρόσβαση των γυναικών σε δάνεια και 
χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου 
μέσω προγραμμάτων και ταμείων της 
ΕΕ· τονίζει την ανάγκη αύξησης της 
ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις 
υφιστάμενες και μελλοντικές δυνατότητες 
χρηματοδότησης για τις γυναίκες και τα 
κορίτσια επιχειρηματίες·

Or. en

Τροπολογία 318
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στήριξη της ισότητας των φύλων σε 
εκλεγμένους φορείς όπως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τονίζει ότι πρέπει να 
χρησιμεύσει ως πρότυπο στο πλαίσιο 
αυτό·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 319
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στήριξη της ισότητας των φύλων σε 
εκλεγμένους φορείς όπως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τονίζει ότι πρέπει να 
χρησιμεύσει ως πρότυπο στο πλαίσιο 

διαγράφεται
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αυτό·

Or. fr

Τροπολογία 320
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, 
Alessandra Moretti, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Predrag Fred 
Matić, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στήριξη της ισότητας των φύλων σε 
εκλεγμένους φορείς όπως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τονίζει ότι πρέπει να 
χρησιμεύσει ως πρότυπο στο πλαίσιο αυτό·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στήριξη της ισότητας των φύλων σε 
εκλεγμένους φορείς όπως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ζητεί τη θέσπιση 
δεσμευτικής ποσόστωσης και τονίζει ότι 
πρέπει να χρησιμεύσει ως πρότυπο στο 
πλαίσιο αυτό· επικροτεί επίσης την 
εξαγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι 
θα δώσει το παράδειγμα όσον αφορά τις 
διοικητικές θέσεις και ζητεί την 
ανάπτυξη στρατηγικών για τη 
διασφάλιση της ουσιαστικής 
εκπροσώπησης γυναικών με διαφορετικά 
υπόβαθρα σε ρόλους λήψης αποφάσεων 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 321
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στήριξη της ισότητας των φύλων σε 
εκλεγμένους φορείς όπως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τονίζει ότι πρέπει να 

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στήριξη της ισότητας των φύλων σε 
εκλεγμένους φορείς όπως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τονίζει ότι πρέπει να 
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χρησιμεύσει ως πρότυπο στο πλαίσιο αυτό· χρησιμεύσει ως πρότυπο στο πλαίσιο αυτό· 
καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
δεσμευτικές ποσοστώσεις στα εκλογικά 
τους συστήματα ώστε να διασφαλιστεί η 
ίση εκπροσώπηση των γυναικών και των 
ανδρών τόσο στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και στα εθνικά 
κοινοβούλια·

Or. en

Τροπολογία 322
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στήριξη της ισότητας των φύλων σε 
εκλεγμένους φορείς όπως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τονίζει ότι πρέπει να 
χρησιμεύσει ως πρότυπο στο πλαίσιο αυτό·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη στήριξη της ισότητας των φύλων σε 
εκλεγμένους φορείς όπως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τονίζει ότι πρέπει να 
χρησιμεύσει ως πρότυπο στο πλαίσιο αυτό· 
σημειώνει τις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν προς την κατεύθυνση 
αυτή στη σύνθεση της σημερινής 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 323
Maria Noichl, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει ότι η 
κινηματογραφική βιομηχανία αποτελεί 
ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα των 
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τομέων του πολιτισμού και της 
δημιουργίας με σημαντική πολιτιστική, 
κοινωνική και οικονομική βαρύτητα, 
καθώς και ότι ο κινηματογράφος συνιστά 
ισχυρό μέσο το οποίο όχι μόνο 
αντικατοπτρίζει αλλά και διαμορφώνει 
την κοινωνία και τον πολιτισμό· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό σε 
βασικές δημιουργικές θέσεις στην 
κινηματογραφική βιομηχανία σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένης της σκηνοθεσίας, 
παρότι ο αριθμός γυναικών και ανδρών 
που αποφοιτούν από κινηματογραφικές 
σχολές είναι σχεδόν ίδιος· ως εκ τούτου, 
συνιστά στα κράτη μέλη να δίνουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες που 
παράγουν ανισότητες εντός ολόκληρου 
του τομέα και, επομένως, συμβάλλουν 
περαιτέρω στην άνιση θέση των 
γυναικών, των κοριτσιών και των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ, και καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές 
για την εξάλειψη των συνεχιζόμενων 
ανισοτήτων εντός ολόκληρου του 
οπτικοακουστικού τομέα προκειμένου να 
αποτραπεί η περαιτέρω μείωση των 
ευκαιριών για γυναίκες και κορίτσια·

