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Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πλειονότητα των κρατών μελών υπάρχει ισχυρή 
συσχέτιση μεταξύ των υψηλών ποσοστών απασχόλησης των γυναικών και των 
υψηλών ποσοστών γεννητικότητας, καθώς και μεταξύ των χαμηλών ποσοστών 
απασχόλησης των γυναικών και των χαμηλών ποσοστών γεννητικότητας,

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εξειδικευμένο γυναικείο εργατικό δυναμικό είναι 
απαραίτητο στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποκαθιστώντας την ισορροπία μεταξύ του αριθμού των ενεργών και ανενεργών,
δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μία απάντηση στο πρόβλημα που τίθεται από τη 
χρηματοδότηση των συντάξεων και συνεισφέροντας, κατά συνέπεια, στην 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών,

Or. fr
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Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα)

Αβ. έχοντας λάβει γνώση με ενδιαφέρον των πρωτοβουλιών που ξεκινούν σε 
πολυάριθμα κράτη μέλη και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους γονείς να 
προστατεύσουν καλύτερα τα παιδιά έναντι των νέων απειλών της κοινωνίας, 
κυρίως όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου, την αύξηση της κατανάλωσης
κάνναβης και άλλων ναρκωτικών από εφήβους, τη διάδοση πορνογραφικού υλικού
ιδιαίτερα εξευτελιστικού ή την αύξηση της βίας,

Or. fr

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Α γ (νέα)

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που συνδέονται με την παρουσία σε μία 
οικογένεια ενός ή περισσότερων παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές 
δυσκολίες (δυσλεξία, δυσπραξία, δυσκολία στην εκτέλεση υπολογισμών, 
διαταραχές της προσοχής συνοδευόμενες ή μη από υπερκινητικότητα) ή αναπηρίες 
και τις διάφορες πρακτικές που παρατηρούνται στα διάφορα κράτη μέλη για να 
βοηθηθούν αυτά τα παιδιά και οι γονείς τους,

Or. fr

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Α δ (νέα)

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 92/85/ΕΟΚ σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων,

Or. fr
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Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 6
Παράγραφος -1 (νέα)

–1. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή, υποβάλλοντας την Πράσινη Βίβλο «Μπροστά 
στις δημογραφικές αλλαγές, νέα αλληλεγγύη μεταξύ γενεών» (COM(2005)0094) 
παίρνει θέση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έναντι του φαινομένου που αποτελεί μία από 
τις μείζονες προκλήσεις σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο κοινωνίας, 
υπογραμμίζει όμως ότι τα αναρίθμητα ζητήματα που τίθενται λόγω της 
δημογραφικής εξέλιξης της κοινωνίας εναπόκεινται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, γεγονός το οποίο αποκλείει, κατά κανόνα, την 
καθιέρωση κοινοτικών αρμοδιοτήτων προς όφελος μίας ευρωπαϊκής ρύθμισης σε 
αυτόν τον τομέα·

Or. de

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 7
Παράγραφος 1

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν εντάσσει 
συστηματικά τη διάσταση του φύλου τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε 
μικροοικονομικό επίπεδο ανάλυσης, ενώ αυτό θα αποτελούσε απαραίτητη 
προσέγγιση για τον καθορισμό ευρύτερων συλλογιστικών και δράσεων·

Or. en

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 8
Παράγραφος 1

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν εντάσσει 
συστηματικά τη διάσταση του φύλου στις έρευνές της σχετικά με τη δημογραφική 
αλλαγή, παρά το γεγονός ότι το εν λόγω φαινόμενο συνδέεται (διαγραφή) με τη θέση 
της γυναίκας·

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

Τροπολογία 9
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. εκφράζει τις επιφυλάξεις του για τις διακρίσεις που, στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, έχουν ως στόχο τα ηλικιωμένα άτομα, δεδομένου ότι η Επιτροπή 
θεωρεί ότι η γήρανση θα μπορούσε να υπερβεί την πιθανή ετήσια αύξηση του ΑΕΠ 
στην Ευρώπη από 2-2,25 % σήμερα στο 1,25 % το 2040, με όλες τις συνέπειες που 
θα προέκυπταν από αυτήν την εξέλιξη για την επιχειρηματικότητα και την 
πρωτοβουλία στις κοινωνίες μας·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 10
Παράγραφος 2

2. καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που 
οδηγούν σε διαρθρωτικές ανισότητες σχετικά με το φύλο και οι οποίες εμποδίζουν, 
αφενός, την πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και, 
αφετέρου, την περισσότερο ενεργό συμμετοχή των ανδρών στον οικογενειακό βίο·

Or. fr

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 11
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος δεν λαμβάνει υπόψη τη 
σημασία της αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας στις δημογραφικές αλλαγές·

Or. pt

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 12
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. καλεί τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τα φορολογικά τους συστήματα και να 
θέσουν σε εφαρμογή φορολογικούς συντελεστές βάσει των ατομικών δικαιωμάτων, 
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και συνιστά την εφαρμογή συστημάτων κοινωνικής προστασίας προς όφελος των 
παιδιών και των οικογενειών και την επιστροφή, μεταξύ άλλων, των δαπανών που 
διατίθενται για τη φροντίδα των παιδιών, καθώς και μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ για 
όλα τα προϊόντα που προορίζονται για παιδιά·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 13
Παράγραφος 3

3. υπογραμμίζει ότι, παρά τις προόδους που έχουν επιτελέσει τα κράτη μέλη σε σχέση με 
την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, εξακολουθούν να υφίστανται 
ή να ενισχύονται άλλες μορφές διάκρισης οι οποίες συνδέονται με την εργασία των 
γυναικών· καλεί κυρίως, σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
δεόντως την οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της 
αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών·

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 14
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. τονίζει ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η συνεχιζόμενη 
στελέχωση από γυναίκες θέσεων χαμηλόμισθων και κατώτερων των προσόντων 
τους, μειώνει την απαραίτητη οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών που 
συνδέεται στενά με την απόφαση απόκτησης παιδιών·

Or. el

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει την ανάγκη διευθέτησης του χρόνου εργασίας των γυναικών, 
προκειμένου να τους επιτραπεί να συνδυάσουν την ανατροφή των παιδιών και τον
οικογενειακό βίο (διαγραφή), 
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Or. pl

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 16
Παράγραφος 4

4. παρατηρεί ότι η ευελιξία του χρόνου εργασίας για τις γυναίκες, υπό την 
προϋπόθεση ότι συνιστά αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής και δεν επιβάλλεται, 
μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο συνδυασμό του οικογενειακού και του 
επαγγελματικού βίου, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την οριστική εγκατάλειψη της 
σταδιοδρομίας·

Or. fr

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης της ευελιξίας του χρόνου εργασίας για τις 
γυναίκες, προκειμένου να διευκολύνεται ο συνδυασμός του οικογενειακού και του 
επαγγελματικού βίου, που δεν πρέπει να συνεπάγεται την εγκατάλειψη της 
σταδιοδρομίας, αλλά να συνιστά αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής και να μην 
επιβάλλεται, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση μία απασχόληση ποιότητας που 
θα διέπεται από τα δικαιώματα και από την αρχή της ισότητας των αμοιβών·

Or. pt

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 18
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης της ευελιξίας του χρόνου εργασίας για τις 
γυναίκες και για τους άνδρες, προκειμένου να διευκολύνεται ο συνδυασμός του 
οικογενειακού και του επαγγελματικού βίου, που δεν πρέπει να συνεπάγεται την 
εγκατάλειψη της σταδιοδρομίας, αλλά να συνιστά αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής 
και να μην επιβάλλεται· 

Or. fr
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Τροπολογία: Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 19
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης της ευελιξίας του χρόνου εργασίας για τις 
γυναίκες, προκειμένου να διευκολύνεται ο συνδυασμός του οικογενειακού και του 
επαγγελματικού βίου, που δεν πρέπει να συνεπάγεται την εγκατάλειψη της 
σταδιοδρομίας ή τη μερική απασχόληση, αλλά να συνιστά αποτέλεσμα ελεύθερης 
επιλογής και να μην επιβάλλεται· 

