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Τροπολογία 354
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 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. υπενθυμίζει ότι το βιολογικό και 
το κοινωνικό φύλο έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, την 
πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία 
ασθενειών, καθώς οι βιολογικές και οι 
κοινωνικές επιρροές είναι εξαιρετικά 
σημαντικές για την υγεία, και τονίζει ότι 
η επένδυση στην έρευνα των διαφορών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά 
την υγεία τους θα πρέπει να υποστηριχθεί 
μέσω του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης τα 
οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
γυναικών και ανδρών·

Or. en

Τροπολογία 355
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
εφαρμοστούν προϋποθέσεις στην 
κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ σε 
εταιρείες που δεν πληρούν υψηλά 
εργασιακά πρότυπα και κάνουν 
διακρίσεις κατά των γυναικών·

Or. pt

Τροπολογία 356



PE652.643v01-00 4/52 AM\1206796EL.docx

EL

Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. τονίζει ότι η αντίδραση απέναντι 
στην επιδημία της COVID-19 θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
καθιέρωση επιπρόσθετων 
δημοσιονομικών πόρων τους οποίους θα 
μπορούσαν να κινητοποιήσουν τα κράτη 
μέλη για τη στήριξη θυμάτων βίας· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
μεγαλύτερη εργασιακή και κοινωνική 
προστασία στις γυναίκες, μεταξύ άλλων 
μέσω μιας ισχυρής δέσμευσης για την 
αντιμετώπιση της εργασιακής 
ανασφάλειας, των χαμηλών μισθών και 
του μη ρυθμισμένου ωραρίου εργασίας 
και μέσω στήριξης των άνεργων ή των 
οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτων 
γυναικών· θεωρεί ότι όλες οι επενδύσεις 
που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο 
πλαίσιο μέτρων που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση της επιδημίας της COVID-
19 και των συνεπειών της, οι οποίες έχουν 
επιτείνει τα υφιστάμενα οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα, μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν σε ποσοστό 100 %·

Or. pt

Τροπολογία 357
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15δ. αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητη 
μια νέα και βελτιωμένη εκπαιδευτική και 
κοινωνική υποδομή για τα παιδιά, τους 
νέους και τους ηλικιωμένους, 
συμπεριλαμβανομένων περισσότερων 
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(και καλύτερων) ευκαιριών πρόσβασης 
στην εκπαίδευση και εξάλειψης των 
διακρίσεων, μέσω συγκεκριμένων 
μέτρων· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την 
εξάλειψη και την ανατροπή των 
διαρθρωτικών αιτιών της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού· να 
προαγάγουν την πρόσβαση σε διάφορους 
τύπους κοινωνικών παροχών για παιδιά, 
νέους, ενήλικες, ηλικιωμένους και άτομα 
με αναπηρίες, μεταξύ άλλων κοινωνικών 
ομάδων, με στόχο την παροχή πολιτικών 
απαντήσεων εκεί όπου δεν έχουν δοθεί 
ακόμα· να προσφέρουν καλύτερες 
συνθήκες στέγασης και επιλογές 
κινητικότητας και να αναλάβουν δράση 
στους τομείς που καθορίζουν την 
κοινωνική ένταξη, όπως το οικογενειακό 
περιβάλλον, τους αστικούς χώρους, την 
προαγωγή της εκπαίδευσης και της 
υγείας, τον ελεύθερο χρόνο, τους χώρους 
πολιτισμού και την πρόσβαση σε αυτούς, 
τον αθλητισμό, την ενημέρωση και τη 
γνώση·

Or. pt

Τροπολογία 358
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτρέπει να συμπεριληφθεί η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον 
και το κλίμα, όπως στην Πράσινη 
Συμφωνία, να διασφαλιστούν η 
οικονομική και θεσμική στήριξη, η 
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου και 
τα ισχυρά μέτρα πολιτικής για την 
ενθάρρυνση της ισότιμης συμμετοχής 
των γυναικών στους φορείς λήψης 
αποφάσεων και στην πολιτική για το 

διαγράφεται
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κλίμα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, 
καθώς και να αναγνωριστούν και να 
υποστηριχθούν οι γυναίκες και τα 
κορίτσια ως φορείς αλλαγής·

Or. es

Τροπολογία 359
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτρέπει να συμπεριληφθεί η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον 
και το κλίμα, όπως στην Πράσινη 
Συμφωνία, να διασφαλιστούν η 
οικονομική και θεσμική στήριξη, η 
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου και 
τα ισχυρά μέτρα πολιτικής για την 
ενθάρρυνση της ισότιμης συμμετοχής των 
γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων 
και στην πολιτική για το κλίμα σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο, καθώς και να 
αναγνωριστούν και να υποστηριχθούν οι 
γυναίκες και τα κορίτσια ως φορείς 
αλλαγής·

16. εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό 
του για το γεγονός ότι η πράσινη νέα 
συμφωνία και οι σχετικές πρωτοβουλίες 
δεν συμπεριλαμβάνουν τη διάσταση του 
φύλου και δεν αναφέρονται στην ισότητα 
των φύλων· προτρέπει να συμπεριληφθεί η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον 
και το κλίμα, όπως στην Πράσινη 
Συμφωνία, και να ενημερωθούν όλες 
αυτές οι πολιτικές μέσω αυστηρών 
εκτιμήσεων των επιπτώσεων στα φύλα, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
αντιμετωπίζουν τις υπάρχουσες 
ανισότητες μεταξύ των φύλων και άλλες 
μορφές κοινωνικού αποκλεισμού· καλεί 
την Επιτροπή να εντείνει την οικονομική 
και θεσμική στήριξη, να προωθήσει 
δράση για το κλίμα η οποία θα είναι 
δίκαιη για τα φύλα και να θεσπίσει ισχυρά 
μέτρα πολιτικής για την ενθάρρυνση της 
ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στους 
φορείς λήψης αποφάσεων και στην 
πολιτική για το κλίμα σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο, καθώς και να αναγνωριστούν και 
να υποστηριχθούν οι γυναίκες και τα 
κορίτσια ως φορείς αλλαγής·

Or. en
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Τροπολογία 360
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτρέπει να συμπεριληφθεί η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον 
και το κλίμα, όπως στην Πράσινη 
Συμφωνία, να διασφαλιστούν η οικονομική 
και θεσμική στήριξη, η εμπειρογνωμοσύνη 
σε θέματα φύλου και τα ισχυρά μέτρα 
πολιτικής για την ενθάρρυνση της ισότιμης 
συμμετοχής των γυναικών στους φορείς 
λήψης αποφάσεων και στην πολιτική για 
το κλίμα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, 
καθώς και να αναγνωριστούν και να 
υποστηριχθούν οι γυναίκες και τα κορίτσια 
ως φορείς αλλαγής·

16. προτρέπει να συμπεριληφθεί η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον 
και το κλίμα, όπως στην Πράσινη 
Συμφωνία, να διασφαλιστούν η οικονομική 
και θεσμική στήριξη, η εμπειρογνωμοσύνη 
σε θέματα φύλου και τα ισχυρά μέτρα 
πολιτικής για την ενθάρρυνση της ισότιμης 
συμμετοχής των γυναικών στους φορείς 
λήψης αποφάσεων και στην πολιτική για 
το κλίμα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, 
καθώς και να αναγνωριστούν και να 
υποστηριχθούν οι γυναίκες και τα κορίτσια 
ως φορείς αλλαγής· ζητεί από τις 
ευρωπαϊκές αρχές να αντιμετωπίσουν με 
την απαιτούμενη σοβαρότητα το ζήτημα 
του κλίματος, και να αποφεύγουν τη 
χρήση προσώπων που τυγχάνουν ευρείας 
δημοσιότητας, ιδίως ανηλίκων, των 
οποίων η αυτονομία δράσης και 
αξιοπιστία είναι εν προκειμένω 
αμφίβολες·

Or. fr

Τροπολογία 361
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτρέπει να συμπεριληφθεί η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον 
και το κλίμα, όπως στην Πράσινη 
Συμφωνία, να διασφαλιστούν η 
οικονομική και θεσμική στήριξη, η 

16. προτρέπει να διασφαλιστούν η 
οικονομική και θεσμική στήριξη, η 
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου και 
τα ισχυρά μέτρα περιβαλλοντικής 
πολιτικής για την ενθάρρυνση της ισότιμης 
συμμετοχής των γυναικών στους φορείς 
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εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου και 
τα ισχυρά μέτρα πολιτικής για την 
ενθάρρυνση της ισότιμης συμμετοχής των 
γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων 
και στην πολιτική για το κλίμα σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο, καθώς και να 
αναγνωριστούν και να υποστηριχθούν οι 
γυναίκες και τα κορίτσια ως φορείς 
αλλαγής·

λήψης αποφάσεων και στην πολιτική για 
το κλίμα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, 
καθώς και να αναγνωριστούν και να 
υποστηριχθούν οι γυναίκες και τα κορίτσια 
ως φορείς αλλαγής·