Or. en

Τροπολογία 324
Christine Schneider, Lena Düpont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί να μπορούν οι γυναίκες να 
εκπληρώνουν τις προσδοκίες τους και 
στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει ότι 
χρειάζονται το απαραίτητο επίπεδο 
υποδομής για να το κάνουν αυτό, ότι 
πρέπει να δημιουργηθούν νέοι 
επιχειρηματικοί τομείς, να διευκολυνθεί η 



AM\1206793EL.docx 189/206 PE652.642v01-00

EL

επιστροφή στην εργασία και να 
ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ ενός 
ευρέος φάσματος συνεργατών, ώστε να 
δημιουργηθούν ευκαιρίες εισοδήματος 
και απασχόλησης για γυναίκες σε 
αγροτικές περιοχές κοντά στον τόπο 
κατοικίας τους και να ενισχυθεί η 
κοινωνική συνοχή στα χωριά·

Or. de

Τροπολογία 325
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. η ίση αμοιβή πρέπει να βασίζεται 
σε αξιοκρατικά κριτήρια, χωρίς 
διακρίσεις λόγω φύλου, πρέπει να 
προωθείται μέσω μηχανισμών κινήτρων 
και επιβράβευσης οι οποίοι ευνοούν την 
ένταξη των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, χωρίς την επιβολή κυρώσεων 
και δεσμευτικών μέτρων σε εταιρείες και 
εργοδότες, τα οποία προκαλούν νέα βάρη 
και κόστος στον ιδιωτικό τομέα·

Or. it

Τροπολογία 326
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. αναγνωρίζει τις προσπάθειες και 
τη συμβολή των γυναικών στις 
οικογένειες και τα νοικοκυριά, τα οποία 
αποτελούν σημαντικό στοιχείο 
κοινωνικής σταθερότητας και μετάδοσης 
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πολιτισμού· καλεί για ανάληψη δράσης 
ώστε να ξεπεραστούν τα αρνητικά 
στερεότυπα για τις γυναίκες που 
εργάζονται στο σπίτι και για να αυξηθεί η 
κοινωνική και οικονομική αναγνώρισή 
τους·

