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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 3

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές εμπόριο μπορεί να συμβάλει στην ισότητα των 
φύλων και να προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ενίσχυση των 
γυναικών (διαγραφή) στον παραγωγικό (διαγραφή) τομέα· (διαγραφή)

Or. fr
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές εμπόριο μπορεί να συμβάλει στην ισότητα των 
φύλων και να προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ενίσχυση των 
γυναικών τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο· λαμβάνοντας 
υπόψη, ωστόσο, ότι η ελευθέρωση του εμπορίου συνέβαλε στην αύξηση των άτυπων 
εργασιακών σχέσεων, στην υποβάθμιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και στην 
ανεργία όλο και περισσότερων γυναικών σε ολόκληρους τομείς της οικονομίας,

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη B

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά κανόνα, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερες 
δυσκολίες προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, περιουσιακά στοιχεία, 
πίστωση, άλλους πόρους και συντελεστές παραγωγής, γεγονός το οποίο τις εκθέτει 
ιδιαίτερα σε προβλήματα που οφείλονται στην ελευθέρωση του εμπορίου,

Or. pt

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες και άνδρες συχνά δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, περιουσιακά στοιχεία, πίστωση, άλλους πόρους και συντελεστές 
παραγωγής και περιορίζονται (διαγραφή) ως προς την πλήρη αξιοποίηση πιθανών 
οφελών από την ελευθέρωση του εμπορίου εξαιτίας της κυριαρχίας της αγοράς από 
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ισχυρούς ομίλους και μονοπώλια, των κενών στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
έλλειψης πρόσβασης σε χρηματοδοτικούς πόρους και πιστώσεις, καθώς και της 
φτώχειας·

Or. pl

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη B

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες και άνδρες συχνά δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, περιουσιακά στοιχεία, πίστωση, άλλους πόρους και συντελεστές 
παραγωγής και περιορίζονται από στερεότυπα που συνδέονται με το φύλο ως προς 
την αξιοποίηση πιθανών οφελών από την ελευθέρωση του εμπορίου,

Or. fr

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων, που περιορίζουν την 
πρόσβαση των γυναικών στα μέσα παραγωγής και στην αγορά, παρεμποδίζουν τη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, δεδομένου ότι οι γυναίκες αφιερώνουν συγκριτικά 
μεγαλύτερο μέρος των αποδοχών τους στην εκπαίδευση, στην υγειονομική 
περίθαλψη και στη διαβίωσή τους, και ότι ως εκ τούτου το οικονομικό δυναμικό 
του συνολικού πληθυσμού δεν αξιοποιείται πλήρως·

Or. nl

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% του 1,3 δισ. ανθρώπων που ζουν στη φτώχεια είναι 
γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες όλου του κόσμου στερούνται 
ευκαιριών για τη βελτίωση της κατάστασής τους από οικονομικής και κοινωνικής 
άποψης, ενώ παράλληλα έχουν την πρόσθετη ευθύνη της φροντίδας των παιδιών 
και του νοικοκυριού·

Or. en
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% του 1,3 δισ. ανθρώπων που ζουν στη φτώχεια είναι 
γυναίκες, οι οποίες συχνά δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε συντελεστές παραγωγής, ούτε 
σε χρηματοδοτικούς πόρους, ούτε σε πιστώσεις, ούτε και στην εκπαίδευση, 
εξαιτίας του μονοπωλίου που ασκείται από τους μεγάλους ομίλους στην αγορά,

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% του 1,3 δισ. ανθρώπων που ζουν στη φτώχεια είναι 
γυναίκες, οι οποίες συχνά δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση με τους άντρες στην 
εκπαίδευση, τις πιστώσεις, σε άλλους πόρους και σε συντελεστές παραγωγής και 
περιορίζονται από σεξιστικούς ρόλους και στερεότυπα ως προς την ικανότητά τους να 
αξιοποιούν πιθανά οφέλη από την ελευθέρωση του εμπορίου,

Or. fr

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% του 1,3 δισ. ανθρώπων που ζουν στη φτώχεια είναι
γυναίκες, οι οποίες συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε συντελεστές παραγωγής και 
περιορίζονται από ρόλους και στερεότυπα που συνδέονται με το φύλο ως προς την 
ικανότητά τους να αξιοποιούν πιθανά οφέλη από την ελευθέρωση του εμπορίου,

Or. fr
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Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να σέβονται πλήρως το 
ισχύον διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και (διαγραφή) τις ισχύουσες 
διεθνείς συμβάσεις οι οποίες ζητούν αειφόρο ανάπτυξη,

