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Τροπολογία 1
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί 
βασική αξία της ΕΕ, η οποία 
κατοχυρώνεται στα άρθρα 8 και 19 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου αποτελεί, επομένως, σημαντικό 
εργαλείο για την οριζόντια ενσωμάτωση 
αυτής της αρχής στις πολιτικές, τα μέτρα 
και τις δράσεις της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
συνοχής·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί 
βασική αξία της ΕΕ, η οποία 
κατοχυρώνεται στα άρθρα 8 και 19 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου αποτελεί, επομένως, σημαντικό 
εργαλείο για την οριζόντια ενσωμάτωση 
αυτής της αρχής στις πολιτικές, τα μέτρα 
και τις δράσεις της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
άρθρο 7 του κανονισμού περί κοινών 
διατάξεων (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την 
περίοδο 2014-2020 καθορίζεται ότι η 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να 
προωθούνται σε όλα τα στάδια της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
προγραμμάτων, μεταξύ άλλων σε σχέση 
με την παρακολούθηση, την υποβολή 
εκθέσεων και την αξιολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 2
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί 
βασική αξία της ΕΕ, η οποία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί 
βασική αξία της ΕΕ, η οποία 
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κατοχυρώνεται στα άρθρα 8 και 19 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου αποτελεί, επομένως, σημαντικό 
εργαλείο για την οριζόντια ενσωμάτωση 
αυτής της αρχής στις πολιτικές, τα μέτρα 
και τις δράσεις της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
συνοχής·

κατοχυρώνεται στα άρθρα 8 και 19 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 3
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί 
βασική αξία της ΕΕ, η οποία 
κατοχυρώνεται στα άρθρα 8 και 19 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου αποτελεί, επομένως, σημαντικό 
εργαλείο για την οριζόντια ενσωμάτωση 
αυτής της αρχής στις πολιτικές, τα μέτρα 
και τις δράσεις της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
συνοχής·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της 
ΕΕ που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 8 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται ότι η 
αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου η οποία αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο για την οριζόντια ενσωμάτωση 
της ισότητας των φύλων στις πολιτικές, 
τα μέτρα και τις δράσεις της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 4
Sandra Pereira

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

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μακροπρόθεσμες συνέπειες των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών που 
επιβάλλονται από την ΕΕ συμβάλλουν 
στις ανισότητες μεταξύ αντρών και 
γυναικών, με την αύξηση της ανεργίας, 
την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, 
την αυξημένη επισφάλεια και τους 
χαμηλούς μισθούς, που επηρεάζουν 
κυρίως τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες, 
κυρίως στα επιδόματα υγείας, 
εκπαίδευσης και στα επιδόματα υγείας 
επιδεινώνουν περαιτέρω τις πολλαπλές 
μορφές διακρίσεων και ανισότητας που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 5
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής αντιμετωπίζει τις ανισότητες 
μεταξύ των διαφόρων περιοχών και την 
καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων 
περιφερειών με σκοπό την επίτευξη 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), 
του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), τα οποία 
υπόκεινται στις αρχές της μη εισαγωγής 
διακρίσεων και της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής αντιμετωπίζει τις ανισότητες 
μεταξύ των διαφόρων περιοχών και την 
καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων 
περιφερειών με σκοπό την επίτευξη 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, των οποίων η επίτευξη της 
ισότητας των φύλων αποτελεί ουσιώδες 
μέρος, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), 
του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης (ΤΔΜ), και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), 
τα οποία υπόκεινται στις αρχές της μη 
εισαγωγής διακρίσεων και της ισότητας 
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μεταξύ γυναικών και ανδρών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα κονδύλια 
θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή 
στις γυναίκες που διαμένουν σε αγροτικές 
περιοχές, σε περιοχές που συντελείται 
βιομηχανική μετάβαση και σε περιοχές 
που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, 
όπως οι περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 6
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής αντιμετωπίζει τις ανισότητες 
μεταξύ των διαφόρων περιοχών και την 
καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων 
περιφερειών με σκοπό την επίτευξη 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), 
του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), τα οποία 
υπόκεινται στις αρχές της μη εισαγωγής 
διακρίσεων και της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής αντιμετωπίζει τις ανισότητες 
μεταξύ των διαφόρων περιοχών και την 
καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων 
περιφερειών με σκοπό την επίτευξη 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), 
του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), τα οποία 
υπόκεινται στις αρχές της μη εισαγωγής 
διακρίσεων και της ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 7
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων είναι σημαντική για την 
επίτευξη κύριων στόχων της πολιτικής 
συνοχής, ήτοι της μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης περιφερειακής οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης στην ΕΕ, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι με την κοινωνική 
πολιτική προωθείται και ενισχύεται η 
ισότητα των φύλων με στόχευση τον 
οριζόντιο και κάθετο διαχωρισμό της 
αγοράς και τα επίμονα χάσματα μεταξύ 
των φύλων στην απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση με το 
να προωθούνται οι νεοφυείς επιχειρήσεις 
και η επιχειρηματικότητα μεταξύ των 
γυναικών, με το να διευκολύνεται η 
πρόσβαση των γυναικών στην έρευνα και 
την καινοτομία, καθώς και με το να 
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των 
γυναικών όσον αφορά τις υποδομές των 
μεταφορών και της κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 8
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική συνοχής έχει ως σκοπό να 
μειώσει το χάσμα μεταξύ των χωρών 
εντός της ΕΕ, θα πρέπει επίσης να 
προωθήσει τη μείωση του χάσματος 
μεταξύ των φύλων προκειμένου να 
εξασφαλιστεί το δικαίωμα για ίση αμοιβή 
για ίση εργασία ίσης αξίας το οποίο δεν 
είναι εγγυημένο, σε πολλές περιστάσεις 
ακόμη και όταν κατοχυρώνεται στον 
νόμο, καταπολεμώντας έτσι την πηγή των 
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διακρίσεων, είτε με τη διασφάλιση και 
την ενίσχυση των εργασιακών 
δικαιωμάτων είτε με την ενίσχυση των 
δράσεων εποπτείας των εταιρειών, ήτοι 
μέσω εθνικών αρχών επιθεώρησης 
εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι 
μείζονος σημασίας για την αναστροφή 
της κατάστασης και την υπερνίκηση των 
ανισοτήτων μεταξύ των ανδρών και 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 9
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική συνοχής είναι υπερβολικά 
ακριβή για τα κράτη μέλη που είναι 
καθαροί συνεισφέροντες και συνεπώς ο 
προϋπολογισμός της δεν αναμένεται να 
αυξηθεί· λαμβάνοντας εξίσου υπόψη ότι 
πρέπει να διατηρηθεί η ελευθερία των 
κρατών μελών να χρηματοδοτούν και να 
επενδύουν σε θέματα φύλου σύμφωνα με 
τις ειδικές εθνικές τους προτιμήσεις·

Or. en

Τροπολογία 10
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλήρεις 
οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλήρεις 
οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές 
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επιπτώσεις της πανδημίας εξακολουθούν 
να είναι άγνωστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
από τις προκαταρκτικές μελέτες προκύπτει 
ότι η πανδημία COVID-19 έχει εντείνει τις 
υπάρχουσες ανισότητες, τις οποίες πρέπει 
να λάβει υπόψη η πολιτική συνοχής·

επιπτώσεις της πανδημίας εξακολουθούν 
να είναι άγνωστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
από τις προκαταρκτικές μελέτες προκύπτει 
ότι η πανδημία COVID-19 έχει εντείνει τις 
υπάρχουσες ανισότητες μεταξύ των 
αντρών και των γυναικών όπως η αύξηση 
στην απλήρωτη εργασία περίθαλψης και 
η αύξηση στη βία με βάση το φύλο, τις 
οποίες πρέπει να λάβει υπόψη η πολιτική 
συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ελλοχεύει ο κίνδυνος να υποφέρουν 
περισσότερο από περιορισμούς στον 
προϋπολογισμό οι χώρες που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση της COVID-
19, γεγονός που μπορεί να ασκήσει 
επίδραση στις δημόσιες δαπάνες που 
έχουν ως στόχο τη μείωση των φυλετικών 
διακρίσεων και της έμφυλης βίας, καθώς 
και στη διάθεση χρηματοδότησης από τα 
κρατικά όργανα που είναι υπεύθυνα για 
την εφαρμογή των πολιτικών της 
ισότητας των φύλων, όπως οι δημόσιες 
υπηρεσίες, οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις του 
τριτογενούς τομέα που προωθούν μέτρα 
για την ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 11
Christine Anderson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλήρεις 
οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της πανδημίας εξακολουθούν 
να είναι άγνωστες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι από τις προκαταρκτικές μελέτες 
προκύπτει ότι η πανδημία COVID-19 έχει 
εντείνει τις υπάρχουσες ανισότητες, τις 
οποίες πρέπει να λάβει υπόψη η πολιτική 
συνοχής·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλήρεις 
οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της πανδημίας εξακολουθούν 
να είναι άγνωστες·