Or. fr

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 20
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης της ευελιξίας του χρόνου εργασίας για τις 
γυναίκες και τους άνδρες, προκειμένου να διευκολύνεται ο συνδυασμός του 
οικογενειακού και του επαγγελματικού βίου, που δεν πρέπει να συνεπάγεται την 
εγκατάλειψη της σταδιοδρομίας, αλλά να συνιστά αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής 
και να μην επιβάλλεται· 

Or. nl

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 21
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. συνιστά στα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανάπτυξη της γυναικείας 
δραστηριότητας και την πρόσβαση των γυναικών σε ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, καθώς και την ίση μεταχείριση σε σχέση με την αμοιβή·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 22
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι η αναγκαιότητα δημιουργίας των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών 
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προκειμένου οι γυναίκες να αποκτήσουν παιδιά είναι μία εκ των προϋποθέσεων 
ύπαρξης και ανάπτυξης κάθε κοινωνίας (διαγραφή), λαμβανομένων υπόψη των 
επιπτώσεων της μείωσης του ποσοστού γεννητικότητας· 

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 23
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι η αναγκαιότητα δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών προκειμένου τα 
ζευγάρια να αποκτούν τον αριθμό παιδιών που επιθυμούν είναι προς όφελος 
ολόκληρης της κοινωνίας, λαμβανομένων υπόψη τόσο των κοινωνικών όσο και των 
οικονομικών προκλήσεων που προκύπτουν από τη μείωση του ποσοστού 
γεννητικότητας· 

Or. fr

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 24
Παράγραφος 5

5. υπογραμμίζει ότι η αναγκαιότητα δημιουργίας των συνθηκών προκειμένου οι 
γυναίκες να αποκτήσουν παιδιά είναι προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας και όχι 
μόνο προς όφελος των γυναικών, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της μείωσης 
του ποσοστού γεννητικότητας, γεγονός το οποίο προϋποθέτει την υποστήριξη της
μητρότητας και της πατρότητας·

Or. pt

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 25
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. καλεί επίμονα τα κράτη μέλη να προωθήσουν φορολογικά μέτρα που θα 
ενθαρρύνουν την αύξηση της γεννητικότητας και εφιστά την προσοχή στην 
αναγκαιότητα της διασφάλισης προστασίας και ειδικής υποστήριξης για τις 
γυναίκες μετά τον τοκετό, και ιδίως για τις νεαρές άγαμες μητέρες·

Or. pt
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 26
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. υπογραμμίζει ότι η στειρότητα, και κυρίως η ανδρική στειρότητα, παρουσιάζει
αύξηση, ιδίως στις πλέον εκβιομηχανισμένες περιοχές, και ότι σε ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες, η στειρότητα η οποία αποδίδεται, μεταξύ άλλων παραγόντων, 
στη χημική ρύπανση, δύναται εφεξής να πλήξει το 15 % των ζευγαριών·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 27
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι πολυάριθμοι γονείς υποφέρουν επειδή δεν 
έχουν παιδιά, ενώ θα ήθελαν να είχαν· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
το επιτρεπτό όριο ηλικίας για αυτούς που επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδιά, 
προκειμένου τα πιο ηλικιωμένα άτομα να μπορούν να κηρυχθούν νομίμως ικανά 
προς υιοθεσία, και υπογραμμίζει ότι η ωριμότητα δύναται να αποτελέσει
πλεονέκτημα, εφόσον πρόκειται για την ανάληψη της φροντίδας παιδιών τα πρώτα 
χρόνια των οποίων ήταν ενδεχομένως ταραχώδη·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 28
Παράγραφος 5 γ (νέα)