Or. pl

Τροπολογία 362
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Lina 
Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτρέπει να συμπεριληφθεί η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον 
και το κλίμα, όπως στην Πράσινη 
Συμφωνία, να διασφαλιστούν η 
οικονομική και θεσμική στήριξη, η 
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου και 
τα ισχυρά μέτρα πολιτικής για την 
ενθάρρυνση της ισότιμης συμμετοχής των 
γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων 
και στην πολιτική για το κλίμα σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο, καθώς και να 
αναγνωριστούν και να υποστηριχθούν οι 
γυναίκες και τα κορίτσια ως φορείς 
αλλαγής·

16. προτρέπει να συμπεριληφθεί η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον 
και το κλίμα, όπως στην Πράσινη 
Συμφωνία, θεωρεί ότι η οικονομική και 
θεσμική στήριξη, η εμπειρογνωμοσύνη σε 
θέματα φύλου και τα ισχυρά μέτρα 
πολιτικής για την ενθάρρυνση της ισότιμης 
συμμετοχής των γυναικών στους φορείς 
λήψης αποφάσεων και στην πολιτική 
δράση για το κλίμα σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας για την 
επίτευξη μακροπρόθεσμης κλιματικής 
δικαιοσύνης, και προτρέπει να 
αναγνωριστούν και να υποστηριχθούν οι 
γυναίκες και τα κορίτσια ως φορείς 
αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 363
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτρέπει να συμπεριληφθεί η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον 
και το κλίμα, όπως στην Πράσινη 
Συμφωνία, να διασφαλιστούν η 
οικονομική και θεσμική στήριξη, η 
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου και 
τα ισχυρά μέτρα πολιτικής για την 
ενθάρρυνση της ισότιμης συμμετοχής των 
γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων 
και στην πολιτική για το κλίμα σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο, καθώς και να 
αναγνωριστούν και να υποστηριχθούν οι 
γυναίκες και τα κορίτσια ως φορείς 
αλλαγής·

16. προτρέπει να προστατεύονται τα 
δικαιώματα των γυναικών και ο ρόλος 
τους στις πολιτικές της ΕΕ για το 
περιβάλλον, να διασφαλιστούν η 
οικονομική και θεσμική στήριξη και τα 
ισχυρά μέτρα πολιτικής για την 
ενθάρρυνση της ίσης συμμετοχής των 
γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων 
και στις εθνικές και τοπικές αρχές — και 
να αναγνωριστούν και να υποστηριχθούν 
οι γυναίκες και τα κορίτσια ως παράγοντες 
αλλαγής, όπως το ανδρικό φύλο·

Or. it

Τροπολογία 364
Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστούν οι πτυχές της ισότητας 
των φύλων που σχετίζονται με τον 
μελλοντικό κόσμο της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων του πράσινου 
χαρακτήρα και της ψηφιοποίησης της 
οικονομίας· εκφράζει τη λύπη του για τον 
αδύναμο σύνδεσμο μεταξύ της νέας 
στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων και της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ των 
πολιτικών για την αλλαγή του κλίματος 
και της ισότητας των φύλων στις 
επικείμενες προτάσεις της·
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Or. en

Τροπολογία 365
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να σχεδιάσει έναν χάρτη πορείας για την 
υλοποίηση των δεσμεύσεων του 
ανανεωμένου σχεδίου δράσης για θέματα 
φύλου που συμφωνήθηκε στην 25η 
Διάσκεψη των Μερών (COP25) και να 
διορίσει ένα μόνιμο σημείο επαφής της 
ΕΕ για θέματα φύλου και κλιματικής 
αλλαγής, με επαρκείς δημοσιονομικούς 
πόρους, για την υλοποίηση και 
παρακολούθηση της υπεύθυνης όσον 
αφορά τη διάσταση του φύλου κλιματικής 
δράσης στην ΕΕ και παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 366
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι 
πόροι για τα προγράμματα της ΕΕ που 
αφορούν ειδικά την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και των 
δικαιωμάτων των γυναικών στο επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
και, ειδικότητα, το Ταμείο Ανάκαμψης, 
για την αντιμετώπιση της επιδείνωσης 
των υπαρχουσών ανισοτήτων κατά τη 
διάρκεια της κρίσης της COVID-19·
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Or. en

Τροπολογία 367
Rovana Plumb, Maria Noichl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει ότι κάθε νέο μέτρο, 
μηχανισμός ή στρατηγική θα πρέπει να 
υποβάλλεται σε εκτίμηση επιπτώσεων σε 
θέματα φύλου και να πραγματοποιείται 
συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων 
στον προϋπολογισμό, η οποία εξασφαλίζει 
ότι οι χρηματοδοτικές επιλογές δεν 
επιδεινώνουν τις ανισότητες και 
ενσωματώνουν την οπτική των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 368
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της την ισότητα των φύλων και 
μια οπτική κύκλου ζωής κατά τη 
διαμόρφωση των τελευταίων 
ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών, 
καθώς αυτό θα συμβάλει στην αύξηση 
της οικονομικής ανεξαρτησίας των 
γυναικών και τη μείωση των ανισοτήτων 
σε αυτόν τον τομέα μακροπρόθεσμα·

Or. pl

Τροπολογία 369
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Rovana Plumb, Maria Noichl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση 
για να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες 
μπορούν να επωφεληθούν από τις 
ευκαιρίες που δημιουργούνται από την 
πράσινη μετάβαση· υπογραμμίζει ότι η 
διάσταση του φύλου θα πρέπει να 
ενσωματωθεί στις πολιτικές 
απασχόλησης που αφορούν τη 
βιωσιμότητα και τη δίκαιη μετάβαση, 
έτσι ώστε να αναπτυχθούν πολιτικές που 
επιτρέπουν έναν κατάλληλο συνδυασμό 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και 
εξασφαλίζουν ίση αμοιβή, ένα αξιοπρεπές 
εισόδημα, προσωπική ανάπτυξη και 
επαρκή κοινωνική προστασία· προτρέπει 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στα έργα που χρηματοδοτούνται 
βάσει περιβαλλοντικών προγραμμάτων 
και στην πρόσβαση σε επενδύσεις που 
αφορούν τη δράση για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 370
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. τονίζει τη σημασία της 
συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων 
στον προϋπολογισμό σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας προϋπολογισμού, ως 
ενός αποτελεσματικού εργαλείου για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων, και 
την ανάγκη να προωθηθούν οι δαπάνες 
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για την ισότητα των φύλων με 
ανεξάρτητες γραμμές προϋπολογισμού 
για στοχευμένες δράσεις·

Or. en

Τροπολογία 371
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι οι φορολογικές 
πολιτικές έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 
στα διάφορα είδη νοικοκυριών· τονίζει 
ότι η ατομική φορολόγηση είναι 
καθοριστικής σημασίας όσον αφορά την 
επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης για τις 
γυναίκες·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 372
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι οι φορολογικές 
πολιτικές έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 
στα διάφορα είδη νοικοκυριών· τονίζει ότι 
η ατομική φορολόγηση είναι καθοριστικής 
σημασίας όσον αφορά την επίτευξη 
φορολογικής δικαιοσύνης για τις γυναίκες·

17. σημειώνει ότι οι φορολογικές 
πολιτικές έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 
στα διάφορα είδη νοικοκυριών· τονίζει ότι 
η ατομική φορολόγηση είναι καθοριστικής 
σημασίας όσον αφορά την επίτευξη 
φορολογικής δικαιοσύνης για τις γυναίκες· 
υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες από 
την έλλειψη κινήτρων για την 
απασχόληση των γυναικών και την 
οικονομική τους ανεξαρτησία και 
επισημαίνει τις σημαντικές 
συνταξιοδοτικές διαφορές των φύλων 
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λόγω κοινής φορολόγησης· τονίζει ότι τα 
φορολογικά συστήματα θα πρέπει να 
παύσουν να βασίζονται πλέον στην 
υπόθεση ότι τα νοικοκυριά 
συγκεντρώνουν και μοιράζουν ισότιμα 
τους πόρους τους· υπογραμμίζει τον 
αντίκτυπο της φτώχειας σε σχέση με την 
εμμηνόρροια σε πολλές Ευρωπαίες 
γυναίκες λόγω της ακρίβειας των 
προϊόντων υγιεινής για την εμμηνόρροια 
και των υψηλών επιπέδων φορολόγησής 
τους σε πολλά κράτη μέλη και προτρέπει, 
συνεπώς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για 
την αντιμετώπιση αυτών των έμμεσων 
φορολογικών διακρίσεων και της 
φτώχειας σε σχέση με την εμμηνόρροια·

Or. en

Τροπολογία 373
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι οι φορολογικές 
πολιτικές έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 
στα διάφορα είδη νοικοκυριών· τονίζει ότι 
η ατομική φορολόγηση είναι 
καθοριστικής σημασίας όσον αφορά την 
επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης για τις 
γυναίκες·

17. σημειώνει ότι οι φορολογικές 
πολιτικές έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 
στα διάφορα είδη οικογενειών· 
επισημαίνει ότι η φορολογική πολιτική 
που βασίζεται σε ένα σύστημα «ενιαίου 
φόρου», με ενιαία φορολογική έκπτωση, 
θα μπορούσε να απορροφήσει όλες τις 
μειώσεις και θα έχει πολύ θετικές 
οικονομικές επιπτώσεις για τις 
οικογένειες και τους φορολογούμενους 
από την άποψη της οικιακής οικονομίας 
για την εκπαίδευση των παιδιών·