Or. de
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Τροπολογία 12
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλήρεις 
οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της πανδημίας εξακολουθούν 
να είναι άγνωστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
από τις προκαταρκτικές μελέτες προκύπτει 
ότι η πανδημία COVID-19 έχει εντείνει τις 
υπάρχουσες ανισότητες, τις οποίες πρέπει 
να λάβει υπόψη η πολιτική συνοχής·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλήρεις 
οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της πανδημίας εξακολουθούν 
να είναι άγνωστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
από τις προκαταρκτικές μελέτες προκύπτει 
ότι η πανδημία COVID-19 έχει εντείνει τις 
υπάρχουσες ανισότητες, έχοντας 
δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες και 
τα κορίτσια και ιδίως στις γυναίκες και 
τα κορίτσια από περιθωριακές ομάδες, 
τις οποίες πρέπει να λάβει υπόψη η 
πολιτική συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 13
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλήρεις 
οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της πανδημίας εξακολουθούν 
να είναι άγνωστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
από τις προκαταρκτικές μελέτες προκύπτει 
ότι η πανδημία COVID-19 έχει εντείνει τις 
υπάρχουσες ανισότητες, τις οποίες πρέπει 
να λάβει υπόψη η πολιτική συνοχής·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλήρεις 
οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της πανδημίας εξακολουθούν 
να είναι άγνωστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
από τις προκαταρκτικές μελέτες προκύπτει 
ότι η πανδημία COVID-19 έχει αλλάξει τις 
υπάρχουσες καταστάσεις, τις οποίες 
πρέπει να λάβει υπόψη η πολιτική 
συνοχής·

Or. es
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Τροπολογία 14
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μισθολογικές διαφορές αποτελούν 
έκφραση που εκπροσωπεί υψηλότερο 
επίπεδο εκμετάλλευσης και διακρίσεων 
κατά των γυναικών στην αγορά εργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο 
διαχωρισμός μεταξύ γυναικών και 
αντρών προωθείται εσκεμμένα 
προκειμένου να διευκολυνθούν και να 
ενταθούν οι πολιτικές με τις οποίες 
επιδιώκεται η επιβολή χαμηλών μισθών 
και η απορρύθμιση της αγοράς· 
γνωρίζοντας ότι οι βαθύτερες αιτίες των 
μισθολογικών διακρίσεων μεταξύ ανδρών 
και γυναικών απορρέουν από την 
πραγματικότητα της απορρύθμισης και 
της υποτίμησης της εργασίας, αλλά 
επίσης από την απουσία μέτρων που να 
προσφέρουν την κατάλληλη 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 πιο επισφαλείς 
καταστάσεις εργασίας, όπως μερική 
απασχόληση ή προσωρινή εργασία και 
χαμηλότερους μισθούς·

Or. en

Τροπολογία 15
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
φροντίδας είναι υψίστης σημασίας για να 
μπορέσουν οι γυναίκες να παραμείνουν 
ενεργές στην αγορά εργασίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
φροντίδας είναι υψίστης σημασίας για να 
μπορέσουν οι γυναίκες να παραμείνουν 
ενεργές στην αγορά εργασίας, καθώς οι 
γυναίκες έχουν τις μεγαλύτερες ευθύνες 
φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπό 
το πρίσμα των αναδυόμενων 
δημογραφικών τάσεων, όπως οι 
κοινωνίες που γηράσκουν, τα χαμηλότερα 
ποσοστά γεννήσεων και συνεπώς η 
πτώση του πληθυσμού σε ηλικία 
εργασίας, η ανάγκη για μακροπρόθεσμες 
τυπικές και άτυπες υπηρεσίες φροντίδας 
καθίστανται σημαντικότερες από ποτέ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος COVID-
19 έχει εκθέσει το μακροχρόνιο πρόβλημα 
στην παροχή φροντίδας στην ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες 
πρέπει να εξεταστούν ολιστικά στο 
πλαίσιο ενός συνεχούς, από τη φροντίδα 
των παιδιών έως τη φύλαξη των παιδιών 
μετά το σχολείο, τη φροντίδα για όσους 
είναι ανάπηροι έως τη μέριμνα για τους 
ηλικιωμένους ανθρώπους·

Or. en

Τροπολογία 16
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
φροντίδας είναι υψίστης σημασίας για να 
μπορέσουν οι γυναίκες να παραμείνουν 
ενεργές στην αγορά εργασίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
φροντίδας είναι υψίστης σημασίας για να 
μπορέσουν οι γυναίκες να παραμείνουν 
ενεργές στην αγορά εργασίας με την 
προώθηση της ισορροπίας μεταξύ της 
εργασίας και της ζωής· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι επενδύσεις στον τομέα της 
περίθαλψης θα παράσχουν, επίσης, 
ευκαιρίες εργασίας στην επίσημη 
οικονομία για τους άτυπους φροντιστές·

Or. en
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Τροπολογία 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
φροντίδας είναι υψίστης σημασίας για να 
μπορέσουν οι γυναίκες να παραμείνουν 
ενεργές στην αγορά εργασίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
φροντίδας είναι υψίστης σημασίας για να 
μπορέσουν οι γυναίκες να παραμείνουν 
ενεργές στην αγορά εργασίας· χωρίς να 
αμφισβητείται η εξέχουσα σημασία των 
διαγενεακών συνδέσμων και της 
εκπαίδευσης των παιδιών από τους γονείς 
τους·

Or. en

Τροπολογία 18
Andżelika Anna Możdżanowska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
φροντίδας είναι υψίστης σημασίας για να 
μπορέσουν οι γυναίκες να παραμείνουν 
ενεργές στην αγορά εργασίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βελτίωση της προσβασιμότητας και της 
προσιτότητας των υπηρεσιών φροντίδας 
είναι υψίστης σημασίας για να μπορέσουν 
οι γυναίκες να παραμείνουν ενεργές στην 
αγορά εργασίας και συνεισφέρει, μεταξύ 
άλλων, στο να κλείσει το συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων·

Or. pl

Τροπολογία 19
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ



PE657.415v01-00 14/50 AM\1213635EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
φροντίδας είναι υψίστης σημασίας για να 
μπορέσουν οι γυναίκες να παραμείνουν 
ενεργές στην αγορά εργασίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 
εγκαταστάσεων φροντίδας είναι υψίστης 
σημασίας για να μπορέσουν οι γυναίκες να 
παραμείνουν ενεργές στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 20
Christine Anderson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
φροντίδας είναι υψίστης σημασίας για να 
μπορέσουν οι γυναίκες να παραμείνουν 
ενεργές στην αγορά εργασίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
φροντίδας είναι υψίστης σημασίας·

Or. de

Τροπολογία 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
φροντίδας είναι υψίστης σημασίας για να 
μπορέσουν οι γυναίκες να παραμείνουν 
ενεργές στην αγορά εργασίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
φροντίδας είναι υψίστης σημασίας για να 
μπορέσουν οι γυναίκες να παραμείνουν 
ενεργές στην αγορά εργασίας· αν το 
επιθυμούν αυτό·