5γ. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διάθεση κατάλληλης στέγης σε οικογένειες, 
κυρίως μονογονεϊκές και σε ηλικιωμένα άτομα («επί παραδείγματι, προγράμματα 
μεταξύ των γενεών»), στο κεφάλαιο της αστικής ανάπτυξης και χωροταξίας·

Or. en
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Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 29
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. υπογραμμίζει ότι η ευελιξία του χρόνου εργασίας για τις γυναίκες δεν πρέπει να 
αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας ούτε εις 
βάρος των προσφερόμενων υπηρεσιών φύλαξης, που αποτελούν εχέγγυα της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 30
Παράγραφος 6

6. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα υπέρ της μεγαλύτερης συμμετοχής των 
ανδρών στις πολιτικές που αποσκοπούν στον καλύτερο συνδυασμό μεταξύ του 
οικογενειακού βίου και του επαγγελματικού βίου και να οργανώσουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης προκειμένου να ενθαρρύνουν έναν πιο ισόρροπο καταμερισμό 
των οικιακών και οικογενειακών ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία: Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 31
Παράγραφος 6

6. επιμένει για την πλήρη συμμετοχή των ανδρών στις πολιτικές που αποσκοπούν στον 
καλύτερο συνδυασμό μεταξύ του οικογενειακού βίου και του επαγγελματικού βίου, 
καθώς και στις δομές που μπορούν να διευκολύνουν την επίτευξη ισορροπίας 
μεταξύ αυτών των δύο πόλων·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 32
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. παρατηρεί ότι η άρνηση ορισμένων ανδρών να αποκτήσουν παιδιά αποδίδεται 
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συχνά στην έλλειψη προθυμίας τους να αναλάβουν τον «παραδοσιακό» ρόλο του 
στυλοβάτη της οικογένειας·

Or. en

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 33
Παράγραφος 7

διεγράφη

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 34
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ποιότητα των θέσεων απασχόλησης και 
του περιβάλλοντος εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της διά βίου 
επαγγελματικής κατάρτισης που επιτρέπει στις γυναίκες και στους άνδρες να 
ανταποκριθούν τόσο στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις όσο και στις απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 35
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τις 
δυνατότητες εφαρμογής στον χώρο εργασίας μίας πιο ευέλικτης οργάνωσης, η
οποία θα συνδυάζει τις προσωπικές ανάγκες των μισθωτών, γυναικών και ανδρών με 
τις ανάγκες των εργοδοτών·

Or. fr

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 36
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν ένα πιο ευέλικτο πνεύμα του χώρου εργασίας, το 
οποίο θα συνδυάζει τις προσωπικές ανάγκες των γυναικών και των ανδρών
υπαλλήλων που δεν υπάγονται σε συλλογικές συμβάσεις, τις οικιακές ανάγκες και 
τη φροντίδα των εξαρτώμενων ατόμων με τις ανάγκες των εργοδοτών·

Or. nl
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 37
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν ένα πιο ευέλικτο πνεύμα του χώρου εργασίας, το 
οποίο θα συνδυάζει τις προσωπικές ανάγκες των γυναικών υπαλλήλων με τις ανάγκες 
των εργοδοτών, μεριμνώντας ωστόσο για τη διασφάλιση σε κάθε περίπτωση των 
δικαιωμάτων των γυναικών·

Or. pt

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 38
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει μία προσέγγιση περισσότερο επικεντρωμένη 
στην ανθρωποκεντρική οργάνωση της εργασίας, σε καινοτόμα συστήματα σε 
σχέση με τον χρόνο εργασίας και σε καινοτόμες πολιτικές σχετικά με το 
προσωπικό·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 39
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή ασφαλιστικά συστήματα από τη 
μία θέση εργασίας στην άλλη, ικανά να διευκολύνουν τις αλλαγές εργασίας και τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων μορφών εργασιακών συστημάτων, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ευελιξία των επιχειρήσεων και την ασφάλεια των 
εργαζομένων·

Or. en
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 40
Παράγραφος 8

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν, σε ολόκληρη 
την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δωρεάν πρόσβαση σε εξειδικευμένη 
υγειονομική περίθαλψη για τα παιδιά και άλλα εξαρτώμενα άτομα (διαγραφή)·