Or. it

Τροπολογία 374
Annika Bruna, Virginie Joron
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι οι φορολογικές 
πολιτικές έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 
στα διάφορα είδη νοικοκυριών· τονίζει ότι 
η ατομική φορολόγηση είναι 
καθοριστικής σημασίας όσον αφορά την 
επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης για τις 
γυναίκες·

17. σημειώνει ότι οι φορολογικές 
πολιτικές έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 
στα διάφορα είδη νοικοκυριών· τονίζει ότι 
η ατομική φορολόγηση μπορεί να έχει 
θετική επίδραση στους γονείς, και ιδίως 
στις μητέρες, ώστε να βοηθηθούν να 
αναλάβουν τα εκπαιδευτικά τους 
καθήκοντα στο εσωτερικό της 
οικογένειας·

Or. fr

Τροπολογία 375
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι οι φορολογικές 
πολιτικές έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 
στα διάφορα είδη νοικοκυριών· τονίζει ότι 
η ατομική φορολόγηση είναι 
καθοριστικής σημασίας όσον αφορά την 
επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης για τις 
γυναίκες·

17. σημειώνει ότι οι φορολογικές 
πολιτικές έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 
στα διάφορα είδη νοικοκυριών· επικροτεί 
τη δέσμευση της Επιτροπής να 
καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για 
τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο τα εθνικά συστήματα 
φορολογίας και παροχών μπορούν να 
επηρεάσουν τα οικονομικά κίνητρα ή 
αντικίνητρα για το δεύτερο εργαζόμενο 
μέλος της οικογένειας·

Or. en

Τροπολογία 376
Sandra Pereira
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι οι φορολογικές 
πολιτικές έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 
στα διάφορα είδη νοικοκυριών· τονίζει ότι 
η ατομική φορολόγηση είναι 
καθοριστικής σημασίας όσον αφορά την 
επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης για τις 
γυναίκες·

17. σημειώνει ότι οι φορολογικές 
πολιτικές έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 
στα διάφορα είδη νοικοκυριών·

Or. pt

Τροπολογία 377
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde 
Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι οι φορολογικές 
πολιτικές έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 
στα διάφορα είδη νοικοκυριών· τονίζει 
ότι η ατομική φορολόγηση είναι 
καθοριστικής σημασίας όσον αφορά την 
επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης για τις 
γυναίκες·

17. σημειώνει ότι οι φορολογικές 
πολιτικές θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν 
για την ενίσχυση των κινήτρων για τη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας· τονίζει ότι η ατομική 
φορολόγηση είναι καθοριστικής σημασίας 
όσον αφορά την επίτευξη φορολογικής 
δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 378
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσουν 
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τον αθλητισμό για την επίτευξη ισότητας 
των φύλων και χειραφέτησης των 
γυναικών συνολικά, δεδομένου του 
ισχυρού και αδιαμφισβήτητου ρόλου που 
μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός· 
για την υποστήριξη των γυναικών και 
των κοριτσιών να καταπολεμήσουν τα 
στερεότυπα, να αποκτήσουν 
αυτοπεποίθηση και να ενισχύσουν τις 
ηγετικές τους ικανότητες· για την παροχή 
ενός ασφαλούς χώρου στον οποίο οι 
γυναίκες και τα κορίτσια μπορούν να 
δραστηριοποιηθούν, να ενημερωθούν και 
να κατανοήσουν διάφορα ζητήματα, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
υγείας και της βίας με βάση το φύλο· για 
την παροχή αποτελεσματικών μέσων για 
την προώθηση γυναικείων προτύπων και 
ηγετικών μορφών διεθνούς, εθνικής και 
τοπικής εμβέλειας· για την παροχή ενός 
κατάλληλου περιβάλλοντος μέσω του 
οποίου τα αγόρια και οι άνδρες μπορούν 
να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα 
ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 379
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Vilija 
Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ζητεί το Ταμείο Ανάκαμψης της 
ΕΕ να ασχοληθεί επίσης ειδικά με τις 
γυναίκες και την οικονομική ανάκαμψή 
τους· επομένως, ζητεί να βασιστεί η 
χρηματοδότηση σε μια μετρήσιμη αρχή 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 
μέσω της οποίας μπορεί να διασφαλιστεί 
μια δίκαιη, επαρκής και συνεκτική 
κατανομή της χρηματοδότησης, για την 
κάλυψη των πραγματικών αναγκών των 
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γυναικών και τη συμβολή στην ισότητα 
των φύλων· επιπρόσθετα, ζητεί να 
υπάρξει ένα ειδικό ταμείο για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 
κορωναϊού στις γυναίκες, το οποίο θα 
υποστηρίξει τον αγώνα κατά παγιωμένων 
ανισοτήτων σε βασικούς τομείς, όπως η 
βία κατά των γυναικών, η πρόσβαση σε 
υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και τα συναφή 
δικαιώματα και η θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας· τονίζει την ανάγκη 
να σημειωθεί πρόοδος στο ζήτημα της 
κατάρτισης προϋπολογισμού που θα 
συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες μπορούν 
να αξιοποιούν επενδυτικές ευκαιρίες ή 
κεφάλαια·

Or. en

Τροπολογία 380
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις ανισότητες σε θέματα 
υγείας· παρόλο που οι γυναίκες έχουν 
υψηλότερο προσδόκιμο ζωής σε σύγκριση 
με τους άνδρες, το προσδόκιμο υγιούς 
ζωής είναι περίπου το ίδιο και για τα δύο 
φύλα, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
γυναίκες περνούν μεγαλύτερο διάστημα 
της ζωής τους με προβλήματα υγείας· 
ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις ανισότητες σε θέματα 
υγείας στο πλαίσιο της επερχόμενης 
στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία και 
ζητεί να αυξηθούν τα θέματα που 
αφορούν την υγεία στη στρατηγική για 
την ισότητα των φύλων, η οποία θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στην προληπτική 
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υγειονομική περίθαλψη σε όλα τα στάδια 
της ζωής, στην υγεία και την ασφάλεια 
των γυναικών στην εργασία, και να δοθεί 
συγκεκριμένη έμφαση στη διάσταση του 
φύλου στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την 
καταπολέμηση του καρκίνου·

Or. en

Τροπολογία 381
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να δώσουν 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών 
με την εφαρμογή της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ (ΠΔΠ) και το 
σχέδιο ανάκαμψης «Next Generation 
EU»· καλεί σε αυτό το πλαίσιο την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
επενδύσουν στην οικονομία της 
φροντίδας και να θεσπίσουν μια 
ευρωπαϊκή συμφωνία για την παροχή 
φροντίδας για τη συμπλήρωση της 
πράσινης νέας συμφωνίας· καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να βασιστούν 
στην επίκαιρη ευρωπαϊκή στρατηγική για 
την ισότητα των φύλων για την περίοδο 
2020-2025, η οποία θεσπίστηκε τον 
Μάρτιο του 2020·

Or. en

Τροπολογία 382
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει μια 
διατομεακή οπτική που θα λαμβάνει 
υπόψη την ισότητα των φύλων για την 
αντιμετώπιση της κρίσης της COVID-19 
και να κατανείμει σημαντική 
χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για 
θέσεις εργασίας γυναικών και για την 
προαγωγή των δικαιωμάτων των 
γυναικών, καθώς και της ισότητας των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 383
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 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
ενσωματωθεί περαιτέρω η διάσταση του 
φύλου στην επερχόμενη στρατηγική για 
την ισότητα των ατόμων με αναπηρίες 
του 2021, με δέουσα προσοχή στη 
βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας μέσω στοχευμένων μέτρων και 
δράσεων·

Or. en

Τροπολογία 384
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
επιληφθεί ιδίως των πιο ευάλωτων 
γυναικών· ζητεί, επομένως, να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι σχετικές δράσεις 
της στρατηγικής δεν θα αφήσουν καμία 
γυναίκα στο περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 385
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17δ. ζητεί από την Επιτροπή, ενόψει 
των αποδεδειγμένων οφελών του 
μητρικού γάλακτος για τα νεογέννητα, να 
προωθήσει τον θηλασμό, ιδίως στην 
περίπτωση πρόωρων βρεφών· καλεί την 
Επιτροπή να υποστηρίξει πολιτικές που 
ενισχύουν την πρόσληψη μητρικού 
γάλακτος, τόσο μέσω του θηλασμού όσο 
και μέσω δωρεάς γάλακτος, για τα 
πρόωρα βρέφη και να προωθήσει τη 
διασυνοριακή χρήση τραπεζών γάλακτος 
για να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες σε 
μεθοριακές περιοχές μπορούν να 
επωφεληθούν από αυτή τη στήριξη, όταν 
είναι απαραίτητο·