Or. en

Τροπολογία 22
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Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
φροντίδας είναι υψίστης σημασίας για να 
μπορέσουν οι γυναίκες να παραμείνουν 
ενεργές στην αγορά εργασίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 
φροντίδας είναι αναγκαία για να 
μπορέσουν οι γυναίκες να παραμείνουν 
ενεργές στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 23
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Irène Tolleret, 
Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι οι 
γυναίκες είναι θεμελιώδης πυλώνας της 
αγροτικής βιωσιμότητας και 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην 
ανάπτυξη ισχυρού κοινωνικού ιστού για 
τις κοινωνίες μας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι σε πολλά κράτη μέλη, οι γυναίκες σε 
αγροτικές περιοχές έχουν περιορισμένη 
πρόσβαση στην απασχόληση και στις 
κοινωνικές υπηρεσίες, κυρίως σε 
αγροτικές περιοχές με μειωμένο 
πληθυσμό ή σε περιοχές που 
αντιμετωπίζουν δημογραφικές δυσκολίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής αποτελεί το κατάλληλο μέσο για 
να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες μεταξύ 
των φύλων που υπάρχουν στις αγροτικές 
περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η η 
γενική βελτίωση των συνθηκών σε 
αγροτικές και αραιοκατοικημένες 
περιοχές θα έχει ως αποτέλεσμα να 
επιτευχθεί ένα βελτιωμένο καθεστώς και 
ποιότητα ζωής για τις γυναίκες στις εν 
λόγω περιοχές·
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Or. en

Τροπολογία 24
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες λόγω των έμφυλων στερεοτύπων 
και των δομών μισθολογικού χάσματος 
επιβαρύνονται με δυσανάλογα υψηλότερο 
ποσοστό απλήρωτων εργασιών φροντίδας 
από ό,τι οι άντρες· με σοβαρές 
επιπτώσεις στην εκπροσώπηση και την 
απόδοσή τους στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική συνοχής και η ειδική 
χρηματοδότηση για τα έργα που ωφελούν 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών μπορούν να συμβάλλουν στην 
υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με 
στόχο την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 26
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμμετοχή των γυναικών είναι ακόμη 
περιορισμένη σε όλα τα στάδια του 
κύκλου της πολιτικής συνοχής, ιδίως 
στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και την ενσωμάτωση της 
ισότητας των φύλων στην υλοποίηση των 
επιλεγμένων έργων·

Or. en

Τροπολογία 27
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που θα 
πρέπει να διαδραματίζουν τα ταμεία 
συνοχής στην προώθηση της ισότητας 
των φύλων και στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων· υπενθυμίζει ότι όλοι οι στόχοι 
πολιτικής χρειάζονται τους κατάλληλους 
ειδικούς πόρους που προορίζονται για την 
εφαρμογή τους και, συνεπώς, τονίζει τη 
σημασία ευθυγράμμισης των στόχων της 
ισότητας των φύλων της ΕΕ με τα 
προγράμματά της, ειδικά στον τομέα της 
πολιτικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 28
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1 α. σημειώνει τον συναφή ρόλο των 
ταμείων συνοχής στην εξασφάλιση 
επενδύσεων στις υπηρεσίες φροντίδας· 
ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια 
συμφωνία για τη φροντίδα για την 
Ευρώπη με στόχο την υποστήριξη μιας 
μετάβασης προς την οικονομία της 
φροντίδας όπου η πολιτική της συνοχής 
θα πρέπει να διαδραματίζει θεμελιώδη 
ρόλο·

Or. en

Τροπολογία 29
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1 β. προσδίδει έμφαση στο ότι μια 
ουσιώδης πτυχή της πολιτικής της 
συνοχής είναι να εξασφαλίζει κοινωνική, 
εδαφική και οικονομική συνοχή μέσω, 
μεταξύ άλλων μέτρων, της 
καταπολέμησης των ανισοτήτων με τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει ότι 
είναι ζωτικής σημασίας, κατά τη 
διαδικασία αυτή, να μη μείνει κανένας 
πίσω και να ανταποκρίνεται η δημιουργία 
θέσεων εργασίας στα φύλα και συνεπώς 
να περιλαμβάνονται μέτρα, όπως η 
καταπολέμηση των επισφαλών 
συμβάσεων, της άτυπης εργασίας, του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων και όπως η εξασφάλιση της 
συμμετοχής των γυναικών σε τομείς που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση·

Or. en
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Τροπολογία 30
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1 γ. υπενθυμίζει ότι με την υποστήριξη 
της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, η 
πολιτική της συνοχής θα πρέπει να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στο να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση στην κατάρτιση στις γυναίκες 
προκειμένου να γεφυρωθεί το ψηφιακό 
χάσμα μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 31
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1 δ. τονίζει ότι τα διασταυρούμενα 
μειονεκτήματα δημιουργούν πρόσθετα 
εμπόδια και αρνητικές 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για 
ειδικές ομάδες γυναικών· ζητεί, 
συνακόλουθα, να περιληφθούν 
στοχευμένα μέτρα στην πολιτική της 
συνοχής για να αντιμετωπιστούν οι 
πολλαπλές διακρίσεις που υπομένουν οι 
γυναίκες από τις περιθωριακές ομάδες, 
ιδίως μέτρα για να καταπολεμηθούν η 
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός·

Or. en

Τροπολογία 32
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Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1 ε. υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο 
της πολιτικής της συνοχής στην επένδυση 
σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας, η οποία έχει θετική επίδραση 
στην καταπολέμηση των ανισοτήτων 
μεταξύ των φύλων, καθώς οι γυναίκες 
εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από 
ανάλογες υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 33
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1 στ. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις σχετικές με την υγεία 
προτεραιότητες όπως ορίζεται στη 
στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
2020-2025 στην πολιτική της συνοχής, 
ιδίως τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα (SRHR) 
ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και 
ως ουσιώδη πτυχή για την ευημερία των 
ανθρώπων και την προώθηση της 
ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 34
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1 ζ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, για την νέα περίοδο 
προγραμματισμού, η Επιτροπή δεν 
προώθησε νέα μέτρα για τη βελτίωση της 
ισότητας των φύλων και τουναντίον 
αφαίρεσε την αιρεσιμότητα για την 
ισότητα των φύλων από τον κανονισμό 
περί κοινών διατάξεων και αφαίρεσε το 
υποπρόγραμμα "Γυναίκες στις αγροτικές 
περιοχές"· τονίζει την ανάγκη να 
συμπεριληφθούν δεσμευτικές 
αιρεσιμότητες προκειμένου να προωθηθεί 
η ισότητα των φύλων και η ανάγκη για 
στοχευμένα μέτρα στην πολιτική 
συνοχής,

Or. en

Τροπολογία 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων και της μη εισαγωγής διακρίσεων 
στην πολιτική συνοχής μέσω της 
αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις φάσεις 
του κύκλου πολιτικής, επιδεικνύοντας 
ισχυρή πολιτική δέσμευση σε ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· 
ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE) στο πλαίσιο αυτό, 
παρέχοντας έρευνα και δεδομένα υψηλής 
ποιότητας για την υποστήριξη της λήψης 
περισσότερο τεκμηριωμένων αποφάσεων 
που βασίζονται σε στοιχεία από τους 

διαγράφεται·
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υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα 
βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που 
εργάζονται για την ενίσχυση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών· τονίζει ότι 
η κοινοποίηση γνώσεων από τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και 
η στήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων 
είναι σημαντικά στοιχεία για την αποφυγή 
του υψηλού διοικητικού κόστους και της 
περιττής αύξησης της γραφειοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 36
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων 
και της μη εισαγωγής διακρίσεων στην 
πολιτική συνοχής μέσω της 
αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις φάσεις 
του κύκλου πολιτικής, επιδεικνύοντας 
ισχυρή πολιτική δέσμευση σε ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· 
ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE) στο πλαίσιο αυτό, 
παρέχοντας έρευνα και δεδομένα υψηλής 
ποιότητας για την υποστήριξη της λήψης 
περισσότερο τεκμηριωμένων αποφάσεων 
που βασίζονται σε στοιχεία από τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα 
βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που 
εργάζονται για την ενίσχυση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών· τονίζει ότι 
η κοινοποίηση γνώσεων από τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και 
η στήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων 
είναι σημαντικά στοιχεία για την αποφυγή 
του υψηλού διοικητικού κόστους και της 

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την προώθηση της ισότητας και της 
αξιοπρέπειας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών·
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περιττής αύξησης της γραφειοκρατίας·

