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Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1 (νέα)

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης 
Μαρτίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων,

Or. el

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 2 (νέα)

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Λισαβόνας και τον στόχο της επίτευξης έως το 
2010 ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας της τάξης του 
60%, καθώς και το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2006, σχετικά με το μέλλον 
της στρατηγικής της Λισαβόνας σε σχέση με τη διάσταση του φύλου1,

Or. el

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0029.
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Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 3 (νέα)

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Πορείας για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών 2006-
2010,

Or. el

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Α (νέα)

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν τον Χάρτη 
Πορείας για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών 2006-2010,

Or. el

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Β (νέα)

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο αντικατοπτρίζει ένα 
κοινό σύνολο αξιών, που βασίζονται στην ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την 
αλληλεγγύη, την ελευθερία και τη δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Γ (νέα)

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος 19 εκατομμύρια άνθρωποι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνεργοι και λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 65 
εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας,

Or. en
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 7
Παράγραφος 1

1. τονίζει ότι οι αρχές της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης κάθε μορφής 
διακριτικής μεταχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης πρέπει να 
συμπεριληφθούν συστηματικά σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και στις κοινωνικές και 
οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών, και ζητεί την θέσπιση πρωτοβουλιών που 
να διασφαλίζουν την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων από μια ολοκληρωμένη 
οπτική γωνία·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 8

Παράγραφος 1

1. τονίζει ότι οι αρχές της ισότητας (διαγραφή) και της μη διακριτικής μεταχείρισης θα 
πρέπει να ισχύουν για όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου 
και ηλικίας, ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρίες, και θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν συστηματικά σε όλες τις πολιτικές και ζητεί την θέσπιση 
πρωτοβουλιών που να διασφαλίζουν την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων από μια 
ολοκληρωμένη οπτική γωνία·

Or. pl

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 9
Παράγραφος 1

1. Τονίζει ότι οι αρχές της ισότητας των φύλων και της μη διακριτικής μεταχείρισης 
λόγω φυλής, φύλου, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή αναπηρίας πρέπει να 
συμπεριληφθούν συστηματικά σε όλες τις πολιτικές (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Edit Bauer
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Τροπολογία 10
Παράγραφος 1

1. Τονίζει ότι οι αρχές της ισότητας των φύλων και της μη διακριτικής μεταχείρισης 
λόγω φυλής, θρησκείας, φύλου, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή αναπηρίας 
πρέπει να συμπεριληφθούν συστηματικά σε όλες τις πολιτικές και ζητεί την θέσπιση 
πρωτοβουλιών που να διασφαλίζουν την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων από μια 
ολοκληρωμένη οπτική γωνία·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca, Ilda Figueiredo, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 11
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. τονίζει ότι οι ασταθείς συνθήκες εργασίας και η έλλειψη επαγγελματικής ασφάλειας 
έχουν ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να έχουν πολύ λίγες ευκαιρίες για προαγωγή και 
εξέλιξη μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας και επηρεάζουν έντονα τη γενική 
ευημερία τους και τις επιλογές ζωής τους συνολικά·

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 12
Παράγραφος 2

2. τονίζει την ανάγκη για συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στο μελλοντικό 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και τα επιμέρους τμήματά του· επισημαίνει ότι, ως 
συνέπεια των δημογραφικών αλλαγών, θα πρέπει να δοθεί νέα έμφαση και να 
υπάρξουν νέες προσεγγίσεις στην κοινωνική πολιτική· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ένα δικαιότερο κοινωνικά σύστημα συνταξιοδότησης προκειμένου να εξαλειφθεί η 
φτώχεια μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών·

Or. en



AM\610579EL.doc PE 372.063v01-00 5/13 AM\
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 13
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι η ενεργός και επί μακρόν συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας 
μπορεί να δώσει την απάντηση στις προκλήσεις που συνεπάγονται οι δημογραφικές 
αλλαγές και η παγκοσμιοποίηση και να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της 
ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής, που ορίστηκαν 
στη Λισαβόνα· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι οι γυναίκες θα πρέπει να βρίσκονται 
στο επίκεντρο του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και των 
επιμέρους τμημάτων του· εφιστά, ως εκ τούτου, την προσοχή στην ανάγκη για 
αποτελεσματικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας τα οποία θα διασφαλίσουν την 
ανάληψη δράσης κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την 
προσαρμογή των συστημάτων συνταξιοδότησης στις αλλαγές της κοινωνίας και 
τέλος, τη διευκόλυνση της καθιέρωσης ενός ασφαλούς, ευέλικτου και ποιοτικού 
εργασιακού περιβάλλοντος·