Or. en

Τροπολογία 386
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής 
σχετικά με τις πτυχές που αφορούν το 
φύλο στον τομέα της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων 
γραμμών για την ολοκληρωμένη 
σεξουαλική αγωγή και τη 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, σχετικά 
με τις αντιδράσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στις επιδημίες, 
καθώς και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα στην επόμενη ευρωπαϊκή 
στρατηγική στον τομέα της υγείας, και να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην παροχή 
άμεσης πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 387
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής 
σχετικά με τις πτυχές που αφορούν το 
φύλο στον τομέα της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων 
γραμμών για την ολοκληρωμένη 
σεξουαλική αγωγή και τη 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, σχετικά 
με τις αντιδράσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στις επιδημίες, 
καθώς και τη σεξουαλική και 

διαγράφεται
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αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα στην επόμενη ευρωπαϊκή 
στρατηγική στον τομέα της υγείας, και να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην παροχή 
άμεσης πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

Or. it

Τροπολογία 388
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά 
με τις πτυχές που αφορούν το φύλο στον 
τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και τη 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, σχετικά 
με τις αντιδράσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στις επιδημίες, 
καθώς και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα στην επόμενη ευρωπαϊκή 
στρατηγική στον τομέα της υγείας, και να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην παροχή 
άμεσης πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής 
και των ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με τις 
πτυχές που αφορούν το φύλο στον τομέα 
της υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και τη 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, σχετικά 
με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα, καθώς 
και τις αντιδράσεις που λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου στις 
επιδημίες· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
περαιτέρω μέτρα και να παράσχει 
υποστήριξη για τη διασφάλιση της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης της παρούσας 
στρατηγικής και να συμπεριλάβει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα στην επόμενη 
ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της 
υγείας· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα 
κράτη μέλη στην ενίσχυση των οικείων 
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συστημάτων υγείας, στην παροχή 
καθολικής πρόσβασης υψηλής ποιότητας 
σε όλους, ανεξάρτητα από την οικονομική 
ή άλλη κατάστασή τους ή τον τόπο 
διαμονής τους, σε όλες τις υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, και να μειώσει 
τις ανισότητες στην πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, μεταξύ 
και εντός των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 389
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά 
με τις πτυχές που αφορούν το φύλο στον 
τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και τη 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, σχετικά 
με τις αντιδράσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στις επιδημίες, 
καθώς και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα στην επόμενη ευρωπαϊκή 
στρατηγική στον τομέα της υγείας, και να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην παροχή 
άμεσης πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά 
με τις πτυχές που αφορούν το φύλο στον 
τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις 
αντιδράσεις που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου στις επιδημίες·

Or. pl
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Τροπολογία 390
Maria Noichl, Vera Tax, Rovana Plumb, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, 
Alessandra Moretti, Pina Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά 
με τις πτυχές που αφορούν το φύλο στον 
τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και τη 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, σχετικά 
με τις αντιδράσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στις επιδημίες, 
καθώς και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα στην επόμενη ευρωπαϊκή 
στρατηγική στον τομέα της υγείας, και να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην παροχή 
άμεσης πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά 
με τις πτυχές που αφορούν το φύλο στον 
τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και τη 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, σχετικά 
με τις αντιδράσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στις επιδημίες, 
καθώς και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα στην επόμενη ευρωπαϊκή 
στρατηγική στον τομέα της υγείας, και να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην παροχή 
άμεσης πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης· καλεί 
τα κράτη μέλη να κατοχυρώσουν, με 
αποτελεσματικό τρόπο, ασφαλή, έγκαιρη 
και πλήρη πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και τις απαραίτητες 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για 
όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 
και άλλων ενδεχόμενων καταστάσεων 
κρίσης στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 391
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής 
σχετικά με τις πτυχές που αφορούν το 
φύλο στον τομέα της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων 
γραμμών για την ολοκληρωμένη 
σεξουαλική αγωγή και τη 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, σχετικά 
με τις αντιδράσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στις επιδημίες, 
καθώς και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα στην επόμενη ευρωπαϊκή 
στρατηγική στον τομέα της υγείας, και να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην παροχή 
άμεσης πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

18. αντιλαμβανόμαστε ότι η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την 
επίτευξη των πολιτικών στόχων που 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές 
ανάγκες, όπως αυτές που διαπιστώνονται 
σήμερα με την κρίση του κορωνοϊού. Το 
κοινό όφελος που πρέπει να επιδιώκεται 
από κάθε πολιτικό σχέδιο πρέπει να 
δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφάλειας και 
ευημερίας στο οποίο θα εξασφαλίζεται η 
ελευθερία και η ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, καθώς και η αρμονική τους 
ανάπτυξη, ενώ η ασεξουαλική αυτή 
προσέγγιση θα αντιμετωπίζεται ως δώρο 
και ως σημαντική ευκαιρία για να 
δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Αυτή η 
λογική της «αφθονίας» στην ενότητα 
είναι αντίθετη με οποιαδήποτε άλλη που 
χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια, όπως η 
διάσταση του φύλου, η οποία στηρίζεται 
στις διαφορές που δημιουργούν 
εχθρότητα μεταξύ των δύο φύλων·

Or. es

Τροπολογία 392
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά 
με τις πτυχές που αφορούν το φύλο στον 
τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και τη 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, σχετικά 
με τις αντιδράσεις που λαμβάνουν υπόψη 

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά 
με τις πτυχές που αφορούν το φύλο στον 
τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
κατευθυντήριων γραμμών για τη 
σεξουαλική αγωγή και τη διαπαιδαγώγηση 
για τις σχέσεις και σχετικά με τις 
αντιδράσεις που λαμβάνουν υπόψη τη 
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τη διάσταση του φύλου στις επιδημίες, 
καθώς και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα στην επόμενη ευρωπαϊκή 
στρατηγική στον τομέα της υγείας, και να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην παροχή 
άμεσης πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

διάσταση του φύλου στις επιδημίες· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, τα οποία νοούνται 
κατά τρόπο που συνάδει με τις 
επιφυλάξεις σχετικά με τους ορισμούς 
που καθορίστηκαν στο πρόγραμμα 
δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον 
Πληθυσμό και την Ανάπτυξη του 1994 
και στην πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου 
του 1995, στην επόμενη ευρωπαϊκή 
στρατηγική στον τομέα της υγείας, και να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην παροχή 
άμεσης πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

Or. pl

Τροπολογία 393
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά 
με τις πτυχές που αφορούν το φύλο στον 
τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και τη 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, σχετικά 
με τις αντιδράσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στις επιδημίες, 
καθώς και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα στην επόμενη ευρωπαϊκή 
στρατηγική στον τομέα της υγείας, και να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην παροχή 
άμεσης πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε 

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής 
και οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών σχετικά με τις πτυχές που 
αφορούν το φύλο στον τομέα της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων 
γραμμών για την ολοκληρωμένη 
σεξουαλική αγωγή και τη διαπαιδαγώγηση 
για τις σχέσεις, σχετικά με τις αντιδράσεις 
που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 
φύλου στις επιδημίες, καθώς και τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα στην επόμενη ευρωπαϊκή 
στρατηγική στον τομέα της υγείας, και να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην παροχή 
πρόσβασης χωρίς φραγμούς σε 



PE652.643v01-00 28/52 AM\1206796EL.docx

EL

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης· οικονομικά προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης υψηλής 
ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 394
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά 
με τις πτυχές που αφορούν το φύλο στον 
τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και τη 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, σχετικά 
με τις αντιδράσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στις επιδημίες, 
καθώς και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα στην επόμενη ευρωπαϊκή 
στρατηγική στον τομέα της υγείας, και να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην παροχή 
άμεσης πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά 
με τις πτυχές που αφορούν το φύλο στον 
τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
κατευθυντήριων γραμμών για μια ανάλογη 
με την ηλικία σεξουαλική αγωγή, σχετικά 
με τις αντιδράσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στις επιδημίες, 
καθώς και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία· καλεί την Επιτροπή 
να συμπεριλάβει τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία στην επόμενη 
ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της 
υγείας, και να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 
παροχή άμεσης πρόσβασης υψηλής 
ποιότητας σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης·

Or. es

Τροπολογία 395
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά 
με τις πτυχές που αφορούν το φύλο στον 
τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και τη 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, σχετικά 
με τις αντιδράσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στις επιδημίες, 
καθώς και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα στην επόμενη ευρωπαϊκή 
στρατηγική στον τομέα της υγείας, και να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην παροχή 
άμεσης πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά 
με τις πτυχές που αφορούν το φύλο στον 
τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και τη 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, σχετικά 
με τις αντιδράσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στις επιδημίες, 
καθώς και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και να ενισχύουν δημόσιες, 
καθολικές και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

Or. pt

Τροπολογία 396
Maria Noichl, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne 
Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει ότι η τρέχουσα 
πανδημία της COVID-19 κατέδειξε 
σαφείς διαφορές μεταξύ των γυναικών 
και των ανδρών όσον αφορά τον δείκτη 
θνησιμότητας, γεγονός που υπογραμμίζει 
ακόμη μια φορά τη σημασία της ιατρικής 
και της έρευνας που λαμβάνουν υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες των φύλων· καλεί την 
Επιτροπή να υποστηρίξει τέτοιου είδους 
έρευνα και να κοινοποιήσει και να 
προωθήσει τα αποτελέσματά της·