Or. es

Τροπολογία 37
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της μη εισαγωγής διακρίσεων στην 
πολιτική συνοχής μέσω της 
αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις φάσεις 
του κύκλου πολιτικής, επιδεικνύοντας 
ισχυρή πολιτική δέσμευση σε ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· 
ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων (EIGE) στο πλαίσιο αυτό, 
παρέχοντας έρευνα και δεδομένα υψηλής 
ποιότητας για την υποστήριξη της λήψης 
περισσότερο τεκμηριωμένων αποφάσεων 
που βασίζονται σε στοιχεία από τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα 
βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που 
εργάζονται για την ενίσχυση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών· τονίζει ότι η 
κοινοποίηση γνώσεων από τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και η 
στήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων είναι 
σημαντικά στοιχεία για την αποφυγή του 
υψηλού διοικητικού κόστους και της 
περιττής αύξησης της γραφειοκρατίας·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της μη εισαγωγής διακρίσεων στην 
πολιτική συνοχής μέσω της 
αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις φάσεις 
του κύκλου πολιτικής, επιδεικνύοντας 
ισχυρή πολιτική δέσμευση σε ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς 
και να ενθαρρύνουν τη χρήση εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητες για το φύλο· 
ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων (EIGE) και των εθνικών 
ινστιτούτων και οργάνων για τα φύλα και 
την ισότητα στο πλαίσιο αυτό, παρέχοντας 
έρευνα και δεδομένα υψηλής ποιότητας για 
την υποστήριξη της λήψης περισσότερο 
τεκμηριωμένων αποφάσεων που 
βασίζονται σε στοιχεία από τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα 
βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που 
εργάζονται για την ενίσχυση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών· τονίζει ότι η 
κοινοποίηση γνώσεων από τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και η 
στήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων είναι 
σημαντικά στοιχεία για την αποφυγή του 
υψηλού διοικητικού κόστους και της 
περιττής αύξησης της γραφειοκρατίας· 
ενθαρρύνει τη χρήση κοινών δεικτών 
εκροών και αποτελεσμάτων στα 
διαφορετικά κράτη μέλη, και τη χρήση 
ανά φύλο αναλυτικών και ειδικών 
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δεδομένων, προκειμένου να επιμετρηθούν 
οι ανισότητες των φύλων στις κοινωνικές 
και οικονομικές διαστάσεις, να 
εξασφαλιστεί η προοπτική του φύλου στα 
κριτήρια αξιολόγησης, στα συστήματα 
εφαρμογής και παρακολούθησης των 
κονδυλίων·

Or. en

Τροπολογία 38
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της μη εισαγωγής διακρίσεων στην 
πολιτική συνοχής μέσω της 
αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις φάσεις 
του κύκλου πολιτικής, επιδεικνύοντας 
ισχυρή πολιτική δέσμευση σε ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· 
ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων (EIGE) στο πλαίσιο αυτό, 
παρέχοντας έρευνα και δεδομένα υψηλής 
ποιότητας για την υποστήριξη της λήψης 
περισσότερο τεκμηριωμένων αποφάσεων 
που βασίζονται σε στοιχεία από τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα 
βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που 
εργάζονται για την ενίσχυση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών· τονίζει ότι η 
κοινοποίηση γνώσεων από τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και η 
στήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων είναι 
σημαντικά στοιχεία για την αποφυγή του 
υψηλού διοικητικού κόστους και της 
περιττής αύξησης της γραφειοκρατίας·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της μη εισαγωγής διακρίσεων στην 
πολιτική συνοχής μέσω της 
αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις φάσεις 
του κύκλου πολιτικής, επιδεικνύοντας 
ισχυρή πολιτική δέσμευση σε ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· 
ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων (EIGE) στο πλαίσιο αυτό, 
παρέχοντας έρευνα και δεδομένα υψηλής 
ποιότητας για την υποστήριξη της λήψης 
περισσότερο τεκμηριωμένων αποφάσεων 
που βασίζονται σε στοιχεία από τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα 
βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που 
εργάζονται για την ενίσχυση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών· τονίζει ότι η 
κοινοποίηση γνώσεων από τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και η 
στήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων είναι 
σημαντικά στοιχεία για την αποφυγή του 
υψηλού διοικητικού κόστους και της 
περιττής αύξησης της γραφειοκρατίας· 
τονίζει τη σημασία της στενής 
συνεργασίας των εταίρων της ισότητας 
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των φύλων από την κοινωνία των 
πολιτών σε όλα τα στάδια του κύκλου της 
πολιτικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 39
Christine Anderson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων 
και της μη εισαγωγής διακρίσεων στην 
πολιτική συνοχής μέσω της 
αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις φάσεις 
του κύκλου πολιτικής, επιδεικνύοντας 
ισχυρή πολιτική δέσμευση σε ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· 
ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων (EIGE) στο πλαίσιο αυτό, 
παρέχοντας έρευνα και δεδομένα υψηλής 
ποιότητας για την υποστήριξη της λήψης 
περισσότερο τεκμηριωμένων αποφάσεων 
που βασίζονται σε στοιχεία από τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα 
βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που 
εργάζονται για την ενίσχυση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών· τονίζει ότι η 
κοινοποίηση γνώσεων από τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και η 
στήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων είναι 
σημαντικά στοιχεία για την αποφυγή του 
υψηλού διοικητικού κόστους και της 
περιττής αύξησης της γραφειοκρατίας·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την προώθηση της ισότητας ανδρών και 
γυναικών και της μη εισαγωγής 
διακρίσεων στην πολιτική συνοχής μέσω 
της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις φάσεις 
του κύκλου πολιτικής, επιδεικνύοντας 
ισχυρή πολιτική δέσμευση σε ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·  
ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων (EIGE) στο πλαίσιο αυτό, 
παρέχοντας έρευνα και δεδομένα υψηλής 
ποιότητας για την υποστήριξη της λήψης 
περισσότερο τεκμηριωμένων αποφάσεων 
που βασίζονται σε στοιχεία από τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα 
βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που 
εργάζονται για την ενίσχυση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών· τονίζει ότι η 
κοινοποίηση γνώσεων από τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και η 
στήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων είναι 
σημαντικά στοιχεία για την αποφυγή του 
υψηλού διοικητικού κόστους και της 
περιττής αύξησης της γραφειοκρατίας·

