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Anna Záborská
Γυναίκες και φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2004/2217(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1 (νέα)

- έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που 
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμά της 217 
Α (ΙΙΙ) της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

Or. fr

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 5

- υπόψη τις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα αυτό, και ειδικότερα 
τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,

Or. fr
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 11 (νέα)

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 136, 137, παράγραφος 1, και 141, παράγραφος 3, για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ειδικότερα το σημείο ι) του άρθρου 137, 
παράγραφος 1,  σχετικά με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 12 (νέα)

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Νίκαιας στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000, Παράρτημα Ι στα οποία περιλαμβάνεται 
έκκληση "να εξασφαλισθεί η παρακολούθηση της σύστασης του 1992 σχετικά με 
τις ελάχιστες εγγυήσεις πόρων που πρέπει να εξασφαλίζονται από τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας", καθώς και τα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σάντα Μαρία Ντα Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου 2000, 
και ειδικότερα τη συμφωνία για τους δείκτες που θα πρέπει να καθορισθούν ως 
κοινά σημεία αναφοράς στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την 
εξάλειψη της φτώχειας,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 13 (νέα)

- έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου 92/442/ΕΟΚ της 27ης Ιουλίου 1992  
σχετικά με τη σύγκλιση των στόχων και των πολιτικών κοινωνικής προστασίας
(ΕΕ L 245, 26.8.1992, σελ. 49),

Or. en
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 14 (νέα)

- έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής κοινωνικής προστασίας για τους δείκτες 
στον τομέα της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης (Οκτώβριος 2000),

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 15 (νέα)

- έχοντας υπόψη τους αναθεωρημένους κοινούς στόχους για το δεύτερο γύρο των 
εθνικών σχεδίων δράσης "Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού", 25 Νοεμβρίου 2002 ( SOC 508), καθώς και το σχέδιο κοινής 
έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την κοινωνική προστασία και την κοινωνική 
ένταξη (COM(2005)0014),

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 16 (νέα)

- έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης 
Μαΐου 2002 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις
συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) (COM(2001)0754 – C5-0679/2001 –
2001/0293(COD)),

Or. en

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Α

A λαμβάνοντας υπόψη το κύριο θέμα της παγκόσμιας ημέρας άρνησης της φτώχειας (17 
Οκτωβρίου): εκεί που οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να ζουν στη δυστυχία, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται. Η προσπάθεια για επιβολή του σεβασμού των 
δικαιωμάτων αυτών αποτελεί καθήκον της ιδιότητας του πολίτη,
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Or. pt

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Βα (νέα)

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε δέκα επτά κράτη μέλη ο κίνδυνος της εξαθλίωσης 
μεταξύ των γυναικών υπερβαίνει κατά πολύ τον αντίστοιχο μεταξύ των ανδρών,

Or. sk

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Β

B. υπογραμμίζοντας την ανάγκη προαγωγής της έλευσης της νέας Ευρώπης, η οποία θα 
χαρακτηρίζεται από τη δημιουργική συνύπαρξη πολιτισμών και νοοτροπιών και τον 
πλήρη σεβασμό της διαφορετικότητας, όπου η υπεύθυνη ελευθερία δεν θα σταματά 
στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, όπου οι πολίτες θα μοιράζονται τις ικανότητές 
τους ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση, προκειμένου να αναδειχθεί η 
δημιουργικότητα και να προστατευθεί η αξιοπρέπεια κάθε πολίτη για το παγκόσμιο 
κοινό καλό, τόσο στην ανατολή όσο και στη δύση,

Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Γα (νέα)

Γα. τονίζοντας ότι όσο μακρύτερο είναι το χρονικό διάστημα της διαβίωσης στα όρια 
της φτώχειας και με ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος 
της περιαγωγής σε μόνιμη οικονομική εξαθλίωση και κοινωνικό αποκλεισμό. Οι 
δράσεις κατά της φτώχειας δε θα πρέπει, συνεπώς, να αποσκοπούν μόνο στην 
ενίσχυση των ατόμων που ήδη ζουν σε συνθήκες οικονομικής εξαθλίωσης, αλλά 
και στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση φαινομένων που οδηγούν στην 
οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση τους πολίτες, 

Or. el
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Γβ (νέα)

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της σχέσης μεταξύ της Πλατφόρμας Δράσης 
του Πεκίνου και της Στρατηγικής της Λισαβόνας, η ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το 
παραγωγικό δυναμικό του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού αποτελεί βασικό 
παράγοντα για την επίτευξη των γενικών στόχων του Πεκίνου και της Στρατηγικής 
της Λισαβόνας,