Or. en
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Τροπολογία 397
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μια τόσο σημαντική και 
θαρραλέα προσωπικότητα όπως η 
Taslima Nasreen αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει τη Γερμανία και έπειτα τη 
Σουηδία για να βρει καταφύγιο στις ΗΠΑ 
και στην Ινδία· ζητεί από τις 
προαναφερθείσες χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να επανορθώσουν 
αυτήν τη ζημία και να της εξασφαλίσουν 
διπλωματική προστασία·

Or. fr

Τροπολογία 398
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. εκφράζει επίσης τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η Ayaan Hirsi Ali, η οποία 
ενώ είναι Ολλανδή υπήκοος, 
αναγκάστηκε, μετά την άρνηση της ίδιας 
της χώρας της να εξασφαλίσει την 
προστασία της, να μεταναστεύσει στις 
ΗΠΑ, όπου έλαβε την αμερικανική 
υπηκοότητα· ζητεί από τις χώρες μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
επανορθώσουν αυτήν τη ζημία και να της 
εξασφαλίσουν διπλωματική προστασία·

Or. fr
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Τροπολογία 399
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. καλεί την Επιτροπή να 
υποστηρίξει την έρευνα σχετικά με τη μη 
ορμονική αντισύλληψη για τις γυναίκες, 
ώστε να τους δοθούν περισσότερες 
εναλλακτικές, καθώς και να υποστηρίξει 
την έρευνα για αντισυλληπτικά για τους 
άνδρες, με στόχο να επιτευχθεί ισότητα 
στην πρόσβαση σε αντισυλληπτικά και τη 
χρήση τους, καθώς και επιμερισμός της 
ευθύνης·

Or. en

Τροπολογία 400
Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Alessandra 
Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. καλεί την Επιτροπή να συνδράμει 
τα κράτη μέλη στη θέσπιση 
πανεπιστημιακών εδρών στους τομείς 
των μελετών για τα φύλα και της 
φεμινιστικής έρευνας και να αναπτύξει 
εκπαιδευτικά εργαλεία για εκπαίδευση 
που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
των φύλων, ώστε να αντιμετωπίζονται τα 
στερεότυπα από μικρή ηλικία· καλεί την 
Επιτροπή να συμβάλει στη διάδοση 
βέλτιστων πρακτικών σε θέματα 
σεξιστικών διαφημίσεων·

Or. en
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Τροπολογία 401
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί στήριξη για τους 
υπέρμαχους των δικαιωμάτων των 
γυναικών και τις οργανώσεις για τα 
δικαιώματα των γυναικών στην ΕΕ και 
παγκοσμίως· ζητεί να παρακολουθείται 
συνεχώς η κατάσταση όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και την 
παραπληροφόρηση σχετικά με τις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε 
όλα τα κράτη μέλη, και να δημιουργηθεί 
σύστημα συναγερμού για την ανάδειξη 
της οπισθοδρόμησης· καλεί την Επιτροπή 
να στηρίξει μελέτες που θα αναλύουν τον 
αντίκτυπο των επιθέσεων και των 
εκστρατειών παραπληροφόρησης σχετικά 
με τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων, και καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει τα βαθύτερα αίτιά 
τους, αναπτύσσοντας ελέγχους των 
πραγματικών περιστατικών και 
αντεπιχειρήματα·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 402
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί στήριξη για τους 
υπέρμαχους των δικαιωμάτων των 
γυναικών και τις οργανώσεις για τα 
δικαιώματα των γυναικών στην ΕΕ και 
παγκοσμίως· ζητεί να παρακολουθείται 

διαγράφεται
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συνεχώς η κατάσταση όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και την 
παραπληροφόρηση σχετικά με τις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε 
όλα τα κράτη μέλη, και να δημιουργηθεί 
σύστημα συναγερμού για την ανάδειξη 
της οπισθοδρόμησης· καλεί την Επιτροπή 
να στηρίξει μελέτες που θα αναλύουν τον 
αντίκτυπο των επιθέσεων και των 
εκστρατειών παραπληροφόρησης σχετικά 
με τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων, και καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει τα βαθύτερα αίτιά 
τους, αναπτύσσοντας ελέγχους των 
πραγματικών περιστατικών και 
αντεπιχειρήματα·

Or. es

Τροπολογία 403
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί στήριξη για τους 
υπέρμαχους των δικαιωμάτων των 
γυναικών και τις οργανώσεις για τα 
δικαιώματα των γυναικών στην ΕΕ και 
παγκοσμίως· ζητεί να παρακολουθείται 
συνεχώς η κατάσταση όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και την 
παραπληροφόρηση σχετικά με τις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε 
όλα τα κράτη μέλη, και να δημιουργηθεί 
σύστημα συναγερμού για την ανάδειξη της 
οπισθοδρόμησης· καλεί την Επιτροπή να 
στηρίξει μελέτες που θα αναλύουν τον 
αντίκτυπο των επιθέσεων και των 
εκστρατειών παραπληροφόρησης σχετικά 
με τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων, και καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει τα βαθύτερα αίτιά 
τους, αναπτύσσοντας ελέγχους των 
πραγματικών περιστατικών και 

19. εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό 
του σχετικά με τις απόπειρες περαιτέρω 
ποινικοποίησης της φροντίδας διακοπής 
της κύησης και υπονόμευσης της 
πρόσβασης των νέων σε ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην 
Πολωνία και σχετικά με την 
μεταρρύθμιση που θεσπίστηκε η οποία 
επιτίθεται κατά των δικαιωμάτων των 
τρανς και διαφυλικών ατόμων στην 
Ουγγαρία· ζητεί να παρακολουθείται 
συνεχώς από την Επιτροπή η κατάσταση 
όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών 
και την ισότητα των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παραπληροφόρησης και των 
πρωτοβουλιών οπισθοδρόμησης που τα 
υπονομεύουν σε όλα τα κράτη μέλη, και να 
δημιουργηθεί σύστημα συναγερμού και 
απόκρισης για την ανάδειξη και την 
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αντεπιχειρήματα· καταδίκη της οπισθοδρόμησης ως ζήτημα 
δημοκρατίας και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
στηρίξει μελέτες που θα αναλύουν τον 
αντίκτυπο των επιθέσεων και των 
εκστρατειών παραπληροφόρησης σχετικά 
με τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων, και καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει τα βαθύτερα αίτιά 
τους και να ενισχύσει τις προσπάθειές της 
για την αντιμετώπισή τους, 
αναπτύσσοντας στοχευμένες δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένων ελέγχων των 
πραγματικών περιστατικών, 
αντεπιχειρημάτων και εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 404
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί στήριξη για τους υπέρμαχους 
των δικαιωμάτων των γυναικών και τις 
οργανώσεις για τα δικαιώματα των 
γυναικών στην ΕΕ και παγκοσμίως· ζητεί 
να παρακολουθείται συνεχώς η 
κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα 
των γυναικών και την παραπληροφόρηση 
σχετικά με τις πολιτικές για την ισότητα 
των φύλων σε όλα τα κράτη μέλη, και να 
δημιουργηθεί σύστημα συναγερμού για 
την ανάδειξη της οπισθοδρόμησης· καλεί 
την Επιτροπή να στηρίξει μελέτες που θα 
αναλύουν τον αντίκτυπο των επιθέσεων 
και των εκστρατειών παραπληροφόρησης 
σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών 
και την ισότητα των φύλων, και καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει τα βαθύτερα αίτιά 
τους, αναπτύσσοντας ελέγχους των 
πραγματικών περιστατικών και 

19. υπογραμμίζει τη σημασία της 
παροχής στήριξης στους υπέρμαχους των 
δικαιωμάτων των γυναικών και στις 
οργανώσεις για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων των γυναικών στην Ένωση 
και παγκοσμίως· καλεί τα θεσμικά όργανα 
να παρακολουθούν συνεχώς την πρόοδο 
όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών·
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αντεπιχειρήματα·

Or. it

Τροπολογία 405
Maria Noichl, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, Pina Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί στήριξη για τους υπέρμαχους 
των δικαιωμάτων των γυναικών και τις 
οργανώσεις για τα δικαιώματα των 
γυναικών στην ΕΕ και παγκοσμίως· ζητεί 
να παρακολουθείται συνεχώς η κατάσταση 
όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών 
και την παραπληροφόρηση σχετικά με τις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε 
όλα τα κράτη μέλη, και να δημιουργηθεί 
σύστημα συναγερμού για την ανάδειξη της 
οπισθοδρόμησης· καλεί την Επιτροπή να 
στηρίξει μελέτες που θα αναλύουν τον 
αντίκτυπο των επιθέσεων και των 
εκστρατειών παραπληροφόρησης σχετικά 
με τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων, και καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει τα βαθύτερα αίτιά 
τους, αναπτύσσοντας ελέγχους των 
πραγματικών περιστατικών και 
αντεπιχειρήματα·