Or. de

Τροπολογία 40
Ernest Urtasun
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της μη εισαγωγής διακρίσεων στην 
πολιτική συνοχής μέσω της 
αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις φάσεις 
του κύκλου πολιτικής, επιδεικνύοντας 
ισχυρή πολιτική δέσμευση σε ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· 
ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων (EIGE) στο πλαίσιο αυτό, 
παρέχοντας έρευνα και δεδομένα υψηλής 
ποιότητας για την υποστήριξη της λήψης 
περισσότερο τεκμηριωμένων αποφάσεων 
που βασίζονται σε στοιχεία από τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα 
βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που 
εργάζονται για την ενίσχυση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών· τονίζει ότι η 
κοινοποίηση γνώσεων από τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και η 
στήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων είναι 
σημαντικά στοιχεία για την αποφυγή του 
υψηλού διοικητικού κόστους και της 
περιττής αύξησης της γραφειοκρατίας·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της μη εισαγωγής διακρίσεων στην 
πολιτική συνοχής μέσω της 
αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις φάσεις 
του κύκλου πολιτικής, επιδεικνύοντας 
ισχυρή πολιτική δέσμευση σε ενωσιακό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· 
ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων (EIGE) στο πλαίσιο αυτό, 
παρέχοντας έρευνα και δεδομένα υψηλής 
ποιότητας για την υποστήριξη της λήψης 
περισσότερο τεκμηριωμένων αποφάσεων 
που βασίζονται σε στοιχεία από τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα 
βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που 
εργάζονται για την ενίσχυση της ισότητας 
μεταξύ των φύλων· τονίζει ότι η 
κοινοποίηση γνώσεων από τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και η 
στήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων είναι 
σημαντικά στοιχεία για την αποφυγή του 
υψηλού διοικητικού κόστους και της 
περιττής αύξησης της γραφειοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 41
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. τονίζει ότι προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση της 
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διάστασης του φύλου, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εφαρμόσει εκτίμηση του 
αντίκτυπου του φύλου σε κάθε πολιτική 
και νομοθετική πρόταση στον τομέα της 
πολιτικής της συνοχής, να ορίσει δείκτες 
που συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου, 
να συλλέξει αναλυτικά ανά φύλο δεδομένα 
και να διενεργήσει αξιολογήσεις όπου 
συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου· 
τονίζει επιπλέον ότι όλα τα όργανα που 
έχουν συσταθεί στον τομέα της πολιτικής 
της συνοχής θα πρέπει να είναι 
ισορροπημένα ως προς τη διάσταση του 
φύλου και να περιλαμβάνουν 
εμπειρογνώμονες σε θέματα ισότητας 
των φύλων, καθώς και δικαιώματα των 
γυναικών και οργανώσεις γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 42
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. τονίζει ότι όλοι οι στόχοι 
πολιτικής που καθιερώνονται στον 
κανονισμό περί κοινών διατάξεων θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με την 
προοπτική του φύλου, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ισότητα των φύλων όσον 
αφορά την πρόσβαση σε υποδομές και 
υπηρεσίες, να βελτιωθούν οι ευκαιρίες 
τους στην αγορά εργασίας και την 
οικονομία, καθώς και προκειμένου να 
ενισχυθεί η συνεισφορά της πολιτικής της 
συνοχής στην κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 43
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Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου πρέπει να 
εφαρμόζεται επίσης σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού, τονίζει 
την ανάγκη να ανιχνευθούν οι δαπάνες 
στην ισότητα των φύλων όχι μόνο για τα 
στοχευμένα μέτρα, αλλά επίσης και σε 
όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού· 
ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με το Ελεγκτικό Συνέδριο, να προτείνει 
μια μεθοδολογία προς τον σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 44
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 γ. επικροτεί την απόφαση της 
Επιτροπής να απορρίψει 6 αιτήσεις 
αδερφοποίησης πόλεων που αφορούν 
πολωνικές αρχές που υιοθέτησαν 
"ελεύθερες από ΛΟΑΔΜ ζώνες" ή 
αποφάσεις "οικογενειακών 
δικαιωμάτων"· ζητεί να διευρυνθεί η 
συζήτηση σχετικά με την αιρεσιμότητα 
του κράτους δικαίου προκειμένου να 
περιληφθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και να αποφευχθεί η δημιουργία μιας 
ιεραρχίας των αξιών της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 45
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
ανάγκη για ισότητα των φύλων και να 
αναπτύξει και να παράσχει ειδικά 
εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές για 
να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου 
κατά το στάδιο της υλοποίησης και της 
παρακολούθησης· τονίζει τη σημασία της 
κατάρτισης στην ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου για τους 
υπαλλήλους που διαχειρίζονται τα 
κονδύλια της πολιτικής συνοχής·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 46
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη 
για ισότητα των φύλων και να αναπτύξει 
και να παράσχει ειδικά εργαλεία και 
κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει 
τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη 
διάσταση του φύλου κατά το στάδιο της 
υλοποίησης και της παρακολούθησης· 
τονίζει τη σημασία της κατάρτισης στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου για 
τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται τα 
κονδύλια της πολιτικής συνοχής·

2. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές 
να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την ανάγκη για ισότητα των 
φύλων και να αναπτύξει και να παράσχει 
ειδικά εργαλεία και κατευθυντήριες 
γραμμές για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου 
κατά το στάδιο του σχεδιασμού, της 
υλοποίησης και της παρακολούθησης· 
τονίζει τη σημασία της σύνδεσης των 
εθνικών στρατηγικών για την πολιτική 
της συνοχής, καθώς τα ΕΔΕΤ αποτελούν 
βασικό εργαλείο προκειμένου να 
προωθηθούν δομικές αλλαγές στην 
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κοινωνία· τονίζει τη σημασία της 
κατάρτισης στην ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου για τους υπαλλήλους 
που διαχειρίζονται τα κονδύλια της 
πολιτικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 47
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη 
για ισότητα των φύλων και να αναπτύξει 
και να παράσχει ειδικά εργαλεία και 
κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει 
τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη 
διάσταση του φύλου κατά το στάδιο της 
υλοποίησης και της παρακολούθησης· 
τονίζει τη σημασία της κατάρτισης στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου για 
τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται τα 
κονδύλια της πολιτικής συνοχής·

2. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη 
για ισότητα των φύλων και να αναπτύξει 
και να παράσχει ειδικά εργαλεία και 
κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει 
τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη 
διάσταση του φύλου κατά το στάδιο της 
υλοποίησης και της παρακολούθησης 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
όπως η εργαλειοθήκη συνεκτίμησης της 
ισότητας των φύλων στην ενωσιακή 
χρηματοδότηση· τονίζει τη σημασία της 
κατάρτισης στην ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου για τους υπαλλήλους 
που διαχειρίζονται τα κονδύλια της 
πολιτικής συνοχής σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 48
Christine Anderson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την 2. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την 
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ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη 
για ισότητα των φύλων και να αναπτύξει 
και να παράσχει ειδικά εργαλεία και 
κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει 
τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη 
διάσταση του φύλου κατά το στάδιο της 
υλοποίησης και της παρακολούθησης· 
τονίζει τη σημασία της κατάρτισης στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου για 
τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται τα 
κονδύλια της πολιτικής συνοχής·

ευαισθητοποίηση σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, χωρίς να προσχωρεί σε μια 
ιδεολογία άλλων τεχνητών κοινωνικών 
φύλων, και να αναπτύξει και να παράσχει 
ειδικά εργαλεία και κατευθυντήριες 
γραμμές για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου 
κατά το στάδιο της υλοποίησης και της 
παρακολούθησης· τονίζει τη σημασία της 
κατάρτισης στην ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου για τους υπαλλήλους 
που διαχειρίζονται τα κονδύλια της 
πολιτικής συνοχής·

Or. de

Τροπολογία 49
Andżelika Anna Możdżanowska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη 
για ισότητα των φύλων και να αναπτύξει 
και να παράσχει ειδικά εργαλεία και 
κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει 
τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη 
διάσταση του φύλου κατά το στάδιο της 
υλοποίησης και της παρακολούθησης· 
τονίζει τη σημασία της κατάρτισης στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου για 
τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται τα 
κονδύλια της πολιτικής συνοχής·

2. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη 
για ισότητα των φύλων και να αναπτύξει 
και να παράσχει ειδικά εργαλεία και 
κατευθυντήριες γραμμές, με παράλληλο 
σεβασμό του διαχωρισμού των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών 
και της ΕΕ, για να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του 
φύλου κατά το στάδιο της υλοποίησης και 
της παρακολούθησης· τονίζει τη σημασία 
της κατάρτισης στην ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου για τους υπαλλήλους 
που διαχειρίζονται τα κονδύλια της 
πολιτικής συνοχής·

Or. pl

Τροπολογία 50
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη 
για ισότητα των φύλων και να αναπτύξει 
και να παράσχει ειδικά εργαλεία και 
κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει 
τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη 
διάσταση του φύλου κατά το στάδιο της 
υλοποίησης και της παρακολούθησης· 
τονίζει τη σημασία της κατάρτισης στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου για 
τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται τα 
κονδύλια της πολιτικής συνοχής·

2. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη 
για ισότητα των φύλων, σεβόμενη τις 
διαφορές και τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, και να 
αναπτύξει και να παράσχει ειδικά εργαλεία 
και κατευθυντήριες γραμμές για να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου 
κατά το στάδιο της υλοποίησης και της 
παρακολούθησης· τονίζει τη σημασία της 
κατάρτισης στην ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου για τους υπαλλήλους 
που διαχειρίζονται τα κονδύλια της 
πολιτικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 51
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη 
για ισότητα των φύλων και να αναπτύξει 
και να παράσχει ειδικά εργαλεία και 
κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει 
τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη 
διάσταση του φύλου κατά το στάδιο της 
υλοποίησης και της παρακολούθησης· 
τονίζει τη σημασία της κατάρτισης στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
για τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται 
τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής·

2. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη 
για ισότητα των φύλων και να αναπτύξει 
και να παράσχει ειδικά εργαλεία και 
κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει 
τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη 
διάσταση του φύλου κατά το στάδιο της 
υλοποίησης και της παρακολούθησης, 
όπου αυτά είναι σχετικά·