Or. pl

Τροπολογία 327
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για λήψη συγκεκριμένων 
μέτρων και τη δημιουργία ειδικών 
κονδυλίων με σκοπό την καταπολέμηση 
της εκθήλυνσης της φτώχειας και της 
επισφαλούς εργασίας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές 
διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 328
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, Pina Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν και να αναπτύξουν πολιτικές 
στον τομέα των παραστατικών τεχνών, οι 
οποίες θα σέβονται την αξία των ίσων 
ευκαιριών καθώς και της ισότητας των 
φύλων σε όλες τις δραστηριότητες, με 
έμφαση στον περιορισμό των αρνητικών 
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επιπτώσεων των μακροχρόνιων 
διαφορών και ανισοτήτων, όπως το 
χάσμα μεταξύ των φύλων στον μουσικό 
τομέα, όπου τα ποσοστά ανδρών και 
γυναικών σε όλες τις περιοχές της 
Ευρώπης είναι 70 % και 30 % αντίστοιχα· 
οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 20 % ή και 
λιγότερο των καταγεγραμμένων συνθετών 
και τραγουδοποιών, οι αποδοχές τους 
είναι κατά μέσο όρο 30 % χαμηλότερες 
από εκείνες των ανδρών που εργάζονται 
στον τομέα, συνθέτουν μόνο το 2,3 % των 
κλασικών έργων που εκτελούνται σε 
κονσέρτα και κατέχουν μόνο το 15 % των 
δισκογραφικών εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 329
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina 
Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Predrag Fred 
Matić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν και να αναπτύξουν πολιτικές 
στον τομέα του αθλητισμού για την 
καταπολέμηση του ιδιαιτέρως υψηλού 
βαθμού διακρίσεων στις αποδοχές και 
στα χρηματικά έπαθλα και της βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών στον 
αθλητισμό, καθώς και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συμπερίληψη 
περισσότερων γυναικών από τον χώρο 
του αθλητισμού (παίκτριες, προπονήτριες 
κ.λπ.) στην εκπροσώπηση στα μέσα 
ενημέρωσης και σε θέσεις λήψης 
αποφάσεων σε αθλητικές οργανώσεις· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συμπεριλάβει την πτυχή του αθλητισμού 
στην σχεδιαζόμενη εκστρατεία κατά των 
έμφυλων στερεοτύπων·
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Or. en

Τροπολογία 330
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του για την 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στον 
τομέα των ΤΠΕ και επισημαίνει τον 
κίνδυνο η υποεκπροσώπηση αυτή να 
ενισχύσει και να αναπαραγάγει 
στερεότυπα και προκαταλήψεις λόγω 
φύλου, μέσω του προγραμματισμού της 
ΤΝ και άλλων προγραμμάτων· ζητεί να 
μετατραπούν οι τεχνολογίες και η ΤΝ σε 
εργαλεία για την καταπολέμηση των 
έμφυλων στερεοτύπων και την 
ενδυνάμωση των κοριτσιών και των 
γυναικών ώστε να ασχοληθούν με την 
επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική 
και τα μαθηματικά (STEM), καθώς και 
με τα πεδία μελέτης των ΤΠΕ, και να 
παραμείνουν σε αυτές τις σταδιοδρομίες·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 331
Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, 
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, 
Predrag Fred Matić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του για την 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στον 
τομέα των ΤΠΕ και επισημαίνει τον 
κίνδυνο η υποεκπροσώπηση αυτή να 
ενισχύσει και να αναπαραγάγει στερεότυπα 

14. εκφράζει τη λύπη του για την 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στον 
τομέα των ΤΠΕ και επισημαίνει τον 
κίνδυνο η υποεκπροσώπηση αυτή να 
ενισχύσει και να αναπαραγάγει στερεότυπα 
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και προκαταλήψεις λόγω φύλου, μέσω του 
προγραμματισμού της ΤΝ και άλλων 
προγραμμάτων· ζητεί να μετατραπούν οι 
τεχνολογίες και η ΤΝ σε εργαλεία για την 
καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων 
και την ενδυνάμωση των κοριτσιών και 
των γυναικών ώστε να ασχοληθούν με την 
επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και 
τα μαθηματικά (STEM), καθώς και με τα 
πεδία μελέτης των ΤΠΕ, και να 
παραμείνουν σε αυτές τις σταδιοδρομίες·

και προκαταλήψεις λόγω φύλου, μέσω του 
προγραμματισμού της ΤΝ και άλλων 
προγραμμάτων· επισημαίνει τις πιθανές 
αρνητικές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης 
για τις γυναίκες και τα κορίτσια, και ζητεί 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου σε όλες τις ψηφιακές πολιτικές της 
Ευρώπης· ζητεί να μετατραπούν οι 
τεχνολογίες και η ΤΝ σε εργαλεία για την 
καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων 
και την ενδυνάμωση των κοριτσιών και 
των γυναικών ώστε να ασχοληθούν με την 
επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και 
τα μαθηματικά (STEM), καθώς και με τα 
πεδία μελέτης των ΤΠΕ, και να 
παραμείνουν σε αυτές τις σταδιοδρομίες·