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία νέων μορφών φτώχειας και περιθωριοποίησης που 
πρέπει να οδηγήσουν στην έγκριση συγκεκριμένων καινοτόμων μέτρων ώστε να 
βοηθηθούν όσοι έχουν ανάγκη,

Or. fr

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία νέων μορφών φτώχειας και περιθωριοποίησης που 
απαιτούν νέες και δημιουργικές απαντήσεις ώστε να βοηθηθούν όσοι έχουν ανάγκη,

Or. pt

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εξάλειψη της φτώχειας και τις κοινωνικές πτυχές της 
Ατζέντας της Λισαβόνας έχει δοθεί μικρότερη προσοχή απ' ό, τι στη σταθερότητα 
των τιμών, τη μείωση του κόστους και το δημοσιονομικό έλλειμμα, 

Or. en
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Εα (νέα)

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η παγκοσμιοποίηση και η γενίκευση της χρήσης 
των υπολογιστών προσέφεραν περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες και αυτονομία 
σε ορισμένες γυναίκες, πολλές άλλες έχουν περιθωριοποιηθεί και στερούνται τα 
οφέλη της διαδικασίας αυτής, λόγω των σχετικών ανισοτήτων μεταξύ των χωρών 
και εντός αυτών,

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Ε

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα κράτη μέλη η αναλογία παιδιών και νεαρών ατόμων 
που ζουν σε εξαθλίωση είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το μέσο όρο των 
εξεταζόμενων ομάδων και ότι εάν η εξαθλίωση πλήξει περαιτέρω τις γυναίκες, αυτές 
θα είναι επίσης οι πρώτες που θα υπερασπιστούν τους οικείους τους ενάντια στη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, συχνά με αθόρυβο και μυστικό τρόπο, καθώς 
οι γυναίκες είναι θεμελιωτές ουσιαστικών δεσμών, διδάσκαλοι της ειρήνης και 
πρωτοπόροι όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της 
αξιοπρέπειας όλων, στοχεύοντας επίσης στη βελτίωση της αναγνώρισης όλων των 
γυναικών γενικότερα,

Or. sk

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Ε

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαθλίωση πλήττει περισσότερο τις γυναίκες και ότι αυτές
είναι επίσης οι πρώτες που θα υπερασπιστούν τους οικείους τους ενάντια στη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό, συχνά με αθόρυβο και διακριτικό τρόπο, καθώς οι 
γυναίκες προάγουν την ειρήνη και την αρμονία και ενεργούν για το σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και της αξιοπρέπειας όλων, στοχεύοντας επίσης στη 
βελτίωση της αναγνώρισης όλων των γυναικών γενικότερα,

Or. pt
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Ε

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η εξαθλίωση πλήξει περαιτέρω τις γυναίκες, αυτές θα 
είναι επίσης οι πρώτες που θα υπερασπιστούν τους οικείους τους ενάντια στη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό (διαγραφή) καθώς οι γυναίκες είναι θεμελιωτές 
ουσιαστικών δεσμών, διδάσκαλοι της ειρήνης και πρωτοπόροι όσον αφορά το 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της αξιοπρέπειας όλων, στοχεύοντας 
επίσης στη βελτίωση της αναγνώρισης όλων των γυναικών γενικότερα,

Or. el

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη ΣΤα (νέα)

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια είναι στενά συνδεδεμένη με τις φυλετικές 
διακρίσεις και τη συναφή δυσανεξία και ότι οι πρακτικές αυτές επιδεινώνουν τις 
συνθήκες φτώχειας, περιθωριοποίησης και κοινωνικού και οικονομικού 
αποκλεισμού των γυναικών που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες, ιδίως δε των 
γυναικών Ρομά,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη Ζα (νέα)

Ζa. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην 
Ευρώπη εξακολουθεί να κυμαίνεται μεταξύ 16% και 33% κατά μέσο όρο, ότι δεν 
υπήρξε καμία ουσιαστική πρόοδος ως προς την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, που καθιερώθηκε πριν από 30 χρόνια με την 
οδηγία του Συμβουλίου 75/117/ΕΟΚ 1 για την ισότητα των αμοιβών ανδρών και 
γυναικών, καθώς και ότι, σε σύγκριση με το 6,6% των ανδρών, το ποσοστό των 
εργαζόμενων γυναικών που απασχολούνται σε εργασία μερικής απασχόλησης στην 
ΕΕ ανέρχεται σε 30%, επιλογή που συχνά υπαγορεύεται από την έλλειψη 
οικονομικά προσιτών υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών,