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αναλαμβάνουν περισσότερες οικογενειακές
ευθύνες, καθώς και ευθύνες που συνδέονται με την παροχή κοινωνικής μέριμνας
από τους άνδρες και, συνεπώς, αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από τους 
τελευταίους προκειμένου να ασκήσουν μια επαγγελματική ή εμπορική 
δραστηριότητα,

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατροφή των παιδιών και οι οικιακές ευθύνες, καθώς και 
η φροντίδα της οικογένειας και η κοινωνική μέριμνα θεωρούνται γενικά ως ο 
πρωταρχικός ρόλος των γυναικών σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες· ωστόσο, δεν 
αναγνωρίζονται και δεν αμείβονται σε μεγάλο βαθμό,

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν η ελευθέρωση της αγοράς δεν λαμβάνει καθόλου 
υπόψη παράγοντες που συνδέονται ειδικά με το φύλο, αυτό συντελεί στην 
επιδείνωση φαινομένων όπως η αβέβαιη απασχόληση όλο και περισσότερων 
γυναικών, η εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης των γυναικών και η ανατροπή των
στρατηγικών διαβίωσης φτωχών γυναικών από όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένων 
μεταναστών γυναικών,

Or. nl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθέρωση του εμπορίου συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην 
επέκταση της συμμετοχής των γυναικών στην άτυπη οικονομία (διαγραφή),

Or. fr

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Ι

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) στον ΠΟΕ το 1995, περιόρισε σε 
τέτοιο βαθμό την πρόσβαση σε γενόσημα φάρμακα, ώστε αποφασίστηκε η 
προσαρμογή της συμφωνίας TRIPS τον Δεκέμβριο του 2005 στο Χονγκ Κονγκ,

Or. nl
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 21
Παράγραφος 1

1. υπογραμμίζει ότι η ελευθέρωση του εμπορίου έχει διαφορετικές επιπτώσεις σε 
γυναίκες και άνδρες· επισημαίνει την ανάγκη για (διαγραφή) συνεκτικότητα μεταξύ 
των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής ισότητας των φύλων και των στόχων της 
εμπορικής και της αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής παροχής βοήθειας, 
προκειμένου να προαχθεί η ισότητα γυναικών και ανδρών στους εν λόγω τομείς 
πολιτικής· τονίζει ότι η οικονομική συμμετοχή είναι το κλειδί για την ενίσχυση των 
γυναικών και την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών διακρίσεων εις βάρος τους, 
οδηγώντας σε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των γυναικών και των οικογενειών 
τους και συμβάλλοντας σε ενεργότερη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, ενώ 
ένας στόχος είναι η δίκαιη κατανομή των αγαθών, τα ίσα δικαιώματα και η 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών,

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 22
Παράγραφος 1

1. υπογραμμίζει ότι η ελευθέρωση του εμπορίου έχει διαφορετικές επιπτώσεις σε 
γυναίκες και άνδρες· επισημαίνει την ανάγκη για πραγματική συνεκτικότητα μεταξύ 
των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής ισότητας των φύλων και των στόχων της 
εμπορικής και της αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής παροχής βοήθειας, 
προκειμένου να προαχθεί η ισότητα γυναικών και ανδρών στους εν λόγω τομείς 
πολιτικής· τονίζει ότι η οικονομική συμμετοχή είναι το κλειδί για την ενίσχυση των 
γυναικών και την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών διακρίσεων εις βάρος τους, 
οδηγώντας σε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των γυναικών και των οικογενειών 
τους και συμβάλλοντας σε ενεργότερη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και 
στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ενώ ένας στόχος είναι η οικονομική 
ανεξαρτησία των γυναικών,

Or. fr
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 23
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. επισημαίνει ότι, εάν πολλές γυναίκες επωφελούνται και οι ίδιες από την ελευθέρωση 
του εμπορίου και των άμεσων ξένων επενδύσεων χάρη στις νέες προοπτικές 
απασχόλησης που έχουν προκύψει από αυτήν, η ελευθέρωση συντελεί επίσης στη 
διάλυση των εργασιακών σχέσεων, στην επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και 
στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε ολόκληρα τμήματα της οικονομίας,

Or. en

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 24
Παράγραφος 2

2. προτρέπει την Επιτροπή να συνεργαστεί με διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς 
προκειμένου να επιτύχει την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στις διεθνείς εμπορικές πολιτικές, περιλαμβανομένων 
σαφών μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης· ζητεί επείγοντα 
μετασχηματισμό των υφιστάμενων πολιτικών, κανόνων και προγραμμάτων σε μέσα 
και εργαλεία τα οποία προάγουν τη δικαιοσύνη και την ισότητα των φύλων,