Or. pl

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 41
Παράγραφος 8

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα τα οποία θα προβλέπουν τη δημιουργία 
υπηρεσιών φύλαξης παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων, καλής ποιότητας και 
σε προσιτές τιμές· παραπέμπει στα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της Βαρκελώνης, το 2002, που καλούσε τα κράτη μέλη, έως το 2010, 
να επιδιώξουν την παροχή βρεφονηπιακής μέριμνας για το 90 % τουλάχιστον των 
παιδιών μεταξύ της ηλικίας των τριών ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής 
σχολικής φοίτησης και για το 33 % τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας κάτω των 
τριών ετών·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 42
Παράγραφος 8

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα τα οποία θα προβλέπουν τη δημιουργία 
υπηρεσιών φύλαξης παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων, καλής ποιότητας και 
σε προσιτές τιμές σύμφωνα με τους στόχους που καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Βαρκελώνης· εμμένει στο γεγονός ότι αυτά τα μέτρα θα έπρεπε να 
διευκολύνουν την προσαρμογή της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας 
ανάλογα με τον ρυθμό ζωής τους·

Or. fr
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 43
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σε πολυάριθμα κράτη μέλη, ένας 
αυξανόμενος αριθμός ατόμων, και κυρίως παιδιών, είναι θύματα της φτώχειας και 
της εγκατάλειψης· προτείνει την εφαρμογή καινοτόμων σχεδίων, κυρίως στις 
αστικές ζώνες που αντιμετωπίζουν προβλήματα φτώχειας και αδιαφορίας, τα 
οποία θα απευθύνονται κατά προτεραιότητα σε παιδιά· παροτρύνει επίσης τους 
γονείς να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα, προκειμένου να αποκτήσουν 
συνείδηση των ευθυνών τους ως προς την ευημερία των παιδιών τους· 
υπογραμμίζει τη σημασία που προσδίδεται στην εγκαθίδρυση εκτενών δικτύων 
ανώνυμων και δωρεάν τηλεφωνικών γραμμών υποστήριξης που προορίζονται για 
τα παιδιά·

Or. de

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 44
Παράγραφος 9

9. επικροτεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τη χρήση της ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, και υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματικότητα 
των αποδοτικών δημογραφικών πολιτικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, που 
υπερβαίνουν ήδη τους στόχους της Λισαβόνας, συνοδεύονται από τα πλέον υψηλά 
ποσοστά γεννητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· παρατηρεί αντιθέτως ότι οι 
χώρες της Ένωσης που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών 
είναι επίσης αυτές στις οποίες τα ποσοστά γεννητικότητας είναι τα λιγότερο υψηλά· 
εκτιμά ότι αυτές οι πολιτικές πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης της 
Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των υποδομών φύλαξης παιδιών
και άλλων εξαρτώμενων ατόμων (ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με αναπηρία)·

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 45
Παράγραφος 9

9. επικροτεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τη χρήση της ανοικτής μεθόδου 
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συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, και υπογραμμίζει την αποτελεσματική 
διαχείριση της δημογραφικής αλλαγής στις σκανδιναβικές χώρες και στη Γαλλία,
χώρες στις οποίες η υψηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας 
συνοδεύεται από ποσοστά γεννητικότητας μεταξύ των υψηλοτέρων, γεγονός το οποίο 
θα έπρεπε να αποτελέσει το αντικείμενο μελέτης της Επιτροπής, προκειμένου να 
εκτιμηθεί η συσχέτιση μεταξύ των δύο φαινομένων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διαθεσιμότητα των υποδομών φύλαξης παιδιών· 

Or. fr

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 46
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την 
αύξηση του ποσοστού εργασίας λαμβάνοντας υπόψη, κυρίως, τα ακόλουθα 
στοιχεία: τη μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, το φορολογικό 
σύστημα των ελεύθερων επαγγελματιών, τις συνθήκες εργασίας και τον 
καταμερισμό των καθηκόντων μεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της
οικογένειας, του νοικοκυριού και της φροντίδας των εξαρτώμενων ατόμων·