Or. en

Τροπολογία 332
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του για την 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στον 
τομέα των ΤΠΕ και επισημαίνει τον 
κίνδυνο η υποεκπροσώπηση αυτή να 
ενισχύσει και να αναπαραγάγει στερεότυπα 
και προκαταλήψεις λόγω φύλου, μέσω του 
προγραμματισμού της ΤΝ και άλλων 
προγραμμάτων· ζητεί να μετατραπούν οι 
τεχνολογίες και η ΤΝ σε εργαλεία για την 
καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων 
και την ενδυνάμωση των κοριτσιών και 
των γυναικών ώστε να ασχοληθούν με την 
επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και 
τα μαθηματικά (STEM), καθώς και με τα 
πεδία μελέτης των ΤΠΕ, και να 
παραμείνουν σε αυτές τις σταδιοδρομίες·

14. εκφράζει τη λύπη του για την 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στην 
ψηφιακή οικονομία και στους τομείς της 
ΤΝ, των ΤΠΕ και των STEM όσον αφορά 
την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
απασχόληση, και επισημαίνει τον κίνδυνο 
η υποεκπροσώπηση αυτή να ενισχύσει και 
να αναπαραγάγει στερεότυπα και 
προκαταλήψεις λόγω φύλου, μέσω του 
προγραμματισμού της ΤΝ και άλλων 
προγραμμάτων· ζητεί από την Επιτροπή 
να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να 
μετατραπούν οι τεχνολογίες και η ΤΝ σε 
εργαλεία για την καταπολέμηση των 
έμφυλων στερεοτύπων και την 
ενδυνάμωση των κοριτσιών και των 
γυναικών ώστε να ασχοληθούν με την 
επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και 
τα μαθηματικά (STEM), καθώς και με τα 
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πεδία μελέτης των ΤΠΕ, και να 
παραμείνουν σε αυτές τις σταδιοδρομίες·

Or. en

Τροπολογία 333
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του για την 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στον 
τομέα των ΤΠΕ και επισημαίνει τον 
κίνδυνο η υποεκπροσώπηση αυτή να 
ενισχύσει και να αναπαραγάγει 
στερεότυπα και προκαταλήψεις λόγω 
φύλου, μέσω του προγραμματισμού της 
ΤΝ και άλλων προγραμμάτων· ζητεί να 
μετατραπούν οι τεχνολογίες και η ΤΝ σε 
εργαλεία για την καταπολέμηση των 
έμφυλων στερεοτύπων και την 
ενδυνάμωση των κοριτσιών και των 
γυναικών ώστε να ασχοληθούν με την 
επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική 
και τα μαθηματικά (STEM), καθώς και 
με τα πεδία μελέτης των ΤΠΕ, και να 
παραμείνουν σε αυτές τις σταδιοδρομίες·

14. εκφράζει τη λύπη του για την 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στον 
τομέα των ΤΠΕ και ζητεί οι τεχνολογίες 
και η τεχνητή νοημοσύνη να αποτελέσουν 
εργαλεία για τη στήριξη του ατόμου, με 
διατήρηση του κεντρικού ρόλου του 
ατόμου και του ανθρώπινου παράγοντα 
και με παροχή στήριξης στα κορίτσια και 
τις γυναίκες στους τομείς της επιστήμης, 
της τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών (STEM), καθώς και στα 
πεδία μελέτης των ΤΠΕ και σε επιλογές 
σταδιοδρομίας·

Or. it

Τροπολογία 334
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του για την 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στον 
τομέα των ΤΠΕ και επισημαίνει τον 
κίνδυνο η υποεκπροσώπηση αυτή να 