  
1 ΕΕ L 45, 19.2.1975, σελ. 19.
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Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη Ζβ (νέα)

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοικοκυριά όπου αρχηγός οικογενείας είναι η γυναίκα 
κερδίζουν 9%-26% λιγότερο από τα αντίστοιχα των ανδρών, με επικεφαλής το 
Ηνωμένο Βασίλειο (26%), ακολουθούμενο από τη Σουηδία (14%), τη Γαλλία (12%),
τις Κάτω Χώρες (11%), τη Γερμανία (10%) και την Ιταλία (9%),

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η απασχόληση δεν συνιστά επαρκή προστασία 
απέναντι στην εξαθλίωση: κυρίως ως αποτέλεσμα του επαγγελματικού 
διαχωρισμού, οι γυναίκες που εργάζονται σε πιο χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας 
είναι περισσότερες από τους άνδρες, ενώ συχνά ούτε οι πόροι από την κοινωνική 
προστασία από μόνοι τους παρέχουν προστασία έναντι της εξαθλίωσης,

Or. sk

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. δηλώνοντας ότι η κατάσταση των «φτωχών εργαζομένων» αντιπροσωπεύει μια απτή
πραγματικότητα στα κράτη μέλη και ότι δεν αρκεί πάντα να εργάζεται μια γυναίκα για 
να μην είναι φτωχή, καθώς η εργασία ή η κοινωνική πρόνοια δεν προσφέρουν πάντα 
στις γυναίκες επαρκή προστασία, διότι οι θέσεις στις οποίες εργάζονται οι γυναίκες 
είναι πολλές φορές χαμηλόμισθες ή θέσεις εργασίας μερικής ή προσωρινής 
απασχόλησης, ενώ λαμβάνουν συχνά μικρότερους μισθούς για παροχή εργασίας 
όμοιας με άνδρες συναδέλφους τους,

Or. el
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη Ηα (νέα)

Hα. υπογραμμίζοντας ότι ο κίνδυνος της φτώχειας και της εξαθλίωσης πλήττει και τα 
άτομα άνω των 65 ετών, όπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού άνω των 65 ετών στην 
Ευρώπη είναι γυναίκες, καθώς και ότι οι αδυναμίες των ασφαλιστικών και 
συνταξιοδοτικών συστημάτων πλήττουν άτομα με ασθενέστερη θέση στην αγορά 
εργασίας, όπως τις γυναίκες, οι οποίες εργάζονται λιγότερα χρόνια, αμείβονται 
λιγότερο από τους άνδρες ή προσφέρουν ακόμη και εργασία χωρίς αμοιβή,

Or. el

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη Ηβ (νέα)

Hβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μονογονικών οικογενειών έχει αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια, ότι τα μέλη των οικογενειών αυτών διατρέχουν αρκετά 
μεγαλύτερο κίνδυνο να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας, αλλά και  ότι το 85% 
των μονογονικών οικογενειών έχουν ως αρχηγό γυναίκα, γεγονός που καταδεικνύει 
ακόμα περισσότερο τη δυσμενέστερη θέση της γυναίκας ως προς το φαινόμενο της 
φτώχειας,

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη Η

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία μπορεί μεν να αποτελεί πηγή εισοδήματος και 
παράγοντα κοινωνικής ένταξης για τις οικογένειες και τα άτομα που ζουν στη 
φτώχεια, αλλά δεν αρκεί, ωστόσο, για να γίνει κάποιος πολίτης,

Or. fr
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη Η

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία αναμφίβολα ενσωματώνει το άτομο σε μια ομάδα,
αλλά ότι αυτό δεν αρκεί για να γίνει κάποιος πολίτης και ότι η εργασία 
αντιπροσωπεύει κάτι παραπάνω από μια πηγή εισοδήματος για τις οικογένειες και τα 
άτομα που ζουν στη φτώχεια, καθώς πέρα από την οικονομική στήριξη προωθεί την 
συμμετοχή του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο και βοηθά στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του,

Or. el

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη Θ

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη Ια (νέα)