Or. nl

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 47
Παράγραφος 10

10. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την ισότητα μεταξύ των φύλων και την 
ισορροπία του χρόνου εργασίας ως κυβερνητικές προτεραιότητες·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 48
Παράγραφος 11

11. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν οι μετανάστριες και καλεί 
τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και της ισότητας των 
ευκαιριών στις πολιτικές οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των 
μεταναστών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των επαγγελματικών 
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δραστηριοτήτων των μεταναστριών στην αγορά εργασίας και να συμβάλουν 
κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που τίθενται λόγω της 
μείωσης του ποσοστού γεννητικότητας· 

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 49
Παράγραφος 11

11. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν οι μετανάστριες στις 
κοινωνίες μας και καλεί τα κράτη μέλη να τους αναγνωρίσουν τη θέση που αξίζουν
στις πολιτικές ενσωμάτωσής τους·

Or. fr

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 50
Παράγραφος 11

11. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν οι μετανάστριες και καλεί 
τα κράτη μέλη, στην πολιτική ενσωμάτωσής τους, να διασφαλίσουν σε αυτές τις 
γυναίκες μία δίκαιη απόδοση της επένδυσής τους σε ανθρώπινο κεφάλαιο και να τους 
εγγυηθούν την ακεραιότητα των δικαιωμάτων τους·

Or. pt

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 51
Παράγραφος 12

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος δεν έχει αποδώσει 
προσοχή στον αυξανόμενο αριθμό (διαγραφή) των μονογονεϊκών οικογενειών που 
διευθύνονται σε ποσοστό 85% από γυναίκες και των οποίων η πλειονότητα διατρέχει 
μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας·

Or. fr
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 52
Παράγραφος 12

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος δεν αναφέρει τον 
αυξανόμενο αριθμό των νέων οικογενειακών δομών – ιδίως των μονογονεϊκών 
οικογενειών που διευθύνονται σε ποσοστό 85% από γυναίκες και των οποίων η 
πλειονότητα διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, εξ ου και η αναγκαιότητα να 
τους προσφερθεί ιδιαίτερη υποστήριξη·

Or. pt

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 53
Παράγραφος 12 α (νέα)

12α. εκτιμά ότι θα ήταν ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί μία μελέτη σχετικά με το μέσο 
επίπεδο διατροφής και της πραγματικής καταβολής της στις χώρες της 
Ευρωπαïκής Ένωσης, καθώς επίσης και για τις πρακτικές καταμερισμού των 
δικαιωμάτων διατροφής και κοινωνικής ασφάλισης· 

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 54
Παράγραφος 13

διεγράφη
Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 55
Παράγραφος 13

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα, στο πλαίσιο της κοινωνικής και 
οικονομικής τους πολιτικής, τα οποία θα επιτρέπουν στις γυναίκες, ιδίως σε αυτές 
που είναι επικεφαλής μονογονεϊκών ή πολυμελών οικογενειών, να ζήσουν με 
αξιοπρέπεια και να έχουν πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και την 
απασχόληση, σε συνάρτηση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

Or. fr
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Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 56
Παράγραφος 13

13. λαμβάνει υπό σημείωση την εμπειρία των κρατών μελών στα οποία υφίσταται ένα 
«εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα», το οποίο αποσκοπεί στο να επιτρέψει στις γυναίκες 
να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να έχουν πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση, σε 
συνάρτηση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 57
Παράγραφος 13

13. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός «εγγυημένου
ελάχιστου εισοδήματος», προκειμένου να επιτρέψουν στις γυναίκες να ζήσουν με 
αξιοπρέπεια και να έχουν πρόσβαση σε καλύτερες συνθήκες στην επαγγελματική 
κατάρτιση, σε συνάρτηση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 58
Παράγραφος 13