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη σταδιακή αύξηση της εκπροσώπησης 
των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ και 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
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ενισχύσει και να αναπαραγάγει 
στερεότυπα και προκαταλήψεις λόγω 
φύλου, μέσω του προγραμματισμού της 
ΤΝ και άλλων προγραμμάτων· ζητεί να 
μετατραπούν οι τεχνολογίες και η ΤΝ σε 
εργαλεία για την καταπολέμηση των 
έμφυλων στερεοτύπων και την 
ενδυνάμωση των κοριτσιών και των 
γυναικών ώστε να ασχοληθούν με την 
επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική 
και τα μαθηματικά (STEM), καθώς και με 
τα πεδία μελέτης των ΤΠΕ, και να 
παραμείνουν σε αυτές τις σταδιοδρομίες·

προωθηθεί η βελτίωση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων από νεαρή ηλικία, ιδίως 
στους τομείς της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών (STEM), καθώς και των 
ΤΠΕ, με γνώμονα τις ευκαιρίες 
απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των 
γυναικών, ώστε να τις λαμβάνουν υπόψη 
όταν επιλέγουν τις σταδιοδρομίες τους·

Or. es

Τροπολογία 335
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επικροτεί την αναγνώριση του 
αντίκτυπου της ψηφιακής μετάβασης 
στις γυναίκες και τα κορίτσια και 
προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει 
τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
στην εφαρμογή της στρατηγικής για την 
ενιαία αγορά και του ψηφιακού 
θεματολογίου, διασφαλίζοντας την 
ύπαρξη σαφούς σύνδεσης μεταξύ των 
δεσμεύσεων για εξάλειψη των 
στερεοτύπων και της ανάληψης 
ολοκληρωμένων δράσεων για την 
εξασφάλιση της οικονομικής 
ανεξαρτησίας των γυναικών στη 
διαμόρφωση της ψηφιακής αγοράς 
εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 336
Christine Schneider, Lena Düpont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ζητεί την περαιτέρω αποδόμηση 
των παραδοσιακών προτύπων και του 
καταμερισμού των επαγγελμάτων και 
δραστηριοτήτων με βάση το φύλο, έτσι 
ώστε να προωθηθεί μια κοινωνική 
αλλαγή για να ξεπεραστούν οι 
υπάρχουσες έμφυλες προκαταλήψεις και 
στερεότυπα· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τη 
σημασία της ευαισθητοποίησης όλων των 
εμπλεκομένων στη διαδικασία μελέτης 
και επαγγελματικού προσανατολισμού·

Or. de

Τροπολογία 337
Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, 
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
πρόσβασης και της ανάπτυξης ψηφιακών 
δεξιοτήτων για ηλικιωμένες γυναίκες, 
γυναίκες σε αγροτικές περιοχές και 
γυναίκες και κορίτσια σε μειονεκτική 
θέση με περιορισμένη πρόσβαση σε νέες 
τεχνολογίες, προκειμένου να παραμείνουν 
συνδεδεμένες με την ενεργό ζωή και να 
διευκολυνθεί η διατήρηση επαφής με 
φίλους και συγγενείς·

Or. en
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Τροπολογία 338
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. προτρέπει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη λήψη συγκεκριμένων 
μέτρων ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου στην εφαρμογή της στρατηγικής 
για την ενιαία αγορά και του ψηφιακού 
θεματολογίου·

Or. en

Τροπολογία 339
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να χρησιμοποιήσει το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για την 
παροχή πληροφοριών και λύσεων για την 
αντιμετώπιση πιθανών προκαταλήψεων 
λόγω φύλου στην ΤΝ· ωστόσο, ζητεί να 
χρησιμοποιηθεί κάθε πιθανή 
χρηματοδότηση για τη στήριξη έργων τα 
οποία ενθαρρύνουν τα κορίτσια και τις 
γυναίκες να βελτιώσουν τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες και εξασφαλίζουν την 
εξοικείωσή τους με τους τομείς STEM·

Or. en

Τροπολογία 340
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Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και 
χρηματοδότηση των πολιτικών για την 
ισότητα των φύλων