Ια. τονίζοντας το πρόβλημα της οικογενειακής βίας εις βάρος των γυναικών, το οποίο 
τις οδηγεί σε διατάραξη της πνευματικής τους υγείας, κοινωνική απομόνωση και 
μείωση της επαγγελματικής τους απόδοσης με συνέπειες αρνητικές για τη θέση 
τους στον χώρο που εργάζονται, υπογραμμίζοντας δε ότι μεγάλο ποσοστό των 
άστεγων γυναικών είναι γυναίκες που άφησαν την οικογενειακή στέγη εξαιτίας της 
εις βάρος τους ασκούμενης βίας και έχουν φτάσει στα όρια της κοινωνικής
εξαθλίωσης και φτώχειας,

Or. el

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη Ιβ (νέα)

Ιβ. υπογραμμίζοντας ότι οι γυναίκες που είναι μέλη εθνικών ή θρησκευτικών 
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μειονοτήτων υφίστανται λόγω φύλου, αλλά και καταγωγής ή θρησκεύματος, διπλή 
διακριτική μεταχείριση που τις εμποδίζει πολλές φορές να βρουν θέση εργασίας· 
τονίζοντας ότι λόγω της κατάστασης αυτής οι γυναίκες αυτές είτε ζουν 
εξαρτημένες από τον σύζυγό τους σε συνθήκες εξαθλίωσης είτε αναγκάζονται να 
δουλέψουν παράνομα χωρίς κοινωνική ασφάλιση και υπό άθλιες συνθήκες 
εργασίας,

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύμφωνο οικονομικής σταθερότητας πρέπει παράλληλα 
να συμπληρωθεί από ένα σύμφωνο σταθερότητας των πολιτών, το οποίο θα προάγει 
μία συμφωνία της οποίας οι πλέον μειονεκτούντες πολίτες θα είναι οι πραγματικές 
κινητήριες δυνάμεις και εταίροι, ένα σύμφωνο το οποίο θα οδηγεί σε μεγαλύτερη 
αυτονομία και μεγαλύτερο σεβασμό της αξιοπρέπειας των γυναικών και των ανδρών 
που είναι αποκλεισμένοι, ενίοτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, από την αγορά 
εργασίας και την κοινωνία,

Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι δε μπορεί να εξαλειφθεί η φτώχεια των γυναικών χωρίς να 
λάβουμε υπόψη το ρόλο των ανδρών (διαγραφή) στην ανοικτή μέθοδο συντονισμού 
και στα εθνικά σχέδια για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη,

Or. el

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 35
Παράγραφος 1α (νέα)

1a. επισημαίνει ότι η φτώχεια έχει διάφορες εκφάνσεις, περιλαμβανομένης της 
έλλειψης εισοδήματος και επαρκών παραγωγικών πόρων ώστε να εξασφαλίζονται 
σε διαρκή βάση τα προς το ζην, της πείνας και του υποσιτισμού, της κακής 
κατάστασης υγείας, της περιορισμένης ή ανύπαρκτης πρόσβασης στην παιδεία και 
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άλλες βασικές υπηρεσίες, της αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας λόγω 
ασθενειών, της έλλειψης στέγης ή της ακαταλληλότητας της στέγης, του 
επισφαλούς περιβάλλοντος και των κοινωνικών διακρίσεων και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι κύριο χαρακτηριστικό της είναι η 
μη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην πολιτική, κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 36
Παράγραφος 1β (νέα)

1β. παραπέμπει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, 
που δεσμεύουν τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να έχουν δημιουργήσει έως το 
2010 κέντρα φύλαξης των παιδιών για το 90% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας 
μεταξύ τριών και της ηλικίας κατά την οποία αρχίζει η υποχρεωτική φοίτηση και 
για το 33% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών· τονίζει, 
ωστόσο, ότι προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, οι εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές αρχές πρέπει να συνδυάσουν την οικονομική τους συμβολή με τη 
δημιουργία και/ή τη λειτουργία υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών υψηλής 
ποιότητας και σε προσιτές τιμές·

Or. en

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 37
Παράγραφος 1

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. pt

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 38
Παράγραφος 3

3. υπογραμμίζει ότι οι καταστάσεις εξαθλίωσης υποκινούν την εμπορία των γυναικών, 
την πορνεία, τη βία, και γενικότερα την κάθε είδους εκμετάλλευση· ζητεί οι 
συνέπειες αυτές της φτώχειας να ενσωματωθούν στην ανοικτή μέθοδο συντονισμού 
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και στην ατζέντα της κοινωνικής πολιτικής·

Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 39
Παράγραφος 4α (νέα)

4α. ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να θεσπιστεί σε όλα τα κράτη μέλη ένα 
«ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα» το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας στο πλαίσιο πάντα της συνολικής πολιτικής για την 
οικονομική και κοινωνική επανένταξη όσων λαμβάνουν αυτή την παροχή·