Or. fr

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 14
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του μελλοντικού 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και των επιμέρους τμημάτων του· τονίζει ότι η 
εξασφάλιση της κοινωνικής προστασίας, η αναμόρφωση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων με τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες που 
παρέχουν οικιακή εργασία με συντηρούμενες οικογένειες δεν θα τιμωρούνται μετά 
τη συνταξιοδότηση; εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ενίσχυση των 
εργασιακών (διαγραφή) όρων για όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων και η αύξηση 
του ποσοστού απασχόλησης στην ΕΕ θα είχε (διαγραφή) θετικό αντίκτυπο στις 
γυναίκες·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa
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Τροπολογία 15
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να είναι σημείο εστίασης του μελλοντικού 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και των επιμέρους τμημάτων του· τονίζει ότι η 
εξασφάλιση της κοινωνικής προστασίας, η αναμόρφωση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων με τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν ότι όσοι βρίσκονται σε άδεια 
μητρότητας και γονική άδεια δεν θα τιμωρούνται μετά τη συνταξιοδότηση, η 
ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και όρων για όλες τις κατηγορίες των 
εργαζομένων και η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στην ΕΕ θα είχε σημαντικό 
αντίκτυπο στις γυναίκες·

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 16
Παράγραφος 3

3. τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για τη βελτίωση των προοπτικών εργασίας και 
σταδιοδρομίας των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων σε ηλικία 
γυναικών και την κοινωνική ένταξη των γυναικών· εφιστά την προσοχή στη 
σημασία της διασφάλισης του συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 
μέσω, μεταξύ άλλων, της παροχής προσβάσιμων και προσιτών παιδικών σταθμών 
και εγκαταστάσεων φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων, σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης και μέτρων για την 
καταπολέμηση των στερεοτύπων σχετικά με τον καταμερισμό των οικογενειακών 
ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για την εξάλειψη των ανισοτήτων που εξακολουθούν 
να υπάρχουν μεταξύ των φύλων στην επαγγελματική κατάρτιση, στις αμοιβές και 
στην απασχόληση, ειδικότερα σε σχέση με την επιστημονική σταδιοδρομία των 
γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 17
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του μελλοντικού 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και των επιμέρους τμημάτων του· τονίζει ότι η 
εξασφάλιση της κοινωνικής προστασίας, η αναμόρφωση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων με τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται δίκαια και αυτοτελή συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα για όλους και όλες, η ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και όρων 
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για όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων και η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
στην ΕΕ θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στις γυναίκες, καθώς και στην οικονομική και 
κοινωνική συνοχή της ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 18
Παράγραφος 3

3. τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για την προαγωγή της απασχόλησης, της ποιότητας 
της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης των γυναικών και του συνδυασμού 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για την εξάλειψη των ανισοτήτων που 
εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των φύλων στις αμοιβές για την ίδια εργασία·

Or. pl

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 19
Παράγραφος 3

3. τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για την προαγωγή της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης των γυναικών και του συνδυασμού επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν
συγκεκριμένη δράση για την εξάλειψη των ανισοτήτων που εξακολουθούν να 
υπάρχουν μεταξύ των φύλων στις αμοιβές και στην απασχόληση·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 20
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. προτρέπει τα κράτη μέλη να κάνουν καλύτερη χρήση των ευκαιριών που παρέχει η 
ανοικτή μέθοδος συντονισμού με στόχο τη συγκέντρωση καλών πρακτικών σχετικά 
με τις προοπτικές εργασίας και σταδιοδρομίας των γυναικών και επισημαίνει τη 
σημασία της συμμετοχής των αρμόδιων κοινωνικών φορέων στην εκπόνηση 
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών με ενσωματωμένη τη διάσταση του φύλου·

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

Τροπολογία 21
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνέχεια της σύστασης του 1992 σχετικά με 
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που θα παρέχεται από τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας των κρατών μελών στο πλαίσιο μιας γενικής πολιτικής για την 
προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης όσων λαμβάνουν αυτό το 
επίδομα·

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 22
Παράγραφος 4

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 23
Παράγραφος 4

4. αναφέρεται στην Στρατηγική της Λισαβόνας και στον στόχο της επίτευξης έως το
2010 ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας της τάξης του 60%· 
ζητεί η άδεια μητρότητας και η γονική άδεια να συνυπολογίζονται στον βαθμό 
αρχαιότητας· καλεί τα κράτη μέλη, κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων, να 
πληρώνουν τον μέσο εθνικό μισθό και, ως ελάχιστη απαίτηση, να καλύπτουν τις 
συνταξιοδοτικές εισφορές·

Or. pl
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Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 24
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στα όργανα και στις δομές των 
κοινωνικών εταίρων οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, με δεδομένο τον βασικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι όσον αφορά την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών στην αγορά εργασίας·