Or. en

Τροπολογία 52
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Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. τονίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι πόλεις που εδώ και 
καιρό είναι στην πρώτη γραμμή των 
έργων με προσανατολισμό τις κοινωνίες 
που χαρακτηρίζονται από την ισότητα 
των φύλων· υπογραμμίζει την 
αναγκαιότητα να αντιμετωπιστούν τα 
έμφυλα στερεότυπα και ο δομικός 
διαχωρισμός των γυναικών στην 
περιφερειακή αγορά εργασίας, με την 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών συμμετοχής 
στη δημόσια και πολιτική ζωή, καθώς 
και με τη βελτίωση των συνθηκών για 
συμφιλίωση της επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 53
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τις αντίστοιχες αρχές τους να 
ακολουθήσουν την αρχή του κράτους 
δικαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις 
σχετικά με χρηματοδοτικά προγράμματα 
ή περιφέρειες και να σέβονται την 
ισότητα των φύλων και την έλλειψη 
διακρίσεων, τονίζοντας ότι οι 
επονομαζόμενες ελεύθερες από ΛΟΑΔΜ 
ζώνες υπονομεύουν αυτές τις αρχές·

Or. en
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Τροπολογία 54
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπενθυμίζει ότι η πολιτική της 
συνοχής θα πρέπει να προωθεί την 
πολιτική σύσταση που οδηγεί στην 
καταπολέμηση των επισφαλών 
εργασιακών σχέσεων, της απορρύθμισης 
των ωρών εργασίας, των μειωμένων 
μισθών, της επίθεσης στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις ή την ιδιωτικοποίηση 
των δημόσιων υπηρεσιών και της 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 55
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι οι αξιωματούχοι που 
είναι αρμόδιοι για την πολιτική για τη 
συνοχή παραμένουν ικανοί να εξασκούν 
την κρίση τους ελεύθερα και ανεξάρτητα·

Or. es

Τροπολογία 56
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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2 β. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
αντίστοιχες αρχές τους να δώσουν 
προτεραιότητα σε προγράμματα που 
έχουν ως στόχο την πρόληψη, την 
καταπολέμηση της βίας εναντίον των 
γυναικών και τη βοήθεια σε θύματα βίας, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενδοοικογενειακή βία αυξήθηκε κατά τη 
διάρκεια της κρίσης COVID-19 στα 
περισσότερα κράτη μέλη· τονίζει τον 
σημαντικό ρόλο της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής 
βίας· καλεί μετ’ επιτάσεως όσα κράτη 
μέλη δεν το έχουν ακόμη πράξει, να 
κυρώσουν τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης·

Or. en

Τροπολογία 57
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
να συνεργαστούν οι πόλεις με τους 
περιφερειακούς εργοδότες και τις ΜΚΟ 
προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των 
φύλων, για παράδειγμα με τη χρήση 
ρητρών για το φύλο στις δημόσιες 
συμβάσεις, ενώ οι πόλεις θα μπορούσαν 
επίσης να διαδραματίσουν βασικό ρόλο 
για την ευαισθητοποίηση του κοινού για 
τις ανισότητες των φύλων, καθώς και για 
την ενδοοικογενειακή βία και την 
προστασία των θυμάτων, με την 
παράλληλη παροχή στοχευμένης 
στήριξης·

Or. en
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Τροπολογία 58
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 γ. ζητεί από το Συμβούλιο να 
ολοκληρώσει την κύρωση της Σύμβασης 
της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 59
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, 
Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 δ. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την ειδική 
κατάσταση των γυναικών σε αγροτικές 
και απομακρυσμένες περιοχές εν όψει 
των συνεπειών της κρίσης COVID-19 και 
να ενισχύσουν τον ρόλο τους·

Or. en

Τροπολογία 60
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
αντίστοιχες αρχές τους να ανταλλάσσουν 
ορθές πρακτικές κατά την εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, της 

διαγράφεται
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τεχνικής βοήθειας, της κατάρτισης και 
της ευαισθητοποίησης·

Or. es

Τροπολογία 61
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
αντίστοιχες αρχές τους να ανταλλάσσουν 
ορθές πρακτικές κατά την εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, της 
τεχνικής βοήθειας, της κατάρτισης και της 
ευαισθητοποίησης·

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
αντίστοιχες αρχές τους να ανταλλάσσουν 
ορθές πρακτικές κατά την εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, της 
τεχνικής βοήθειας, της κατάρτισης και της 
ευαισθητοποίησης· ενθαρρύνει τις 
επιτροπές λήψης αποφάσεων να 
υιοθετήσουν την ισορροπημένη 
εκπροσώπηση των φύλων στα συμβούλιά 
τους προκειμένου να βελτιωθούν οι 
πολύμορφες αποφάσεις και καλεί τα 
κράτη μέλη και τις αντίστοιχες αρχές 
τους να υποστηρίξουν τον ισορροπημένο 
από άποψη φύλου διορισμό εντός των 
επιτροπών λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 62
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
αντίστοιχες αρχές τους να ανταλλάσσουν 
ορθές πρακτικές κατά την εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι η ισότητα 
μεταξύ αντρών και γυναικών, καθώς και 
η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
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μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, της 
τεχνικής βοήθειας, της κατάρτισης και της 
ευαισθητοποίησης·

προωθούνται σε όλα τα στάδια της 
αξιολόγησης, εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ΕΔΕΤ· καλεί την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές να ανταλλάσσουν 
ορθές πρακτικές κατά την εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, της 
τεχνικής βοήθειας, της κατάρτισης και της 
ευαισθητοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 63
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα στα διαθέσιμα κονδύλια 
εντός της πολιτικής της συνοχής για την 
παροχή φροντίδας, όχι μόνο για να 
ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ζήτηση για 
υποδομές φροντίδας, αλλά επίσης και για 
να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα 
γενεακά χάσματα στην απασχόληση, ο 
διαχωρισμός στην αγορά εργασίας και 
συνεπώς τα χάσματα μισθών και 
συντάξεων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων 
της ΕΕ προκειμένου να υπάρξει συμβολή 
στην ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών 
φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 64
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση της 
πολιτικής της συνοχής προκειμένου να 
μειωθούν περαιτέρω οι περιφερειακές 
οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες 
με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση 
της "εκθήλυνσης" της φτώχειας, του 
αποκλεισμού των γυναικών από πολλές 
οικονομικές ευκαιρίες, και στην πρόληψη 
και καταπολέμηση όλων των μορφών της 
έμφυλης βίας και των διακρίσεων, καθώς 
επίσης και με έμφαση στην προώθηση 
και την επιδίωξη της ενδυνάμωσης των 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 65
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
αντίστοιχες αρχές τους να καταστήσουν 
προτεραιότητα την ίση αμοιβή για άντρες 
και γυναίκες, για ίση εργασία και ίσες 
δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τον ρόλο της 
χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, 

4. τονίζει τον ρόλο της 
χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, 
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υπό το πρίσμα του άνευ προηγουμένου 
αντικτύπου της κρίσης της COVID-19, 
στην υποστήριξη, τη διευκόλυνση και την 
προώθηση προγραμμάτων τα οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες 
των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών της υπαίθρου, ενθαρρύνουν την 
απασχόληση και την επιχειρηματικότητα 
των γυναικών, βελτιώνουν την πρόσβασή 
τους σε γη, πιστώσεις και 
χρηματοπιστωτικά μέσα, ενισχύουν τις 
δεξιότητες και τις επιδόσεις τους μέσω της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, αυξάνουν τη 
συμμετοχή τους σε ομάδες τοπικής δράσης 
και την ανάπτυξη τοπικών εταιρικών 
σχέσεων, και αντιμετωπίζουν ελλείψεις 
υποδομών, μεταξύ άλλων σε σχέση με την 
παροχή διαφόρων ειδών περίθαλψης· 
τονίζει ότι η συνεργασία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, σε συνδυασμό με την αποδοτική 
χρήση των ενωσιακών κονδυλίων, μπορεί 
να συμβάλει στην ανάπτυξη υψηλής 
ποιότητας, προσβάσιμων και οικονομικά 
προσιτών υπηρεσιών παροχής φροντίδας, 
οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για 
να διατηρηθεί η δραστηριότητα των 
γυναικών στην αγορά εργασίας.