19. ζητεί στήριξη για τους υπέρμαχους 
των δικαιωμάτων των γυναικών και τις 
οργανώσεις για τα δικαιώματα των 
γυναικών στην ΕΕ και παγκοσμίως· 
υπογραμμίζει επίσης τις οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της 
τρέχουσας κρίσης και ζητεί να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση, έτσι ώστε να 
χρηματοδοτείται επαρκώς το συνεχές 
έργο τους· ζητεί να παρακολουθείται 
συνεχώς η κατάσταση όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και την 
παραπληροφόρηση σχετικά με τις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε 
όλα τα κράτη μέλη, και να δημιουργηθεί 
σύστημα συναγερμού για την ανάδειξη της 
οπισθοδρόμησης το οποίο θα ενημερώνει 
τον επίτροπο Ισότητας, τον επίτροπο 
Δημοκρατίας και Δημογραφίας και τον 
πρόεδρο της Επιτροπής· καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει μελέτες που θα 
αναλύουν τον αντίκτυπο των επιθέσεων 
και των εκστρατειών παραπληροφόρησης 
σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, 
την ισότητα των φύλων, καθώς και τη 
δημοκρατία, και καλεί την Επιτροπή να 
αναλύσει τα βαθύτερα αίτιά τους, 
αναπτύσσοντας ελέγχους των πραγματικών 
περιστατικών και αντεπιχειρήματα·

Or. en
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Τροπολογία 406
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί στήριξη για τους υπέρμαχους 
των δικαιωμάτων των γυναικών και τις 
οργανώσεις για τα δικαιώματα των 
γυναικών στην ΕΕ και παγκοσμίως· ζητεί 
να παρακολουθείται συνεχώς η κατάσταση 
όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών 
και την παραπληροφόρηση σχετικά με τις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε 
όλα τα κράτη μέλη, και να δημιουργηθεί 
σύστημα συναγερμού για την ανάδειξη 
της οπισθοδρόμησης· καλεί την Επιτροπή 
να στηρίξει μελέτες που θα αναλύουν τον 
αντίκτυπο των επιθέσεων και των 
εκστρατειών παραπληροφόρησης σχετικά 
με τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων, και καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει τα βαθύτερα αίτιά 
τους, αναπτύσσοντας ελέγχους των 
πραγματικών περιστατικών και 
αντεπιχειρήματα·

19. ζητεί στήριξη για τους υπέρμαχους 
των δικαιωμάτων των γυναικών και τις 
οργανώσεις για τα δικαιώματα των 
γυναικών στην ΕΕ και παγκοσμίως· ζητεί 
να παρακολουθείται συνεχώς η κατάσταση 
όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών 
σε ό,τι αφορά τις πολιτικές για την ισότητα 
των φύλων σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί 
την Επιτροπή να στηρίξει μελέτες που θα 
αναλύουν τον αντίκτυπο των εκστρατειών 
ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα 
των γυναικών και την ισότητα των φύλων·

Or. pl

Τροπολογία 407
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί στήριξη για τους υπέρμαχους 
των δικαιωμάτων των γυναικών και τις 
οργανώσεις για τα δικαιώματα των 
γυναικών στην ΕΕ και παγκοσμίως· ζητεί 
να παρακολουθείται συνεχώς η κατάσταση 
όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών 
και την παραπληροφόρηση σχετικά με τις 

19. ζητεί στήριξη για τους υπέρμαχους 
των δικαιωμάτων των γυναικών και τις 
οργανώσεις για τα δικαιώματα των 
γυναικών στην ΕΕ και παγκοσμίως· ζητεί 
να παρακολουθείται συνεχώς η κατάσταση 
όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών 
και την παραπληροφόρηση σχετικά με τις 



AM\1206796EL.docx 37/52 PE652.643v01-00

EL

πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε 
όλα τα κράτη μέλη, και να δημιουργηθεί 
σύστημα συναγερμού για την ανάδειξη της 
οπισθοδρόμησης· καλεί την Επιτροπή να 
στηρίξει μελέτες που θα αναλύουν τον 
αντίκτυπο των επιθέσεων και των 
εκστρατειών παραπληροφόρησης σχετικά 
με τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων, και καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει τα βαθύτερα αίτιά 
τους, αναπτύσσοντας ελέγχους των 
πραγματικών περιστατικών και 
αντεπιχειρήματα·

πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε 
όλα τα κράτη μέλη, και να δημιουργηθεί 
σύστημα συναγερμού για την ανάδειξη της 
οπισθοδρόμησης· καλεί την Επιτροπή να 
στηρίξει μελέτες που θα αναλύουν τον 
αντίκτυπο των επιθέσεων και των 
εκστρατειών παραπληροφόρησης σχετικά 
με τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων, και καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει τα βαθύτερα αίτιά 
τους, αναπτύσσοντας ελέγχους των 
πραγματικών περιστατικών, 
αντεπιχειρήματα και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 408
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί στήριξη για τους υπέρμαχους 
των δικαιωμάτων των γυναικών και τις 
οργανώσεις για τα δικαιώματα των 
γυναικών στην ΕΕ και παγκοσμίως· ζητεί 
να παρακολουθείται συνεχώς η κατάσταση 
όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών 
και την παραπληροφόρηση σχετικά με τις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε 
όλα τα κράτη μέλη, και να δημιουργηθεί 
σύστημα συναγερμού για την ανάδειξη της 
οπισθοδρόμησης· καλεί την Επιτροπή να 
στηρίξει μελέτες που θα αναλύουν τον 
αντίκτυπο των επιθέσεων και των 
εκστρατειών παραπληροφόρησης σχετικά 
με τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων, και καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει τα βαθύτερα αίτιά 
τους, αναπτύσσοντας ελέγχους των 
πραγματικών περιστατικών και 
αντεπιχειρήματα·

19. ζητεί στήριξη για τους υπέρμαχους 
των δικαιωμάτων των γυναικών και τις 
οργανώσεις για τα δικαιώματα των 
γυναικών στην ΕΕ και παγκοσμίως· ζητεί 
να παρακολουθείται συνεχώς η κατάσταση 
όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών 
και την ενημέρωση σχετικά με τις 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων σε 
όλα τα κράτη μέλη, και να δημιουργηθεί 
σύστημα συναγερμού για την ανάδειξη της 
οπισθοδρόμησης· καλεί την Επιτροπή να 
στηρίξει μελέτες που θα αναλύουν τον 
αντίκτυπο των επιθέσεων και των 
εκστρατειών παραπληροφόρησης σχετικά 
με τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων, και καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει τα βαθύτερα αίτιά 
τους, αναπτύσσοντας ελέγχους των 
πραγματικών περιστατικών και 
αντεπιχειρήματα·

Or. pl
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Τροπολογία 409
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. ζητεί να ενισχυθεί η στήριξη προς 
τους υπερμάχους των δικαιωμάτων των 
γυναικών και τις οργανώσεις για τα 
δικαιώματα των γυναικών στην ΕΕ και 
παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και τα συναφή δικαιώματα , καθώς και 
τα άτομα ΛΟΑΔΜ+, μέσω αυξημένης και 
ειδικής χρηματοδοτικής στήριξης στο 
επόμενο ΠΔΠ· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να πραγματοποιήσει μια 
παγκόσμια εκστρατεία κατά των 
αυξανόμενων επιθέσεων που αυτοί 
υφίστανται και να διασφαλίσει την 
απελευθέρωση των υπερμάχων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη 
προσοχή στους υπέρμαχους των 
δικαιωμάτων των γυναικών· ζητεί να 
ενταχθεί άμεσα στις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ένα 
παράρτημα με σκοπό την αναγνώριση και 
την ανάπτυξη πρόσθετων στρατηγικών 
και εργαλείων για την καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της 
συγκεκριμένης κατάστασης, των απειλών 
και των παραγόντων κινδύνου που 
αντιμετωπίζουν οι υπέρμαχοι των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 410
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 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προστατεύουν τις γυναίκες 
που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε 
πολλαπλές διακρίσεις, αναγνωρίζοντας 
τις διατομεακές μορφές διακρίσεων που 
βιώνουν οι γυναίκες λόγω φύλου, 
εθνοτικής καταγωγής, υπηκοότητας, 
ηλικίας, αναπηρίας, κοινωνικής 
κατάστασης, γενετήσιου 
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, 
μεταναστευτικού καθεστώτος, και να 
εξασφαλίσουν ότι οι υλοποιούμενες 
δράσεις λαμβάνουν υπόψη και 
ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες 
αυτών των ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 411
Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. προτρέπει την Επιτροπή να 
θεσπίσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τα 
δικαιώματα και την προστασία των 
εργαζομένων σε σεξουαλικές υπηρεσίες 
κατά τη διάρκεια κρίσεων και μετά το 
πέρας τους· εμμένει περαιτέρω στη 
σημασία της συμπερίληψης μέτρων και 
στρατηγικών κατά των διακρίσεων που 
βιώνουν οι εργαζόμενοι σε σεξουαλικές 
υπηρεσίες όσον αφορά την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, στέγαση, υγειονομική 
περίθαλψη, εκπαίδευση και άλλες 
υπηρεσίες·

