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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)

(17α) Λαμβάνοντας υπόψη το στόχο της 
Λισσαβώνας που συνίσταται στην επίτευξη 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών 
ανώτερου του 60% έως το 2010 και 
δεδομένου ότι οι ανισότητες παραμένουν 
αυξημένες στην αγορά εργασίας, είναι 
αναγκαίο να προωθηθεί η διαφοροποίηση 
των επαγγελματικών επιλογών των  
κοριτσιών, να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
των γυναικών στη δια βίου μάθηση και, 
ιδίως, στην κατάρτιση στις τεχνολογίες της 
πληροφορίας, καθώς και να διασφαλισθεί 
η συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα 
επίπεδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Or. fr
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Σε όλες τις δραστηριότητες της, η 
Κοινότητα πρέπει να εξαλείψει τις 
ανισότητες και να προωθήσει την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης.

(24) Σε όλες τις δραστηριότητες της, η 
Κοινότητα πρέπει να εξαλείψει τις 
ανισότητες και να προωθήσει την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης. 
Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια με 
στόχο να βελτιωθεί η συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας. Επίσης, θα 
πρέπει να προωθηθεί η πρόσβαση των 
γυναικών σε σφαίρες και θέσεις ευθύνης.

Or. es

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 16
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Γενικός στόχος του ολοκληρωμένου 
προγράμματος είναι να συμβάλει, με τη δια 
βίου μάθηση, στην ανάπτυξη της 
Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας της 
γνώσης, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 
καλύτερες και περισσότερες θέσεις 
απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα, 
ικανοποιητική προστασία του 
περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. 
Στοχεύει ιδιαίτερα στην ενίσχυση των 
ανταλλαγών, της συνεργασίας και της 
κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 
Κοινότητα έτσι ώστε να καταστούν 
παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως προς την 
ποιότητα.

2. Γενικός στόχος του ολοκληρωμένου 
προγράμματος είναι να εντείνει και να 
ενισχύσει τη συνειδητοποίηση στην 
ευρωπαϊκή κοινωνία ότι οι γνώσεις μας 
συνεχώς αλλάζουν και επεκτείνονται. Μόνο
με τη δια βίου μάθηση μπορεί να 
επιτευχθούν η ανάπτυξη της Κοινότητας ως 
προηγμένης κοινωνίας της γνώσης, με 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες 
και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και 
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, 
διασφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποιητική 
προστασία του περιβάλλοντος για τις 
μελλοντικές γενιές. Στοχεύει ιδιαίτερα στην 
ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας 
και της κινητικότητας μεταξύ των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στην Κοινότητα έτσι ώστε να καταστούν 
παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως προς την 
ποιότητα.



AM\552198EL.doc 3/5 PE 353.346v01-00

EL

Or. de

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 17
Άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

(γ) ενίσχυση της συμβολής της δια βίου 
μάθησης στην πλήρη ανάπτυξη του ατόμου, 
την κοινωνική συνοχή, την ιδιότητα του 
ενεργού πολίτη, την ισότητα των φίλων και 
τη συμμετοχή των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες·

(γ) ενίσχυση της συμβολής της δια βίου 
μάθησης στην πλήρη ανάπτυξη του ατόμου, 
την κοινωνική συνοχή, την ιδιότητα του 
ενεργού πολίτη, την ισότητα των φίλων, με 
την εξάλειψη των κοινωνικών 
στερεοτύπων περί φύλου, και τη συμμετοχή 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες·

Or. es

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 18
Άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο (γα) (νέο)

(γα) προώθηση της πρόσβασης όλων στις 
δυνατότητες της δια βίου μάθησης και 
λήψη ειδικών μέτρων που θα εστιάζονται 
στα πλέον μειονεκτούντα άτομα, όπως οι 
μόνοι γονείς, οι άνδρες και γυναίκες σε 
γονική και οικογενειακή άδεια, οι 
μετανάστες, οι άνδρες και γυναίκες που 
ζουν σε περιθωριοποιημένες ζώνες, στην 
ύπαιθρο ή στη φτώχεια·

Or. de

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 19
Άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο (γα) (νέο)

(γα) προώθηση της πρόσβασης όλων στις 
δυνατότητες της δια βίου μάθησης και 
λήψη ειδικών μέτρων που θα εστιάζονται 
στα πλέον μειονεκτούντα άτομα, όπως οι 
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μόνοι γονείς, οι μετανάστες, οι άνδρες και 
γυναίκες που ζουν σε περιθωριοποιημένες 
ζώνες ή στη φτώχεια·

Or. fr

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 20
Άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο (ε)

(ε) συμβολή στην αύξηση της συμμετοχής 
των ατόμων όλων των ηλικιών στη δια βίου 
μάθηση·

(ε) συμβολή στην αύξηση της συμμετοχής 
των ατόμων όλων των ηλικιών στη δια βίου 
μάθηση, με ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες 
με τις μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας, ιδίως στις γυναίκες·

Or. es

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 21
Άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο (θα ) (νέο)

(θα) μέριμνα ώστε και τα δύο φύλα να 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη και ώστε 
άνδρες και γυναίκες να συμμετέχουν εξίσου 
σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης στην Ευρώπη.

Or. fr

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 22
Άρθρο 12, στοιχείο (δ)

(δ) προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και συμβολή στην 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο, τη 
φυλετική ή εθνοτική προέλευση, τη 

(δ) συμβολή στην καταπολέμηση όλων των 
μορφών διακρίσεων που βασίζονται στο 
φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική προέλευση, τη 
θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, 
την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
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θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, 
την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Or. es

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 23
Άρθρο 12, στοιχείο (δα) (νέο)

(δα) προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, βελτίωση της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και της πρόσβασής τους στις 
σφαίρες και θέσεις ευθύνης, και εξάλειψη 
των κοινωνικών στερεοτύπων περί φύλου.

Or. es

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 24
Άρθρο 32, στοιχείο (α) 

(α) διδασκόμενους που παρακολουθούν 
εκπαίδευση ενηλίκων·

(α) διδασκόμενους που παρακολουθούν 
εκπαίδευση ενηλίκων, με ιδιαίτερη 
προσοχή στις ομάδες χωρίς βασικά 
προσόντα, ιδίως δε στις γυναίκες·

Or. es