υπό το πρίσμα του άνευ προηγουμένου 
αντικτύπου της κρίσης της COVID-19, 
στην υποστήριξη, τη διευκόλυνση και την 
προώθηση προγραμμάτων τα οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες 
των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών της υπαίθρου, και των γυναικών 
που ζουν σε φτωχότερες, ορεινές και 
απομακρυσμένες περιοχές, ενθαρρύνουν 
την απασχόληση και την 
επιχειρηματικότητα των γυναικών, 
διευκολύνουν τα καθήκοντά τους για τη 
φροντίδα των παιδιών, βελτιώνουν την 
πρόσβασή τους σε γη, πιστώσεις και 
χρηματοπιστωτικά μέσα, ενισχύουν τις 
δεξιότητες και τις επιδόσεις τους μέσω της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, αυξάνουν τη 
συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, σε 
ομάδες τοπικής δράσης και την ανάπτυξη 
τοπικών εταιρικών σχέσεων, και 
αντιμετωπίζουν ελλείψεις υποδομών, 
μεταξύ άλλων σε σχέση με την παροχή 
διαφόρων ειδών περίθαλψης· τονίζει ότι η 
συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε 
συνδυασμό με την αποδοτική χρήση των 
ενωσιακών κονδυλίων, μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη υψηλής 
ποιότητας, προσβάσιμων και οικονομικά 
προσιτών υπηρεσιών παροχής φροντίδας, 
οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για 
να διατηρηθεί η δραστηριότητα των 
γυναικών στην αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 67
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τον ρόλο της 
χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, 

4. τονίζει τον ρόλο της 
χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, 
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υπό το πρίσμα του άνευ προηγουμένου 
αντικτύπου της κρίσης της COVID-19, 
στην υποστήριξη, τη διευκόλυνση και την 
προώθηση προγραμμάτων τα οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες 
των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών της υπαίθρου, ενθαρρύνουν την 
απασχόληση και την επιχειρηματικότητα 
των γυναικών, βελτιώνουν την πρόσβασή 
τους σε γη, πιστώσεις και 
χρηματοπιστωτικά μέσα, ενισχύουν τις 
δεξιότητες και τις επιδόσεις τους μέσω της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, αυξάνουν τη 
συμμετοχή τους σε ομάδες τοπικής δράσης 
και την ανάπτυξη τοπικών εταιρικών 
σχέσεων, και αντιμετωπίζουν ελλείψεις 
υποδομών, μεταξύ άλλων σε σχέση με την 
παροχή διαφόρων ειδών περίθαλψης· 
τονίζει ότι η συνεργασία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, σε συνδυασμό με την αποδοτική 
χρήση των ενωσιακών κονδυλίων, μπορεί 
να συμβάλει στην ανάπτυξη υψηλής 
ποιότητας, προσβάσιμων και οικονομικά 
προσιτών υπηρεσιών παροχής φροντίδας, 
οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για 
να διατηρηθεί η δραστηριότητα των 
γυναικών στην αγορά εργασίας.

υπό το πρίσμα του άνευ προηγουμένου 
αντικτύπου της κρίσης της COVID-19, 
στην υποστήριξη, τη διευκόλυνση και την 
προώθηση προγραμμάτων τα οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες 
των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών της υπαίθρου, και των γυναικών 
σε απομακρυσμένες και παραμεθόριες 
περιοχές, ενθαρρύνουν την απασχόληση 
και την επιχειρηματικότητα των γυναικών, 
βελτιώνουν την πρόσβασή τους σε γη, 
πιστώσεις και χρηματοπιστωτικά μέσα, 
ενισχύουν τις δεξιότητες και τις επιδόσεις 
τους μέσω της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, αυξάνουν τη συμμετοχή τους 
σε ομάδες τοπικής δράσης και την 
ανάπτυξη τοπικών εταιρικών σχέσεων, και 
αντιμετωπίζουν ελλείψεις υποδομών, 
μεταξύ άλλων σε σχέση με την παροχή 
διαφόρων ειδών περίθαλψης· τονίζει ότι η 
συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε 
συνδυασμό με την αποδοτική χρήση των 
ενωσιακών κονδυλίων, μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη υψηλής 
ποιότητας, προσβάσιμων και οικονομικά 
προσιτών υπηρεσιών παροχής φροντίδας, 
οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για 
να διατηρηθεί η δραστηριότητα των 
γυναικών στην αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 68
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει τον ρόλο της 
χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, 
υπό το πρίσμα του άνευ προηγουμένου 
αντικτύπου της κρίσης της COVID-19, 
στην υποστήριξη, τη διευκόλυνση και την 
προώθηση προγραμμάτων τα οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες 

4. τονίζει τον ρόλο της 
χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, 
υπό το πρίσμα του άνευ προηγουμένου 
αντικτύπου της κρίσης της COVID-19, 
στην υποστήριξη, τη διευκόλυνση και την 
προώθηση προγραμμάτων τα οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες 
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των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών της υπαίθρου, ενθαρρύνουν την 
απασχόληση και την επιχειρηματικότητα 
των γυναικών, βελτιώνουν την πρόσβασή 
τους σε γη, πιστώσεις και 
χρηματοπιστωτικά μέσα, ενισχύουν τις 
δεξιότητες και τις επιδόσεις τους μέσω της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, αυξάνουν τη 
συμμετοχή τους σε ομάδες τοπικής δράσης 
και την ανάπτυξη τοπικών εταιρικών 
σχέσεων, και αντιμετωπίζουν ελλείψεις 
υποδομών, μεταξύ άλλων σε σχέση με την 
παροχή διαφόρων ειδών περίθαλψης· 
τονίζει ότι η συνεργασία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, σε συνδυασμό με την αποδοτική 
χρήση των ενωσιακών κονδυλίων, μπορεί 
να συμβάλει στην ανάπτυξη υψηλής 
ποιότητας, προσβάσιμων και οικονομικά 
προσιτών υπηρεσιών παροχής φροντίδας, 
οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για 
να διατηρηθεί η δραστηριότητα των 
γυναικών στην αγορά εργασίας.

των αντρών και, προπάντων, των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών της υπαίθρου, ενθαρρύνουν την 
απασχόληση και την επιχειρηματικότητα 
των γυναικών, βελτιώνουν την πρόσβασή 
τους σε γη, πιστώσεις και 
χρηματοπιστωτικά μέσα, ενισχύουν τις 
δεξιότητες και τις επιδόσεις τους μέσω της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, αυξάνουν τη 
συμμετοχή τους σε ομάδες τοπικής δράσης 
και την ανάπτυξη τοπικών εταιρικών 
σχέσεων, και αντιμετωπίζουν ελλείψεις 
υποδομών, μεταξύ άλλων σε σχέση με την 
παροχή διαφόρων ειδών περίθαλψης· 
τονίζει ότι η συνεργασία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, σε συνδυασμό με την αποδοτική 
χρήση των ενωσιακών κονδυλίων, μπορεί 
να συμβάλει στην ανάπτυξη υψηλής 
ποιότητας, προσβάσιμων και οικονομικά 
προσιτών υπηρεσιών παροχής φροντίδας, 
οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για 
να διατηρηθεί η δραστηριότητα των 
γυναικών στην αγορά εργασίας.

Or. es

Τροπολογία 69
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπενθυμίζει ότι πριν την έναρξη 
της πανδημίας της Covid-19, οι 
περισσότερες γυναίκες απασχολούνταν 
ήδη σε επισφαλείς θέσεις εργασίας ή σε 
μερική απασχόληση, και ότι η τάση αυτή 
εξετέθη και ενισχύθηκε από την 
επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση· 
ζητεί να απορρίπτει η πολιτική της 
συνοχής τη δημιουργία προσφορών 
θέσεων εργασίας βάσει επισφαλούς 
απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθούν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, την εκτίμηση των 
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μισθών, την προώθηση των συμβάσεων 
αορίστου χρόνου και τη ρύθμιση των 
ωρών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 70
Christine Anderson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. τονίζει ότι οι γυναίκες -ακόμα και 
εκτός της αγοράς εργασίας- που είναι 
δραστήριες ως μητέρες και νοικοκυρές 
είτε αποκλειστικά είτε παράλληλα με το 
επάγγελμά τους, έχουν ανεκτίμητη αξία 
για την κοινωνία και αντιμετώπισαν 
τεράστιες προκλήσεις κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19, 
αναλαμβάνοντας καθήκοντα φροντίδας 
και εκπαίδευσης παράλληλα με την 
καθημερινή εργασία τους, καθώς τούτο 
κατέστη απαραίτητο αφότου έκλεισαν τα 
σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί·