13. υπογραμμίζει ότι η φτώχεια των γυναικών δεν χαρακτηρίζεται μόνον από το 
ανεπαρκές εισόδημα, αλλά εκδηλώνεται επίσης στην απουσία πολιτικής για την
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, η οποία πολύ συχνά τους στερεί τη δυνατότητα 
να επανέλθουν στην εργασία, και συνιστά, συνεπώς, στα κράτη μέλη να ευνοήσουν 
το οικονομικό ενδιαφέρον της εργασίας μέσω μέτρων που θα αποτελέσουν κίνητρο 
για την απασχόληση των γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 59
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εμπνευστούν από τις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση 
με τις πολιτικές απασχόλησης, υπό το πρίσμα της διάστασης του φύλου·

Or. fr
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Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 60
Παράγραφος 14

14. καλεί τα κράτη μέλη να διευθετήσουν τα προβλήματα, τα οποία συνεχίζουν να 
υφίστανται μετά τη μεταφορά της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ και να εμπνευστούν, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, από τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά 
τη διάρκεια της άδειας μητρότητας –η οποία κυμαίνεται, ανάλογα με το κράτος
μέλος, μεταξύ 14 και 28 εβδομάδων-, την υποχρεωτική περίοδο στο πλαίσιο αυτής, 
το επίπεδο της αμοιβής που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της εν λόγω άδειας και 
το δικαίωμα των εμπλεκόμενων εργαζομένων γυναικών να επανέλθουν σε μία θέση 
εργασίας· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να εμπνευστούν επίσης από τις βέλτιστες 
πρακτικές που αφορούν τις άδειες πατρότητας και τις γονικές άδειες τόσο για τις 
γυναίκες όσο και για τους άνδρες·

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 61
Παράγραφος 14

14. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή κανόνες για τη δημιουργία αδειών 
μητρότητας/πατρότητας μετ’ αποδοχών κατόπιν της γέννησης ενός παιδιού και να 
προωθήσουν το δικαίωμα γονικής άδειας δίκαια καταμερισμένου μεταξύ των 
γυναικών και των ανδρών·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 62
Παράγραφος 14

14. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 96/34/ΕΚ σχετικά με τη γονική 
άδεια και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την άσκηση του δικαιώματος γονικής 
άδειας τόσο για τη γυναίκα όσο και για τον άνδρα·

Or. fr
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 63
Παράγραφος 14

14. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή κανόνες για τη δημιουργία αδειών 
μητρότητας/πατρότητας μετ’ αποδοχών κατόπιν της γέννησης ενός παιδιού, για μία 
ελάχιστη περίοδο ενός έτους, δίκαια καταμερισμένων, προκειμένου να προωθηθεί το 
δικαίωμα γονικής άδειας τόσο για τη γυναίκα όσο και για τον άνδρα· παροτρύνει, για 
τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτισμικές προκαταλήψεις που συνδέονται με το δικαίωμα γονικής άδειας του 
άνδρα και να παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους άνδρες να ασκήσουν το 
δικαίωμα αυτό·

Or. el

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 64
Παράγραφος 14

14. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή κανόνες για τη δημιουργία αδειών 
μητρότητας/πατρότητας μετ’ αποδοχών κατόπιν της γέννησης ενός παιδιού, για μία 
ελάχιστη περίοδο ενός έτους, δίκαια καταμερισμένων, προκειμένου να προωθηθεί το 
δικαίωμα γονικής άδειας τόσο για τη γυναίκα όσο και για τον άνδρα· εφιστά την 
προσοχή στο σκανδιναβικό μοντέλο, το οποίο καθιστά υποχρεωτική την άδεια 
πατρότητας και προβλέπει την κατάργηση του ενός τρίτου, τουλάχιστον, της 
συνολικής άδειας που παρέχεται στους δύο γονείς, εφόσον ο πατέρας δεν παίρνει 
την εν λόγω άδεια· 