Or. fr

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 25
Παράγραφος 3

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 26
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των γυναικών και το διεθνές εμπόριο μηνιαία 
έκθεση, την οποία θα συνυπογράφουν οι διευθυντές του οργανισμού που χορηγεί τη 
χρηματοδοτική ενίσχυση υπέρ των γυναικών και του δικαιούχου οργανισμού, προς 
απόδειξη ότι η κοινοτική βοήθεια φτάνει στον προορισμό της, λαμβανομένης 
υπόψη της κακής διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων από τους χορηγούς και 
τους δικαιούχους των κοινοτικών ενισχύσεων τα οποία δεν φθάνουν ποτέ στις 
γυναίκες που τα δικαιούνται·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 27
Παράγραφος 4

4. τονίζει την ανάγκη για μελέτες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι 
γυναίκες να αποκομίσουν οφέλη από την ελευθέρωση του εμπορίου και για 
συστηματική συλλογή σημαντικών δεδομένων κατά φύλο, προκειμένου να εξαλειφθεί
η αδιαφορία για θέματα φύλου των τωρινών εμπορικών πολιτικών και των πολιτικών 
των παγκόσμιων οικονομικών ιδρυμάτων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει στο ΕΚ 
ετήσια έκθεση προόδου για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει ότι ανάλυση των θεμάτων 
φύλου πρέπει να αποτελεί πλήρες μέρος και τμήμα των αξιολογήσεων επιπτώσεων 
στην αειφορία (SIA) εμπορικών συμφωνιών, οι οποίες εκπονούνται επί του παρόντος 
από την Επιτροπή,

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 28
Παράγραφος 5

5. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονεί αξιολόγηση επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο 
(GIA) πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας με τρίτες χώρες, και 
να μην διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά στο πλαίσιο της εμπορικής
συνεργασίας με χώρες όπου παραβιάζονται εκτενώς τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
γυναικών,

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 29
Παράγραφος 5

5. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονεί αξιολόγηση επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο 
(GIA) πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας με τρίτες χώρες, και 
να μην προωθεί την εμπορική συνεργασία με χώρες όπου παραβιάζονται εκτενώς τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα τα δικαιώματα των γυναικών,

Or. pl

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 30
Παράγραφος 5

5. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονεί αξιολόγηση επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο 
(GIA) πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας με τρίτες χώρες, και 
να μην συνάπτει εμπορική συνεργασία με χώρες όπου παραβιάζονται εκτενώς τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών,

Or. pl

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 31
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 32
Παράγραφος 6

6. ζητεί από την Επιτροπή την επίσημη ίδρυση Γραφείου εμπορίου και φύλου στο 
πλαίσιο της ΓΔ Εμπορίου, το οποίο θα έχει την ευθύνη, μεταξύ άλλων, να 
εξακριβώνει εάν οι χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδιαίτερα τα δικαιώματα των 
γυναικών, καθώς και να λαμβάνει δραστικά μέτρα σε περίπτωση παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. pl



AM\616909EL.doc 11/21 PE 374.266v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 33
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. θεωρεί ότι οι αρμόδιοι υπουργοί για την κατάσταση της γυναίκας στις 
εμπλεκόμενες χώρες και η αρμόδια γενική διεύθυνση για τα δικαιώματα της 
γυναίκας και των ίσων ευκαιριών στην Επιτροπή πρέπει να συμμετέχουν 
υποχρεωτικά στις διαπραγματεύσεις που προηγούνται της έγκρισης των εμπορικών 
συμφωνιών·

Or. en

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 34
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 35
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ευρωπαϊκές εταιρείες που ωφελούνται από 
προγράμματα πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής συνεργασίας 
της ΕΕ δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη πρακτικών όπως η απάνθρωπη 
εκμετάλλευση των εργαζομένων, και ιδιαιτέρως των γυναικών,

Or. pl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 36
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ευρωπαϊκές εταιρείες που ωφελούνται από 
προγράμματα πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής συνεργασίας 
της ΕΕ δεν συμβάλλουν σε πρακτικές όπως η εργασία που αποτελεί προϊόν 
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(διαγραφή) εκμετάλλευσης των εργαζομένων, και ιδιαιτέρως των γυναικών,

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 37
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει ότι τα οφέλη από την απασχόληση στην τυπική και άτυπη οικονομία 
εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα 
ημερομίσθια, οι συνθήκες εργασίας και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, και οι 
γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις στην αξιοποίηση αυτών των 
οφελών· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη 
συνεργασία για την ανάπτυξη, να στηρίξει τις γυναίκες των εμπλεκόμενων χωρών 
ούτως ώστε να μειωθεί το τμήμα/ποσοστό άτυπης εργασίας