Or. en



PE652.643v01-00 40/52 AM\1206796EL.docx

EL

Τροπολογία 412
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα έμφυλα στερεότυπα στα 
μέσα ενημέρωσης και να προαγάγει την 
ισότητα του περιεχομένου όσον αφορά τα 
φύλα· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης 
της παιδείας στα Μέσα και της παροχής 
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
πρωτοβουλιών για εκπαίδευση στα μέσα 
ενημέρωσης που λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου· καλεί τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν νομοθεσία που απαγορεύει 
τις σεξιστικές διαφημίσεις στα μέσα 
ενημέρωσης και προωθεί την κατάρτιση 
και την επιμόρφωση σχετικά με τα 
έμφυλα στερεότυπα στις σχολές 
δημοσιογραφίας, επικοινωνίας, μέσων 
ενημέρωσης και διαφήμισης·

Or. en

Τροπολογία 413
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί συνοχή μεταξύ των 
εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών 
της ΕΕ, και την αμοιβαία ενίσχυσή τους 
όσον αφορά τις αρχές της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου και της 
ισότητας των φύλων, την αντιμετώπιση 
των έμφυλων στερεοτύπων και 
προτύπων, καθώς και των επιβλαβών 

διαγράφεται
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πρακτικών και των νόμων που εισάγουν 
διακρίσεις, μέσω των εξωτερικών 
σχέσεων·

Or. fr

Τροπολογία 414
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί συνοχή μεταξύ των 
εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ, και την αμοιβαία ενίσχυσή τους όσον 
αφορά τις αρχές της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της ισότητας 
των φύλων, την αντιμετώπιση των 
έμφυλων στερεοτύπων και προτύπων, 
καθώς και των επιβλαβών πρακτικών και 
των νόμων που εισάγουν διακρίσεις, 
μέσω των εξωτερικών σχέσεων·

20. ζητεί συνοχή μεταξύ των 
εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ, και την αμοιβαία ενίσχυσή τους όσον 
αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών·

Or. es

Τροπολογία 415
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra 
Moretti, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Evelyn 
Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί συνοχή μεταξύ των 
εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ, και την αμοιβαία ενίσχυσή τους όσον 
αφορά τις αρχές της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της ισότητας των 
φύλων, την αντιμετώπιση των έμφυλων 
στερεοτύπων και προτύπων, καθώς και των 
επιβλαβών πρακτικών και των νόμων που 

20. ζητεί συνοχή μεταξύ των 
εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ, και την αμοιβαία ενίσχυσή τους όσον 
αφορά τις αρχές της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της ισότητας των 
φύλων, την αντιμετώπιση των έμφυλων 
στερεοτύπων και προτύπων, καθώς και των 
επιβλαβών πρακτικών και των νόμων που 
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εισάγουν διακρίσεις, μέσω των εξωτερικών 
σχέσεων·

εισάγουν διακρίσεις, μέσω των εξωτερικών 
σχέσεων· επισημαίνει σχετικά ιδίως τις 
πολιτικές της ΕΕ για το εμπόριο, τη 
συνεργασία για την ανάπτυξη και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 416
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί συνοχή μεταξύ των 
εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ, και την αμοιβαία ενίσχυσή τους όσον 
αφορά τις αρχές της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της ισότητας των 
φύλων, την αντιμετώπιση των έμφυλων 
στερεοτύπων και προτύπων, καθώς και των 
επιβλαβών πρακτικών και των νόμων που 
εισάγουν διακρίσεις, μέσω των εξωτερικών 
σχέσεων·

20. ζητεί συνοχή μεταξύ των 
εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ, και την αμοιβαία ενίσχυσή τους όσον 
αφορά τις αρχές της διατομεακότητας, 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου και της ισότητας των φύλων, την 
αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων 
και προτύπων, καθώς και των επιβλαβών 
πρακτικών και των νόμων που εισάγουν 
διακρίσεις, και την προώθηση της 
ισότιμης απόλαυσης από τις γυναίκες του 
πλήρους φάσματος των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μέσω των εξωτερικών 
σχέσεων·

Or. en

Τροπολογία 417
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί συνοχή μεταξύ των 
εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ, και την αμοιβαία ενίσχυσή τους όσον 
αφορά τις αρχές της ενσωμάτωσης της 

20. ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 
ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «σε όλες τις 
δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να 
εξαλειφθούν οι ανισότητες και να 



AM\1206796EL.docx 43/52 PE652.643v01-00

EL

διάστασης του φύλου και της ισότητας 
των φύλων, την αντιμετώπιση των 
έμφυλων στερεοτύπων και προτύπων, 
καθώς και των επιβλαβών πρακτικών και 
των νόμων που εισάγουν διακρίσεις, μέσω 
των εξωτερικών σχέσεων·

προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών», συνοχή μεταξύ των 
εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ, και την αμοιβαία ενίσχυσή τους όσον 
αφορά τις αρχές των ίσων δικαιωμάτων 
και την αντιμετώπιση των επιβλαβών 
πρακτικών και των νόμων που εισάγουν 
διακρίσεις, μέσω των εξωτερικών 
σχέσεων·

Or. pl

Τροπολογία 418
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί συνοχή μεταξύ των 
εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της 
ΕΕ, και την αμοιβαία ενίσχυσή τους όσον 
αφορά τις αρχές της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της ισότητας 
των φύλων, την αντιμετώπιση των 
έμφυλων στερεοτύπων και προτύπων, 
καθώς και των επιβλαβών πρακτικών και 
των νόμων που εισάγουν διακρίσεις, μέσω 
των εξωτερικών σχέσεων·

20. ζητεί συνοχή των εσωτερικών και 
εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ όσον αφορά 
τις αρχές της προστασίας των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων, μέσω της 
αντιμετώπισης των επιβλαβών πρακτικών 
και των νόμων που εισάγουν διακρίσεις, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των 
εξωτερικών σχέσεων·

Or. it

Τροπολογία 419
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εγκρίνει γρήγορα και 
εγκαίρως το νέο σχέδιο δράσης ΙΙΙ για 
θέματα φύλου και να είναι έτοιμη να 
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ξεκινήσει την υλοποίησή του το 2021· 
τονίζει ότι αυτό το έγγραφο πρέπει να 
λάβει τη μορφή ανακοίνωσης και να 
συνοδευτεί από σαφείς, μετρήσιμους, 
χρονικά καθορισμένους δείκτες 
επιτυχίας, συμπεριλαμβανομένου 
καταμερισμού της ευθύνης μεταξύ των 
διαφόρων φορέων· ζητεί να διατηρηθεί 
στο νέο σχέδιο δράσης ο στόχος της 
συμβολής όλων των νέων προγραμμάτων 
στην ισότητα των φύλων σε ποσοστό 
85 % και να καθοριστεί ένας νέος στόχος 
να έχουν τα προγράμματα ως κύριο στόχο 
τους την ισότητα των φύλων σε ποσοστό 
20 %· απαιτεί, υπό αυτή την έννοια, να 
δώσει ο Μηχανισμός Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων 
και τα δικαιώματα των γυναικών στα 
διάφορα γεωγραφικά και θεματικά 
προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία 420
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει τον πρωτεύοντα ρόλο της 
χειραφέτησης των γυναικών για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
αναπτυξιακών πολιτικών· τονίζει την 
ανάγκη να ενταχθεί μια οριζόντια 
διάσταση του φύλου στην υλοποίηση των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
υπενθυμίζει την ισχυρή έκκλησή του για 
συμμετοχή των κοριτσιών και των 
γυναικών στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών·

Or. en
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Τροπολογία 421
Rovana Plumb, Maria Noichl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να κατανοήσει βαθύτερα τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των γυναικών και κοριτσιών 
μεταναστών και αιτούντων άσυλο κατά 
την πρόσβαση σε στήριξη για την υγεία 
και την εκπαίδευση και σε οικονομική 
ασφάλεια για την πρόληψη του κινδύνου 
εκμετάλλευσής τους και την εξασφάλιση 
του σεβασμού των δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 422
Sandra Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. αναγνωρίζει την αδιαμφισβήτητη 
υπεράσπιση, οπουδήποτε στον κόσμο, 
όλων των ελευθεριών, καταδικάζοντας 
μέτρα που υπονομεύουν τα δικαιώματα, 
τις ελευθερίες και τις εγγυήσεις, καθώς 
και κάθε μορφή διακρίσεων, μεταξύ 
άλλων λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού·

Or. pt

Τροπολογία 423
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. χαιρετίζει την ανανεωμένη 
δέσμευση όσον αφορά τα δικαιώματα 
των γυναικών και των κοριτσιών, και την 
αναφορά στους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και ειδικότερα τον ΣΒΑ 5 ως 
βασικό πλαίσιο της στρατηγικής για την 
ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 424
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εξασφαλίσει την 
ενσωμάτωση ειδικού κεφαλαίου για το 
εμπόριο και την ισότητα των φύλων στην 
επικαιροποιημένη συμφωνία σύνδεσης με 
τη Χιλή, και να προωθήσει και να 
στηρίξει την ενσωμάτωση παρόμοιων 
κεφαλαίων σε όλες τις νέες εμπορικές και 
επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 425
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εξασφαλίσει την 
ενσωμάτωση ειδικού κεφαλαίου για το 