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 341
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. αναγνωρίζει τη συμβολή και τον 
θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι 
γυναίκες στην ανατροφή των παιδιών, 
ιδίως των ανηλίκων, μέσω της 
αναγνώρισης του ρόλου των μητέρων που 
αποφασίζουν να αφοσιωθούν στην 
ευημερία και την προστασία της 
οικογένειας·

Or. it

Τροπολογία 342
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
ως συστηματικής προσέγγισης για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· 

διαγράφεται
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χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την προσφάτως 
συσταθείσα ειδική επιχειρησιακή ομάδα 
της Επιτροπής για την ισότητα· 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των οργανώσεων για 
τα δικαιώματα των γυναικών και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 
παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει διατάξεις που θα καθιστούν 
υποχρεωτική για τις Γενικές Διευθύνσεις 
την εξέταση της συμβολής της ειδικής 
επιχειρησιακής ομάδας·

Or. fr

Τροπολογία 343
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
ως συστηματικής προσέγγισης για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την προσφάτως 
συσταθείσα ειδική επιχειρησιακή ομάδα 
της Επιτροπής για την ισότητα· 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των οργανώσεων για 
τα δικαιώματα των γυναικών και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 
παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει διατάξεις που θα καθιστούν 
υποχρεωτική για τις Γενικές Διευθύνσεις 
την εξέταση της συμβολής της ειδικής 
επιχειρησιακής ομάδας·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 344
Alice Kuhnke
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ως 
συστηματικής προσέγγισης για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την προσφάτως 
συσταθείσα ειδική επιχειρησιακή ομάδα 
της Επιτροπής για την ισότητα· 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των οργανώσεων για 
τα δικαιώματα των γυναικών και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 
παροτρύνει την Επιτροπή να ενσωματώσει 
διατάξεις που θα καθιστούν υποχρεωτική 
για τις Γενικές Διευθύνσεις την εξέταση 
της συμβολής της ειδικής επιχειρησιακής 
ομάδας·

15. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ως 
συστηματικής προσέγγισης για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την προσφάτως 
συσταθείσα ειδική επιχειρησιακή ομάδα 
της Επιτροπής για την ισότητα και ζητεί η 
εν λόγω ομάδα να υποβάλλει περιοδικές 
εκθέσεις στην επιτροπή FEMM σχετικά 
με το έργο της· υπογραμμίζει τη σημασία 
της διαφάνειας και της συμμετοχής των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών· ζητεί τα μέλη της 
ειδικής επιχειρησιακής ομάδας να 
διαθέτουν επαρκή κατάρτιση και πόρους· 
παροτρύνει την Επιτροπή να ενσωματώσει 
διατάξεις που θα καθιστούν υποχρεωτική 
για τις Γενικές Διευθύνσεις την εξέταση 
της συμβολής της ειδικής επιχειρησιακής 
ομάδας και να αναπτύξει κατάρτιση για 
το σύνολο·του προσωπικού, καθώς και 
διαδικασίες για την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση του βαθμού 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
σε διαδικασίες και αποτελέσματα 
πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 345
Maria Noichl, Evelyn Regner, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Lina 
Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Alessandra 
Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ως 

15. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ως 
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συστηματικής προσέγγισης για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την προσφάτως 
συσταθείσα ειδική επιχειρησιακή ομάδα 
της Επιτροπής για την ισότητα· 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των οργανώσεων για 
τα δικαιώματα των γυναικών και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 
παροτρύνει την Επιτροπή να ενσωματώσει 
διατάξεις που θα καθιστούν υποχρεωτική 
για τις Γενικές Διευθύνσεις την εξέταση 
της συμβολής της ειδικής επιχειρησιακής 
ομάδας·