Or. el

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca, Ilda Figueiredo, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 25
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ιδιαίτερη εστίαση στην 
ισότητα των φύλων στις μελλοντικές ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές 
απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της γυναίκας στην αγορά 
εργασίας και την πραγματικότητα της ζωής των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 26
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 27
Παράγραφος 5

5. επικρίνει το γεγονός ότι ο Χάρτης Πορείας για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών
2006-2010 δεν περιλαμβάνει καμία σαφή δέσμευση για την αλλαγή της υφιστάμενης 
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νομοθεσίας σχετικά με τις μισθολογικές διαφορές ή την εφαρμογή νέας νομοθεσίας 
για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca, Ilda Figueiredo, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 28
Παράγραφος 5

5. αναφέρεται επίσης στον Χάρτη Πορείας για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών
2006-2010 και στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων και ζητεί την 
εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 29
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. θεωρεί ότι η πολιτική ισότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική 
ανάπτυξη, την ευημερία και την ανταγωνιστικότητα· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την 
Ισότητα των Φύλων, το οποίο έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της λήψης μέτρων σε 
επίπεδο κρατών μελών και σε κοινοτικό επίπεδο για την εξάλειψη των διαφορών 
μεταξύ των φύλων και την καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων στην 
αγορά εργασίας, την προαγωγή της καλύτερης ισορροπίας εργασίας-ζωής για όλους 
και την ενίσχυση της διακυβέρνησης μέσω της συνεκτίμησης της διάστασης του 
φύλου και της καλύτερης παρακολούθησης·

Or. sv

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 30
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. προτρέπει τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν πλήρως τη διαδικασία μεταφοράς στο 
εσωτερικό δίκαιο της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου και να προβεί σε μελέτη σχετικά με νέες πιθανές πρωτοβουλίες για τη 
συμπλήρωση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου για την ισότητα·
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Or. el

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 31
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. σημειώνει με ανησυχία ότι ο στόχος του Συμβουλίου της Βαρκελώνης για την 
παροχή βρεφονηπιακής μέριμνας έως το 2010 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, 
δεν είναι εφικτός·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 32
Παράγραφος 6

6. παροτρύνει τις προσχωρούσες και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες να συμμορφωθούν 
με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την ισότητα των φύλων, να ευθυγραμμίσουν 
τις πολιτικές τους με τις προτεραιότητες του Χάρτη Πορείας για να διασφαλίσουν 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και να βελτιώσουν την πρόσβαση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και στα μέτρα κοινωνικής προστασίας (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 33
Παράγραφος 6

6. παροτρύνει τις προσχωρούσες και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες να εφαρμόσουν 
ενεργά τις πολιτικές που προτείνει ο Χάρτης Πορείας για την Ισότητα Γυναικών και 
Ανδρών για να διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και να 
βελτιώσουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και στα μέτρα 
κοινωνικής προστασίας, εφαρμόζοντας το κοινοτικό κεκτημένο·

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

Τροπολογία 34
Παράγραφος 6

6. παροτρύνει τις προσχωρούσες και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες να (διαγραφή)
διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και να βελτιώσουν την 
πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και στα μέτρα κοινωνικής προστασίας· 
αναφέρεται εν προκειμένω στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2005 σχετικά με το ρόλο 
των γυναικών στην Τουρκία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 35
Παράγραφος 6

6. παροτρύνει τις προσχωρούσες και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες να μιμηθούν το 
παράδειγμα του Χάρτη Πορείας για να διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
των γυναικών και να βελτιώσουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας 
και στα μέτρα κοινωνικής προστασίας·(διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 36Παράγραφος 6

6. παροτρύνει τις προσχωρούσες και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες να μιμηθούν το 
παράδειγμα του Χάρτη Πορείας για να διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
των γυναικών και να βελτιώσουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας 
και στα μέτρα κοινωνικής προστασίας (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 37
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. επικρίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έλαβε δεόντως υπόψη την προσέγγιση της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στην ανακοίνωσή της, ειδικότερα όσον 
αφορά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
και φορολόγησης·
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Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 38
Παράγραφος 7

1. υπογραμμίζει την ανάγκη μελέτης και ειδικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες εθνικών μειονοτήτων και οι μετανάστριες.

Or. el

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 39
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν την πρέπουσα 
σημασία στο θέμα της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (που συστήθηκε κατά τη διάσκεψη αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων του Οκτωβρίου του 2005) και να εξασφαλίσουν ότι η παροχή 
στήριξης από το εν λόγω ταμείο δεν αντικαθιστά, αλλά συμπληρώνει, τις πληρωμές 
της κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en