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 65
Παράγραφος 14

14. προσκαλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν την εφαρμογή κανόνων που θεσπίζουν
άδειες μητρότητας/πατρότητας μετ’ αποδοχών κατόπιν της γέννησης ενός παιδιού, για 
μία ελάχιστη περίοδο ενός έτους, δίκαια καταμερισμένων, προκειμένου να προωθηθεί 
το δικαίωμα γονικής άδειας τόσο για τη γυναίκα όσο και για τον άνδρα·

Or. en
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 66
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και κυρίως τις συντάξεις, 
ούτως ώστε να διασφαλίσουν την οικονομική και κοινωνική τους βιωσιμότητα και 
να τους επιτρέψουν να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer και Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 67
Παράγραφος 15

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να οργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης με 
επίκεντρο τα παιδιά, που θα επισημαίνουν τη χαρά και την απόλαυση που μπορούν 
να παράσχουν τα παιδιά στους γονείς και στην κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 68
Παράγραφος 15

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να οργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τα 
δημογραφικά ζητήματα και να μελετήσουν τις πολιτιστικές πτυχές που αφορούν τα 
δημογραφικά ποσοστά και τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 69
Παράγραφος 15 α (νέα)

15α. συνιστά στα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή κοινωνικές πολιτικές που θα έχουν 
ως στόχο την πρόσβαση όλων στις απαραίτητες φροντίδες ανάλογα με την 
κατάσταση της υγείας τους, κυρίως σε περιπτώσεις αναπηρίας ή εξάρτησης·

Or. fr
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Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 70
Παράγραφος 15 α (νέα)

15a. παροτρύνει τα κράτη μέλη να διαδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των μαθησιακών προβλημάτων (παροχή Η/Υ στο σχολείο για τα 
δυσλεκτικά παιδιά, επί παραδείγματι) και τις ενισχύσεις που πρέπει να παρέχονται 
στα παιδιά με αναπηρίες·

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 71
Παράγραφος 15 β (νέα)

15β. συνιστά στα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικές πρόληψης των κινδύνων 
αποκλεισμού, κυρίως όσον αφορά τον σχολικό αποκλεισμό ή την απώλεια της 
στέγης, και υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να ευνοηθούν όλες οι δράσεις που 
αποσκοπούν στη διαφύλαξη της οικογενειακής αλληλεγγύης, κυρίως στον τομέα 
της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού αλλά με σεβασμό επίσης στα 
δικαιώματα των γονιών τους·

Or. fr

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 72
Παράγραφος 15 β (νέα)

15β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παραχωρήσουν αυξημένη προτεραιότητα 
στην καταπολέμηση των νέων κινδύνων της κοινωνίας, κυρίως των κινδύνων που 
οφείλονται στην κακή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά και τους εφήβους, στην
αύξηση της κατανάλωσης ινδικής κάνναβης και άλλων ναρκωτικών από εφήβους 
και μάλιστα από παιδιά, ακόμη και στο πλαίσιο του σχολείου, στην αυξημένη 
διάδοση των πορνογραφικών υλικών σε αυτές τις κατηγορίες των νέων και στην
ανάπτυξη της βίας· τους καλεί επίσης να διαδώσουν τα αποτελέσματα των 
βέλτιστων πρακτικών σε αυτούς τους τομείς·

Or. fr
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Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 73
Παράγραφος 15 γ (νέα)

15γ. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και οι οποίες έχουν 
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το 2002, να καταργήσουν 
τα εμπόδια της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών στην αγορά 
εργασίας, και να επιδιώξουν έως το 2010 την παροχή βρεφονηπιακής μέριμνας για 
τα παιδιά των οποίων η ηλικία κυμαίνεται μεταξύ των τριών ετών και της ηλικίας 
υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης· καλεί τα κράτη μέλη να προτείνουν ανάλογους 
στόχους για τις δομές που επιτρέπουν την υποδοχή και τη φύλαξη ηλικιωμένων και 
εξαρτώμενων ατόμων και ατόμων με αναπηρία·

Or. fr

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 74
Παράγραφος 15 γ (νέα)

15γ. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για τις επιπτώσεις στη δημογραφία 
των φορολογικών συστημάτων στα κράτη μέλη·

Or. fr