συστηματικής προσέγγισης για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι 
σημαντικό να αποτελεί μέρος κάθε λύσης 
σε προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν 
η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, όπως η 
τρέχουσα πανδημία της COVID-19 και οι 
επιπτώσεις της· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, 
την προσφάτως συσταθείσα ειδική 
επιχειρησιακή ομάδα της Επιτροπής για 
την ισότητα· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διαφάνειας και της συμμετοχής των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών από διαφορετικά 
υπόβαθρα· παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει διατάξεις που θα καθιστούν 
υποχρεωτική για τις Γενικές Διευθύνσεις 
την εξέταση της συμβολής της ειδικής 
επιχειρησιακής ομάδας·

Or. en

Τροπολογία 346
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
ως συστηματικής προσέγγισης για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την προσφάτως 
συσταθείσα ειδική επιχειρησιακή ομάδα 
της Επιτροπής για την ισότητα· 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των οργανώσεων για 
τα δικαιώματα των γυναικών και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 
παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει διατάξεις που θα καθιστούν 
υποχρεωτική για τις Γενικές Διευθύνσεις 
την εξέταση της συμβολής της ειδικής 

15. χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την 
προσφάτως συσταθείσα ειδική 
επιχειρησιακή ομάδα της Επιτροπής για 
την ισότητα· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διαφάνειας και της συμμετοχής διαφόρων 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών και οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών·



PE652.642v01-00 202/206 AM\1206793EL.docx

EL

επιχειρησιακής ομάδας·

Or. pl

Τροπολογία 347
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
ως συστηματικής προσέγγισης για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· 
χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την προσφάτως 
συσταθείσα ειδική επιχειρησιακή ομάδα 
της Επιτροπής για την ισότητα· 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας 
και της συμμετοχής των οργανώσεων για 
τα δικαιώματα των γυναικών και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 
παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει διατάξεις που θα καθιστούν 
υποχρεωτική για τις Γενικές Διευθύνσεις 
την εξέταση της συμβολής της ειδικής 
επιχειρησιακής ομάδας·

15. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διαφάνειας και της συμμετοχής των 
γυναικών και της κοινωνίας των πολιτών· 
επισημαίνει την προσφάτως συσταθείσα 
ειδική επιχειρησιακή ομάδα της Επιτροπής 
και την καλεί να υποβάλει έκθεση στο 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
δραστηριότητες που έχουν 
πραγματοποιηθεί και τα αποτελέσματα 
που έχουν επιτευχθεί· υπογραμμίζει τη 
σημασία της διαφάνειας και της 
συμμετοχής των οργανώσεων για τα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
οργανώσεων στην κοινωνία των πολιτών·

Or. it

Τροπολογία 348
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 
δημιουργήσουν ένα θεματικό 
υποπρόγραμμα για τις γυναίκες των 
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αγροτικών περιοχών·μέσω των 
στρατηγικών σχεδίων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, τα οποία 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)· τονίζει 
ότι το εν λόγω υποπρόγραμμα θα 
επιδιώξει την ενθάρρυνση της 
απασχόλησης των γυναικών και της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας 
αξιοποιώντας ευκαιρίες που συνδέονται 
με τον αγροτουρισμό και την ανάπτυξη 
ψηφιακών χωριών, τη βελτίωση της 
πρόσβασης των γυναικών γεωργών σε γη, 
πιστώσεις και χρηματοδοτικά μέσα, την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και επιδόσεων 
μέσω της παροχής εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, την αύξηση της συμμετοχής 
σε ομάδες τοπικής δράσης και την 
ανάπτυξη τοπικών συμπράξεων στο 
πλαίσιο του προγράμματος Leader· ζητεί 
στο πλαίσιο αυτό τη διάθεση κονδυλίων 
της ΕΕ για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και εργασίας στις αγροτικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
και της ανάπτυξης υποδομών, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση σε 
ευρυζωνικό διαδίκτυο καθώς και στη 
στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
και της πρόσβασης σε πιστώσεις, με 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της θέσης των 
γυναικών στις αγροτικές περιοχές· καλεί 
τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες 
πρακτικές σχετικά με το επαγγελματικό 
καθεστώς των συζύγων που παρέχουν 
βοήθεια στον γεωργικό τομέα, ώστε να 
κατοχυρωθούν τα δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της άδειας 
μητρότητας ή των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων, και ζητεί από την 
Επιτροπή να εκπονήσει σχετική 
καθοδήγηση·