Or. el

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 40
Παράγραφος 4

4. αναγνωρίζει ότι η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων και αγαθών δεν 
επιτρέπει, ως έχει, την εξάλειψη της φτώχειας και ότι η μεγάλη φτώχεια, κυρίως 
εφόσον είναι επίμονη, συνιστά στέρηση ευκαιριών και δεν επιτρέπει στα άτομα που 
πλήττει να συμμετέχουν πλήρως στη ζωή της κοινότητας, κυρίως καθιστώντας τα 
άτομα τα οποία πλήττει αδιάφορα για το περιβάλλον τους·

Or. pt

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 41
Παράγραφος 6α (νέα)

6 α. συνιστά να μελετηθούν, με τη βοήθεια στατιστικών ανά φύλο, οι συνέπειες της 
οικονομικής και πολιτικής μεταρρύθμισης των νέων κρατών μελών στην 
πραγματική κατάσταση ως προς την ισότητα ανδρών και γυναικών·

Or. pt
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Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 42
Παράγραφος 6β (νέα)

6β. ζητεί από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το θέμα της ευάλωτης κατάστασης 
των γυναικών Ρομά, οι οποίες υφίστανται πολυποίκιλες μορφές διακρίσεων, με

- την εφαρμογή πολιτικών για τη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων·

- την τήρηση χωριστών στοιχείων ανά φύλο και εθνότητα, προκειμένου να 
παρακολουθείται η πρόσβαση των γυναικών Ρομά στην παιδεία, την περίθαλψη και 
την απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 43
Παράγραφος 6γ (νέα)

6γ. ζητεί από την Επιτροπή, αλλά και τα κράτη μέλη να καταγράψουν  τις 
περιπτώσεις των γυναικών που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες και εργάζονται 
χωρίς κοινωνική ασφάλιση και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, και να τις 
βοηθήσουν να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 44
Παράγραφος 6

6. καλεί, κατά συνέπεια, τη Eurostat και τις αντίστοιχες υπηρεσίες των κρατών μελών 
να αναπτύξουν, σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των πληθυσμών που 
είναι σε θέση να μεταφέρουν βιώματα εξαθλίωσης, μία μεθοδολογία και δείκτες που 
θα διαχωρίζονται σύμφωνα με το φύλο, με σκοπό τη μέτρηση των επιπτώσεων της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού συγκεκριμένα για τις γυναίκες και τους 
άνδρες·

Or. fr
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 45
Παράγραφος 6

6. καλεί, κατά συνέπεια, τη Eurostat να αναπτύξει, σε στενή συνεργασία με τους 
εκπροσώπους των ΜΚΟ, όπως της Κοινωνικής Πλατφόρμας, της Επιτροπής και 
των μελών της επιτροπης κοινωνικής προστασίας, μία μεθοδολογία και δείκτες που 
θα διαχωρίζονται σύμφωνα με το φύλο, με σκοπό τη μέτρηση των επιπτώσεων της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού συγκεκριμένα για τις γυναίκες και τους 
άνδρες·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 46
Παράγραφος 8

8. ζητά να προωθηθεί, σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η στενή 
εταιρική σχέση με τις πλέον φτωχές γυναίκες και οικογένειες, προκειμένου να 
αντλήσουν από τις εμπειρίες τους μέτρα και μέσα για να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά η μεγάλη φτώχεια και να εξαλειφθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 47
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 48
Παράγραφος 10α (νέα)

10α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν στον κοινωνικό διάλογο για την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικής για την εκπαίδευση, την απασχόληση και τα 
συστήματα συνταξιοδότησης τους κοινωνικούς εταίρους σε κοινωνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, των οποίων μέλη είναι και γυναίκες της υπαίθρου που ζουν 
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στα όρια της φτώχειας·

Or. el

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 49
Παράγραφος 12

12. καλεί όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές του να εξετάσουν το πρόβλημα της 
φτώχειας στο αντίστοιχο θεματικό τους πλαίσιο, ιδίως στο βαθμό που πλήττει τις 
γυναίκες και να στηριχτούν στην εμπειρία της διακομματικής του επιτροπής Τέταρτος 
Κόσμος· 

Or. nl

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 50
Παράγραφος 13α (νέα)