Or. de

Τροπολογία 71
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. αναγνωρίζει τη σημασία 
συμμετοχής εμπειρογνωμόνων στα 
θέματα ισότητας των φύλων, κοινωνικών 
εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας 
των πολιτών κατά τη διαδικασία της 
προετοιμασίας, της εφαρμογής και της 
παρακολούθησης των επιχειρησιακών 
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προγραμμάτων των ΕΔΕΤ σύμφωνα με 
την αρχή της εταιρικής σχέσης και 
ενθαρρύνει τη χρήση έργων που 
συντονίζει η κοινότητα μέσω των 
υφιστάμενων μέσων, όπως οι 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις 
(ITI) και οι τοπικές αναπτύξεις με 
πρωτοβουλία κοινοτήτων (CLLD) 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια 
προσέγγιση από τη βάση ως την κορυφή 
στην ανάπτυξη των έργων·

Or. en

Τροπολογία 72
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. σημειώνει την ανάγκη να 
βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ της 
συνοχής, των ταμείων αποκατάστασης 
και άλλων υφιστάμενων προγραμμάτων 
με σκοπό τη βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών για τις γυναίκες-, την επένδυση 
στις εγκαταστάσεις φροντίδας, την 
καταπολέμηση και την πρόληψη της 
έμφυλης βίας, καθώς και την εξασφάλιση 
της πρόσβασης, μεταξύ άλλων, στις 
υπηρεσίες σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. προσδίδει έμφαση στο γεγονός ότι 
πολλές γυναίκες επιλέγουν να κάνουν ένα 
προσωρινό διάλειμμα από τις καριέρες 
τους ή να μην είναι ενεργές στην αγορά 
εργασίας προκειμένου να μεγαλώσουν τα 
παιδιά τους, και ότι αυτή η επιλογή 
πρέπει να γίνεται σεβαστή και να 
εκτιμάται, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
συντάξεις·

Or. en

Τροπολογία 74
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν τη συνεκτίμηση της 
ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό 
με σκοπό να επιτευχθεί ίση ως προς τα 
φύλα ανάθεση των χρηματοδοτικών 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 75
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. τονίζει ότι πολλά κράτη μέλη που 
επωφελούνται από την πολιτική της 
συνοχής έχουν αρνητικό φυσικό 
δημογραφικό ισοζύγιο με δείκτη 
γονιμότητας υπό το 1,7 παιδιά ανά 
γυναίκα, πολύ χαμηλότερο του κατώτερου 
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ορίου για την ανανέωση του πληθυσμού· 
σημειώνει ότι το δημογραφικό ζήτημα 
της Ευρώπης αποτελεί μείζονα πρόκληση 
και ότι τα μέτρα που λαμβάνονται 
δυνάμει της πολιτικής της συνοχής θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν το ποσοστό 
γεννητικότητας, ιδίως με το να επιτραπεί 
στις γυναίκες που το επιθυμούν να 
συμφιλιώνουν την οικογενειακή και την 
εργασιακή ζωή και λαμβάνοντας 
σοβαρότερα υπόψη τον χρόνο που 
αφιερώνεται στην ανατροφή των 
παιδιών, όταν υπολογίζονται οι συντάξεις 
τους·

Or. en

Τροπολογία 76
Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. υποστηρίζει μια περισσότερο 
στρατηγική εφαρμογή του ΕΚΤ, με την 
ικανότητα να προωθείται η ισότητα 
μεταξύ αντρών και γυναικών, να 
βελτιώνεται η πρόσβαση και η 
επανεισδοχή στην αγορά εργασίας, να 
καταπολεμούνται η ανεργία, η φτώχεια, ο 
κοινωνικός αποκλεισμός και όλες οι 
μορφές διακρίσεων· καλεί την Επιτροπή 
να προτείνει μέτρα προληπτικού 
χαρακτήρα μέσω του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική 
Ανάπτυξη με σκοπό να υποστηριχθεί η 
γυναικεία απασχόληση σε αγροτικές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 77
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. θεωρεί ότι ο σεβασμός του 
κράτους δικαίου, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, 
καθώς και ο σεβασμός των δικαιωμάτων 
ΛΟΑΔΜ+ θα πρέπει να συνιστούν 
αναγκαία προϋπόθεση για την ορθή 
χρηματοοικονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική ενωσιακή 
χρηματοδότηση, ενώ θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται πάντα η προστασία των 
τελικών δικαιούχων·

Or. en

Τροπολογία 78
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει 
από τα κράτη μέλη να οργανώσουν μια 
υποχρεωτική εθνική στρατηγική 
ισότητας των φύλων ως προϋπόθεση 
λήψης κονδυλίων συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 79
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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4 γ. προσδίδει έμφαση στη σημασία 
εφαρμογής μιας διατομεακής 
προοπτικής, η οποία είναι αναγκαία για 
την προστασία των ευάλωτων ατόμων 
που μπορούν να αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές μορφές διακρίσεων βάσει της 
αναπηρίας, της ηλικίας, της εθνοτικής 
καταγωγής, του σεξουαλικού 
προσανατολισμού, της θρησκείας, των 
πεποιθήσεων ή της φυλετικής 
ταυτότητας, με ειδική αναφορά στις 
ευάλωτες ομάδες, όπως, μεταξύ άλλων, οι 
γυναίκες μετανάστες και τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ· συνακόλουθα, ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια 
διατομεακή προσέγγιση σε μεγαλύτερο 
βαθμό και να σχεδιάσει κατευθυντήριες 
γραμμές προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή της προσέγγισης αυτής στον 
κύκλο της πολιτικής της συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 80
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 δ. χαιρετίζει την αναγνώριση των 
έμφυλων στερεοτύπων ως μίας από τις 
κύριες αιτίες ανισότητας των φύλων· 
προσδίδει έμφαση στην ανάγκη να 
περιληφθούν περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα μέτρα που έχουν ως στόχο 
την εξάλειψη αυτών των στερεοτύπων σε 
όλους τους τομείς της πολιτικής της 
συνοχής· ζητεί να συμμετέχουν οι τοπικές 
και περιφερειακές αρχές στην 
καταπολέμηση των έμφυλων 
στερεοτύπων στην πολιτική της συνοχής·

Or. en
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Τροπολογία 81
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 ε. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθούν τις δραστηριότητες 
των γυναικών στην αγορά εργασίας και 
στην επιχειρηματικότητα, ιδίως στους 
τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, 
της μηχανικής και των μαθηματικών 
(STEM)· προσδίδει έμφαση στην ανάγκη 
να ενισχυθούν τα περιφερειακά, εθνικά, 
και ευρωπαϊκά δίκτυα των γυναικών 
στους τομείς των επιχειρήσεων, της 
επιχειρηματικότητας, της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, των 
μέσων ενημέρωσης, της ηγεσίας της 
κοινωνίας των πολιτών και της πολιτικής 
ηγεσίας, ιδίως στις απομακρυσμένες, 
αγροτικές και παραμεθόριες περιοχές· 
τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί ο 
κάθετος και οριζόντιος διαχωρισμός 
μεταξύ γυναικών και αντρών στην αγορά 
εργασίας, δεδομένου ότι οι πλέον 
επισφαλείς και οι χαμηλότερα 
αμειβόμενες θέσεις εργασίας συντριπτικά 
ανήκουν σε γυναίκες, γεγονός που 
επηρεάζει ιδιαιτέρως το σαφές 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα·

Or. en

Τροπολογία 82
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 στ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν και να 
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διερευνούν τη συνεκτίμηση της αρχής 
των μη διακρίσεων σε όλα τα στάδια του 
κύκλου πολιτικής της συνοχής και να 
αναλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις σε 
περιπτώσεις παραβιάσεων αυτής της 
αρχής·

Or. en

Τροπολογία 83
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 ζ. καλωσορίζει την απόρριψη εκ 
μέρους της Επιτροπής των έξι αιτήσεων 
αδερφοποίησης πόλεων όπου συμμετείχαν 
πολωνικές αρχές που υιοθέτησαν τις 
διακηρύξεις "ζώνες ελεύθερες από 
ΛΟΑΔΜ+"· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει εκ του σύνεγγυς τις καταγγελίες 
που αφορούν την κατάχρηση των 
ενωσιακών κονδυλίων από τις αρχές 
αυτές και να απορρίψει όλες τις αιτήσεις 
επιχορήγησης της συνοχής από αρχές που 
έχουν υιοθετήσει ανάλογες αποφάσεις·

Or. en