Or. en
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Τροπολογία 349
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. πιστεύει ότι, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζονται οι δημοσιονομικοί 
πόροι της ΕΕ στην εφαρμογή των 
στρατηγικών ισότητας από τα κράτη 
μέλη, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
2021-2027 θα πρέπει να αναβαθμιστεί 
σημαντικά, ιδίως ο ρόλος του στην 
ανακατανομή του πλούτου, μέσα από τη 
στήριξη που προορίζεται για περαιτέρω 
πραγματική οικονομική και κοινωνική 
σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών 
(διαρθρωτικά ταμεία, επενδυτικά ταμεία 
και ταμεία συνοχής) και στήριξη προς 
τους παραγωγικούς τομείς και την 
απασχόληση με δικαιώματα, παρέχοντας 
στα κράτη μέλη επιχορηγήσεις (μάλλον 
παρά δάνεια)·

Or. pt

Τροπολογία 350
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. προτρέπει την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειες για εφαρμογή 
της συνεκτίμησης της διάστασης του 
φύλου στον προϋπολογισμό·ως 
αναπόσπαστου μέρους της διαδικασίας 
του προϋπολογισμού σε όλα τα στάδια και 
τις γραμμές του προϋπολογισμού· 
επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να 
βελτιώσει την παρακολούθηση των 



AM\1206793EL.docx 205/206 PE652.642v01-00

EL

δαπανών για την ισότητα των φύλων και 
ζητεί να προβλεφθεί ανεξάρτητη γραμμή 
στον προϋπολογισμό για κάθε στοχευμένη 
δράση, καθώς και να αναπτυχθούν 
κατάλληλοι δείκτες, αξιολογήσεις 
επιπτώσεων και ειδική μεθοδολογία· 
ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
ρήτρα ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου στην αναθεωρημένη πρόταση του 
επόμενου ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 351
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να θεσπίσει το 2020 νέα μέτρα 
για την προώθηση νεοφυών επιχειρήσεων 
και καινοτόμων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που διευθύνονται από 
γυναίκες, καθώς και να ενισχύσει την 
ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· 
τονίζει ότι η απαίτηση υποβολής σχεδίων 
για την ισότητα των φύλων από αιτούντες 
αποτελεί καίριο εργαλείο για την επίτευξη 
προόδου σε αυτό τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 352
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana 
Plumb, Pina Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει το σημαντικό έργο 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE) για την 
επίτευξη του στόχου της ισότητας των 
φύλων και τονίζει την ανάγκη για συνεχή 
και επαρκή χρηματοδότησή του·

Or. en

Τροπολογία 353
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει 
ειδική προσέγγιση για τις μόνες μητέρες, 
καθώς είναι ιδιαίτερα ευάλωτες από 
οικονομική άποψη διότι οι απολαβές τους 
είναι συχνά χαμηλότερες από εκείνες των 
ανδρών και είναι πιο πιθανό να 
εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας όταν 
γίνουν γονείς· καλεί την Επιτροπή να 
βελτιώσει εν προκειμένω την εφαρμογή 
των υφιστάμενων νομικών εργαλείων για 
τη διασυνοριακή είσπραξη διατροφής, 
αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους· 
προτρέπει την Επιτροπή να συνεργαστεί 
στενά με τα κράτη μέλη για τον 
εντοπισμό πρακτικών προβλημάτων που 
συνδέονται με την είσπραξη διατροφής σε 
διασυνοριακές περιπτώσεις και να 
αναπτύξει εργαλεία για την 
αποτελεσματική επιβολή υποχρεώσεων 
πληρωμής·

Or. en