13α. τονίζει ότι οι μη αμειβόμενες εργασίες, τις οποίες αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο οι 
γυναίκες, δεν καταγράφονται συστηματικά στα εθνικά στατιστικά στοιχεία και 
συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την χάραξη της πολιτικής απασχόλησης 
από τους αρμόδιους εθνικούς και κοινοτικούς φορείς· καλεί για τον λόγο αυτόν την 
Επιτροπή, αλλά και τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν τα στοιχεία που σχετίζονται 
με τις μη αμειβόμενες εργασίες προκειμένου να προωθηθούν  μέτρα δικαιότερης 
κατανομής των εργασιών αυτών, γεγονός που θα καταστήσει δυνατή τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και θα ενισχύσει και 
την οικονομική τους θέση και ανεξαρτησία·

Or. el

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 51
Παράγραφος 13

13. αναγνωρίζει την άμεση σχέση μεταξύ της οικονομικής ανισότητας, της εξάρτησης 
των γυναικών και των διαρκών ανισοτήτων μεταξύ των ανδρών και των γυναικών 
όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις οικογενειακές ευθύνες και τη 
συνολική στήριξη της οικογένειας, και δηλώνει με αγανάκτηση ότι, (παρά τη 
νομοθεσία που υπάρχει εδώ και δεκαετίες αλλά η οποία εξακολουθεί να είναι 
αναποτελεσματική) η απόκλιση των αποδοχών μεταξύ των φύλων ανήλθε, μεταξύ 
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2001 και 2003, σε 16% και 15% αντιστοίχως· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να προετοιμάσουν ένα Πράσινο Βιβλίο σχετικά με το θέμα αυτό και να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της αδικίας·

Or. sk

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 52
Παράγραφος 14

14. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
δίκαιη πρόσβαση των γυναικών που διαβιούν σε μειονεκτικό περιβάλλον στα 
συστήματα δημόσιας υγείας1, τη στέγαση, τη δικαιοσύνη, στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, καθώς και στον πολιτισμό και να αναφέρουν κάθε χρόνο στην Επιτροπή, 
το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ποια ειδικά μέτρα έχουν ληφθεί και ποια ήταν η 
συμβολή τους στη βελτίωση της κατάστασης·

Or. nl

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 53
Παράγραφος 14

14. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
δίκαιη πρόσβαση των γυναικών που διαβιούν σε μειονεκτικό περιβάλλον στα 
συστήματα δημόσιας υγείας2, και ειδικότερα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη που 
περιλαμβάνει την προστασία της μητέρας και του παιδιού, όπως ορίζεται από την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας3 και στη γυναικολογική-μαιευτική περίθαλψη, στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και στον πολιτισμό·

Or. xm

  
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο μέρος Ι, 
αρχή 11 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, όπως αναθεωρήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
2 Όπως ορίζεται στο άρθρο 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο μέρος Ι, 
αρχή 11 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, όπως αναθεωρήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
3 Πεντηκοστή έκτη παγκόσνια συνέλευση υγείας Α56/27, προσωρινή ημερήσια διάταξη σημείο 14.18, 24 
Απριλίου 2003, Διεθνής Διάσκεψη για την πρωτοβάθμια υγεία, Άλμα Άτα: εικοστή πέμπτη επέτειος, έκθεση της 
γραμματείας.
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 54
Παράγραφος 14

14. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η
δίκαιη πρόσβαση των γυναικών που διαβιούν σε μειονεκτικό περιβάλλον στα 
συστήματα δημόσιας υγείας, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στη δια βίου
μάθηση, καθώς και στον πολιτισμό, να αποτρέπεται η πρόωρη εγκατάλειψη της 
σχολικής εκπαίδευσης και να καθίσταται δυνατή η ομαλή μετάβαση από το σχολείο 
στην αγορά εργασίας·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 55
Παράγραφος 14

14. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
δίκαιη πρόσβαση των γυναικών που διαβιούν σε μειονεκτικό περιβάλλον σε 
αξιοπρεπή στέγη, στα συστήματα δημόσιας υγείας, στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, καθώς και στον πολιτισμό·

Or. fr

Τροπολογία: Edite Estrela
Τροπολογία 56
Παράγραφος 14

14. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
δίκαιη πρόσβαση των γυναικών που διαβιούν σε μειονεκτικό περιβάλλον στα 
συστήματα δημόσιας υγείας1, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και στον 
αθλητισμό και τον πολιτισμό·

Or. pt

  
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο μέρος Ι, 
αρχή 11 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, όπως αναθεωρήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 57
Παράγραφος 14α (νέα)