διαγράφεται
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εμπόριο και την ισότητα των φύλων στην 
επικαιροποιημένη συμφωνία σύνδεσης με 
τη Χιλή, και να προωθήσει και να 
στηρίξει την ενσωμάτωση παρόμοιων 
κεφαλαίων σε όλες τις νέες εμπορικές και 
επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 426
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εξασφαλίσει την 
ενσωμάτωση ειδικού κεφαλαίου για το 
εμπόριο και την ισότητα των φύλων στην 
επικαιροποιημένη συμφωνία σύνδεσης με 
τη Χιλή, και να προωθήσει και να 
στηρίξει την ενσωμάτωση παρόμοιων 
κεφαλαίων σε όλες τις νέες εμπορικές και 
επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ·

21. επικροτεί μια εμπορική πολιτική 
της ΕΕ που θα βασίζεται σε αξίες, με 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
εργασιακών και περιβαλλοντικών 
δικαιωμάτων, καθώς και σεβασμό των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
φύλων· υπενθυμίζει ότι όλες οι εμπορικές 
και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει 
να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου 
και να περιλαμβάνουν ένα φιλόδοξο και 
εφαρμόσιμο κεφάλαιο για το εμπόριο και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSD)· επικροτεί τη 
δέσμευση της Επιτροπής να εξασφαλίσει 
για πρώτη φορά την ενσωμάτωση ειδικού 
κεφαλαίου για το εμπόριο και την ισότητα 
των φύλων στην επικαιροποιημένη 
συμφωνία σύνδεσης με τη Χιλή· τονίζει 
ότι αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί, να 
αξιολογηθεί και να αποτιμηθεί πρακτικά 
δεόντως πριν από/με σκοπό την 
προώθηση και τη στήριξη της 
ενσωμάτωσης παρόμοιων κεφαλαίων στις 
νέες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες 
της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 427
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εξασφαλίσει την 
ενσωμάτωση ειδικού κεφαλαίου για το 
εμπόριο και την ισότητα των φύλων στην 
επικαιροποιημένη συμφωνία σύνδεσης με 
τη Χιλή, και να προωθήσει και να στηρίξει 
την ενσωμάτωση παρόμοιων κεφαλαίων σε 
όλες τις νέες εμπορικές και επενδυτικές 
συμφωνίες της ΕΕ·

21. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εξασφαλίσει την 
ενσωμάτωση ειδικού κεφαλαίου για το 
εμπόριο και την ισότητα των φύλων στην 
επικαιροποιημένη συμφωνία σύνδεσης με 
τη Χιλή, και να προωθήσει και να στηρίξει 
την ενσωμάτωση παρόμοιων κεφαλαίων σε 
όλες τις νέες εμπορικές και επενδυτικές 
συμφωνίες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εν λόγω ρήτρες, οι οποίες θα 
υπενθυμίζουν ρητώς τη διατύπωση του 
άρθρου 8 ΣΛΕΕ και θα αναφέρονται στην 
ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών 
κατά τη συνήθη έννοια της λέξης, χωρίς 
να παραλείπουν κανένα από τα δύο 
ανωτέρω αναφερόμενα φύλα·

Or. pl

Τροπολογία 428
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra 
Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εξασφαλίσει την 
ενσωμάτωση ειδικού κεφαλαίου για το 
εμπόριο και την ισότητα των φύλων στην 
επικαιροποιημένη συμφωνία σύνδεσης με 
τη Χιλή, και να προωθήσει και να στηρίξει 
την ενσωμάτωση παρόμοιων κεφαλαίων σε 
όλες τις νέες εμπορικές και επενδυτικές 

21. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να εξασφαλίσει την 
ενσωμάτωση ειδικού κεφαλαίου για το 
εμπόριο και την ισότητα των φύλων στην 
επικαιροποιημένη συμφωνία σύνδεσης με 
τη Χιλή, και να προωθήσει και να στηρίξει 
την ενσωμάτωση παρόμοιων κεφαλαίων σε 
όλες τις νέες εμπορικές και επενδυτικές 
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συμφωνίες της ΕΕ· συμφωνίες της ΕΕ με βάση υπάρχοντα 
διεθνή παραδείγματα·

Or. en

Τροπολογία 429
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επικροτεί το επερχόμενο σχέδιο 
δράσης ΙΙΙ για θέματα φύλου, το οποίο 
βασίζεται στο τρέχον σχέδιο δράσης ΙΙ 
για θέματα φύλου, ως βασικό μέσο για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων 
και της χειραφέτησης των γυναικών και 
των κοριτσιών στις εξωτερικές σχέσεις, 
το οποίο αντιμετωπίζει το ζήτημα των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των 
κοριτσιών μέσω τεσσάρων καθοριστικών 
τομέων: της σωματικής και ψυχολογικής 
ακεραιότητας των κοριτσιών και των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης της πρακτικής του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων· της προώθησης των 
κοινωνικών και οικονομικών 
δικαιωμάτων και της χειραφέτησης 
κοριτσιών και γυναικών· της ενίσχυση 
της φωνής και της συμμετοχής κοριτσιών 
και γυναικών· και ενός οριζόντιου 
πυλώνα σχετικά με την αλλαγή της 
θεσμικής νοοτροπίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής και της ΕΥΕΔ με στόχο την 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση των 
δεσμεύσεων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 430
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Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπενθυμίζει τη σημασία της 
εκπαίδευσης για τη χειραφέτηση των 
γυναικών και των κοριτσιών τόσο στην 
ΕΕ όσο και στις χώρες εταίρους· 
υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση δεν είναι 
μόνο δικαίωμα αλλά και κρίσιμο εργαλείο 
για την εξάλειψη των πρώιμων και 
αναγκαστικών γάμων και των κυήσεων 
εφήβων και κοριτσιών· τονίζει περαιτέρω 
ότι τα μέτρα περιορισμού της 
κυκλοφορίας και η επακόλουθη διακοπή 
στην παροχή εκπαίδευσης επηρεάζει 
ιδίως τα κορίτσια, καθώς διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο να μην τους 
επιτραπεί να επιστρέψουν στο σχολείο· 
εμμένει ότι είναι ανάγκη η εξωτερική 
πολιτική της ΕΕ να συμβάλει, κατά 
προτεραιότητα, στη συνέχιση της 
φοίτησης των κοριτσιών στο σχολείο και 
στη συνέχιση της εκπαίδευσής τους στις 
χώρες εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 431
Alice Kuhnke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί το Συμβούλιο να εκδώσει 
συμπεράσματα του Συμβουλίου για την 
έγκριση της στρατηγικής για την ισότητα 
των φύλων και να προσδιορίσει 
συγκεκριμένες δράσεις για την υλοποίησή 
της·
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Or. en

Τροπολογία 432
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επαναλαμβάνει τη συνεχή στήριξή 
του στο έργο της Επιτροπής σε αυτόν τον 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 433
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ζητεί όλες οι γενικές πρωτοβουλίες 
για την ισότητα των φύλων που 
προωθούνται στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιλαμβάνουν 
τη διάσταση της αναπηρίας· ζητεί να 
εξασφαλίζεται η προστασία των θυμάτων 
της έμφυλης βίας με αναπηρία που τελούν 
υπό δικαστική επιμέλεια ή άλλο 
καθεστώς περιορισμένης νομικής 
δυνατότητας, και ζητεί προς τον σκοπό 
αυτό την πραγματική πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη από τη συγκεκριμένη ομάδα 
προσώπων καθώς και στην κατάρτιση 
και την ενίσχυση των ικανοτήτων των 
επαγγελματιών των ειδικών υπηρεσιών 
που εμπλέκονται στη σχετική διαδικασία 
(όπως επαγγελματίες της ποινικής 
δικαιοσύνης ή του τομέα της υγείας)· 
ζητεί τη δημιουργία ενός προσβάσιμου 
εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς 
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στερεότυπα που επιτρέπει στα κορίτσια 
και τις γυναίκες με αναπηρία να 
επιλέγουν τον τομέα των σπουδών και της 
εργασίας τους με βάση τις επιθυμίες και 
τα ταλέντα τους, και να μην 
περιορίζονται από την αδυναμία 
πρόσβασης, τις προκαταλήψεις και τα 
στερεότυπα· στηρίζει τη συμμετοχή των 
γυναικών με αναπηρία ως προτύπων 
αλλαγής στα κινήματα υπέρ της ισότητας 
των φύλων και των δικαιωμάτων των 
γυναικών· ζητεί οι γυναίκες και τα 
κορίτσια με αναπηρία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
βρίσκονται σε ιδρύματα, να λαμβάνονται 
υπόψη σε όλα τα σχέδια πρόληψης για 
την αποφυγή των κρουσμάτων καρκίνου 
του μαστού και του τραχήλου της μήτρας 
στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την 
ένταξη της συγκεκριμένης ομάδας σε όλα 
τα προγράμματα για την καταπολέμηση 
του ιού HIV/AIDS και σε άλλα 
προγράμματα για την εξάλειψη των 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων· 
ζητεί όλοι οι δείκτες και τα στοιχεία που 
συλλέγονται σε θέματα ισότητας των 
φύλων να κατηγοριοποιούνται ανά ηλικία, 
αναπηρία και φύλο.

Or. es