14a. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα για την 
ανάπτυξη στρατηγικών με στόχο την αύξηση της καθαρής συμμετοχής γυναικών 
όλων των ηλικιών, την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
προκειμένου να υλοποιηθούν οι γενικοί στόχοι της Λισαβόνας, την αντιμετώπιση 
των διαφορών στις αμοιβές και την προώθηση εργασιακών συνθηκών και 
ποιότητας που θα επιτρέπουν σε γυναίκες και άνδρες να συμμετέχουν πλήρως στην 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 58
Παράγραφος 15

15. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η δίκαιη 
πρόσβαση, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, στα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας και ασφάλισης και στα συστήματα συνταξιοδότησης, με σεβασμό στις 
διακοπές της σταδιοδρομίας, την εργασία μερικής απασχόλησης και την εργασία 
στους παραδοσιακούς τομείς εργασίας, με στόχο να αποτραπεί η εξαθλίωση των 
ηλικιωμένων, και ειδικότερα των γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 59
Παράγραφος 15

15. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η δίκαιη 
πρόσβαση, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, στα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και στα συστήματα συνταξιοδότησης, με σεβασμό στις διακοπές της 
σταδιοδρομίας, την εργασία μερικής απασχόλησης και την εργασία στους 
παραδοσιακούς τομείς εργασίας, με στόχο να αποτραπεί η εξαθλίωση των 
ηλικιωμένων, και ειδικότερα των γυναικών και να αναφέρουν κάθε χρόνο στην 
Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ποια ειδικά μέτρα έχουν ληφθεί και 
ποια ήταν η συμβολή τους στη βελτίωση της κατάστασης·

Or. nl
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Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 60
Παράγραφος 15

15. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η δίκαιη 
πρόσβαση, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, στα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και στα συστήματα συνταξιοδότησης, με σεβασμό στις διακοπές της 
σταδιοδρομίας και την εργασία μερικής απασχόλησης και να εξασφαλίζεται ότι η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης και της κοινωνικής δικαιοσύνης εφαρμόζεται ορθά στα 
επί μέρους συστήματα συνταξιοδότησης/ασφάλισης·

Or. sk

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 61
Παράγραφος 15α (νέα)

15a. επισημαίνει ότι στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας δεν λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ειδικές συνθήκες των 
γυναικών που ζουν στη φτώχεια· τονίζει ότι ο κίνδυνος να περιέλθει κανείς σε 
φτώχεια είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, ιδίως τις 
ηλικιωμένες, στις περιπτώσεις που τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
βασίζονται στην αρχή της συνεχούς αμειβόμενης απασχόλησης· σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι γυναίκες δεν πληρούν την απαίτηση αυτή λόγω διακοπών στην 
εργασία τους, που οφείλονται στον άνισο επιμερισμό αμειβόμενης και μη 
αμειβόμενης εργασίας· επιπλέον, οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν 
περισσότερα εμπόδια στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 62
Παράγραφος 15β (νέα)

15β. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την κατάλληλη κοινωνική ασφάλιση στις 
γυναίκες που είναι επιφορτισμένες με τη φροντίδα αρρώστων ή ηλικιωμένων ή 
ανάπηρων μελών της οικογένειάς τους, καθώς και στις ηλικιωμένες γυναίκες που 
λαμβάνουν ιδιαίτερα χαμηλή σύνταξη·

Or. el
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Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 63
Παράγραφος 16

16. καλεί τα κράτη μέλη να αναλύσουν, σε στενή συνεργασία με τις ερευνητικές μονάδες
τους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς (γυναίκες, οικογένειες, επιχειρηματίες, τοπικές 
συλλογικότητες, ενώσεις) τις πραγματικές ανάγκες των γυναικών και των ανδρών που 
διαβιούν σε μειονεκτικό περιβάλλον, με σκοπό τον αποτελεσματικό συνδυασμό της 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής επιδεικνύοντας σεβασμό στη 
διαφορετικότητα και τις διαφορές που σχετίζονται με το φύλο, γυναικών και να 
αναφέρουν κάθε χρόνο στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ποια 
ειδικά μέτρα έχουν ληφθεί και ποια ήταν η συμβολή τους στη βελτίωση της 
κατάστασης·

Or. nl

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 64
Παράγραφος 17α (νέα)

17α. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν επιπρόσθετα  μέτρα στήριξης ειδικά για τις 
εργαζόμενες μητέρες που είναι μέλη μονογονικών οικογενειών, είτε μέσω της 
διευκόλυνσης ανεύρεσης μορφών εργασίας με ωράριο ελαστικό, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις αυξημένες οικογενειακές τους υποχρεώσεις, είτε με την 
παροχή κατάλληλων υποδομών για την φροντίδα των τέκνων τους·

Or. el

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 65
Παράγραφος 17β (νέα)

17β. ζητεί από τα κράτη μέλη να εξεύρουν τα κατάλληλα μέτρα ενίσχυσης  των 
ανήλικων μητέρων, οι οποίες λόγω του συχνά χαμηλού μορφωτικού τους επιπέδου, 
αλλά και των κοινωνικών προκαταλήψεων, δυσκολεύονται να βρουν θέσεις 
εργασίας και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Περαιτέρω, θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό 
θα ήταν πολύ χρήσιμη η ανταλλαγή μεθόδων και πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών, με έμφαση στις πρακτικές που έχουν ακολουθήσει διάφορα κράτη μέλη 
στον τομέα πρόληψης της εγκυμοσύνης ανηλίκων·
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Or. el

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 66
Παράγραφος 18

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 67
Παράγραφος 18α (νέα)

18α. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή καταγραφή,
ανάλυση  και μελέτη των παραγόντων που οδηγούν σε φαινόμενα οικογενειακής 
βίας, ώστε να αναπτυχθούν άμεσα οι πολιτικές πρόληψης καθώς και 
αντιμετώπισης των συνεπειών των φαινομένων αυτών, όπως είναι η περίθαλψη 
των αστέγων γυναικών που είναι θύματα οικογενειακής βίας·  

Or. el

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 68
Παράγραφος 18β (νέα)

18 β. συνιστά στα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν στις γυναίκες που 
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ιδίως στις αρχηγούς μονογονικών οικογενειών, ίση 
πρόσβαση στην αποταμίευση και σε μηχανισμούς και ιδρύματα δανεισμού, καθώς 
και σε ένα "κατώτατο εγγυημένο εισόδημα", που θα τους επιτρέπει να ζουν με 
αξιοπρέπεια και να μορφώνουν τα παιδιά τους ώστε να γίνουν ισότιμοι πολίτες·

Or. pt
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Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 69
Παράγραφος 19

19. ζητεί από τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για τη βελτίωση 
της διαθεσιμότητας των κοινωνικών υπηρεσιών, με βάση το γεγονός ότι η 
διαθεσιμότητα κοινωνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για τη φροντίδα των 
παιδιών και άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειας έχει αποφασιστική 
σημασία για το κατά πόσον οι ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο (π.χ. 
γυναίκες αρχηγοί μονογονικών οικογενειών) θα μπορέσουν να εργασθούν·

Or. sk

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 70
Παράγραφος 19

19. τονίζει τον καθημερινό αγώνα των πλέον φτωχών γυναικών κατά της φτώχειας και 
χαιρετίζει την ευμενή δέσμευση των πολιτών που τις συνοδεύουν και τις στηρίζουν·

Or. pt

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 71
Παράγραφος 21

21. καλεί την Επιτροπή να απλουστεύσει σημαντικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας που 
επιβάλλονται στις ΜΚΟ και τις διαδικασίες για τη λήψη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων 
(διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 72
Παράγραφος 22

22. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής για τον διαρθρωμένο κοινωνικό διάλογο και την καλεί να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει θετικά τα λαϊκά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια Τέταρτος Κόσμος, όπου 
διεξάγεται πραγματικός διάλογος μεταξύ των πλέον φτωχών πολιτών και των 



PE 362.574v01-00 24/24 AM\578500EL.doc

EL

διοικητών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των εκλεγμένων σε όλα τα επίπεδα 
και των εκπροσώπων της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, με κύριο στόχο να 
επιτραπεί στους πλέον μειονεκτούντες πολίτες να καταθέσουν απόψεις και να 
συμβάλουν στην καταπολέμηση της φτώχειας, πράγμα που συνιστά (διαγραφή) απτό 
παράδειγμα ορθής πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα αυτό·

Or. pt

Τροπολογία: Edite Estrela
Τροπολογία 73
Παράγραφος 25α (νέα)

22α. υπιογραμμιίζει τη σπουδαιότητα των ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών 
αρχών στην προαγωγή της ισότητας των φύλων και τις παροτρύνει να περιλάβουν 
τη διάσταση του φύλου στα προγράμματά τους αποκεντρωμένης συνεργασίας, έτσι 
ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των φτωχών γυυναικών, ιδίως στις νέες 
τεχνολογίες της ενημέρωσης και τη μικρής κλίμακας χρηματοδότηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων·

Or. pt