Or. fr

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 38
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει ότι τα οφέλη από την απασχόληση στην τυπική και άτυπη οικονομία 
εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα 
ημερομίσθια, οι συνθήκες εργασίας και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, και οι 
γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις στην αξιοποίηση αυτών των 
οφελών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να δημιουργήσει ειδικό ταμείο στο πλαίσιο 
των μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών και συμφωνιών συνεργασίας με τρίτες χώρες 
για τη στήριξη των γυναικών με τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε πίστωση, 
εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση, και για την προστασία των εργαζόμενων στην 
άτυπη οικονομία· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση την 
οποία θα συνυπογράφουν οι χορηγοί και οι δικαιούχοι της βοήθειας και που θα έχει 
ως στόχο να αποδείξει ότι η ειδική χρηματοδότηση δεν έχει εκτραπεί των αρχικών 
στόχων της·

Or. fr

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 39
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 40
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. υπογραμμίζει ότι ο διαπιστωμένος υψηλός αριθμός απωλειών θέσεων εργασίας 
στην Ευρώπη επιβεβαιώνει την τάση αύξησης των βιομηχανικών 
αναδιαρθρώσεων· διαπιστώνει ότι οι τομείς οι οποίοι πλήττονται περισσότερο είναι 
οι τομείς της μεταποιητικής βιομηχανίας, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις αρχές της μη διακριτικής 
μεταχείρισης και της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 41
Παράγραφος 10 β (νέα)

10β. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν ότι η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η ισότητα των ευκαιριών θα 
περιλαμβάνονται στους επιδιωκόμενους στόχους στο πλαίσιο όλων των 
ευρωπαϊκών ταμείων· υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής στοιχείων όσον αφορά 
την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην προώθηση της ισότητας μεταξύ των ανδρών 
και των γυναικών και στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων· ζητεί την 
ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών στην επιτροπή 
παρακολούθησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ° 
1260/1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία·

Or. en

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 42
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 43
Παράγραφος 12 α (νέα)

12α. ζητεί συγκεκριμένα να διασφαλιστεί στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις ευάλωτες 
οικονομίες το δικαίωμα να αποφασίζουν να ανοίξουν ή όχι τους τομείς παροχής 
υπηρεσιών τους στην ελευθέρωση της αγοράς, και, εάν αποφασίσουν να το 
πράξουν, να επιλέξουν ποιοι από τους εν λόγω τομείς πρέπει να ανοίξουν· ζητεί από 
τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις ευάλωτες οικονομίες να επενδύσουν, στο μέτρο 
των δυνατοτήτων τους, σε έναν ισχυρό δημόσιο τομέα, να τον αναπτύξουν και να 
τον ενισχύσουν, σε συνάρτηση με τις δικές τους ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 44
Παράγραφος 13

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 45
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. υπογραμμίζει ότι η συμπερίληψη, το 1995, μιας συμφωνίας για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας (TRIPS) στο πλαίσιο του ΠΟΕ είχε απολύτως αρνητικό 
αντίκτυπο στη ζωή των γυναικών, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
δυσχεραίνοντας περαιτέρω την πρόσβαση σε φάρμακα, τόσο βασικά όσο και 
ζωτικής σημασίας, επιτρέποντας την κατοχύρωση με διπλώματα ευρεσιτεχνίας
των παραδοσιακών γνώσεων των γυναικών χωρίς πρότερη έγκριση των 
εμπλεκόμενων τοπικών πληθυσμών και επιβάλλοντας πολύ απαιτητικούς 
μηχανισμούς εφαρμογής των νέων αυτών κανόνων·

Or. en
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Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 46
Παράγραφος 14

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 47
Παράγραφος 14

14. καλεί την Επιτροπή να διακριβώσει εάν η ταχεία εφαρμογή της συμφωνίας που 
επιτεύχθηκε στην υπουργική συνάντηση του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ τον Δεκέμβριο 
του 2005, μεταφράζεται ουσιαστικά σε βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα, και 
να δώσει έμφαση, κατά τον εν λόγω έλεγχο, στην προοπτική του φύλου·

Or. nl

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 48
Παράγραφος 15

15. τονίζει ότι συναφείς με το φύλο στρεβλώσεις του εμπορίου που συνδέονται με τη 
θέση των γυναικών στις κοινωνίες, ιδίως την ανάθεση στις γυναίκες να διασφαλίζουν 
την ασφάλεια τροφίμων και ύδατος και την περιβαλλοντική προστασία, δεν πρέπει να 
θεωρούνται τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο ή να υπάγονται στους διεθνείς εμπορικούς 
κανόνες· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 49
Παράγραφος 15

15. τονίζει ότι (διαγραφή) οι στρεβλώσεις του εμπορίου που προέρχονται από τον 
παραδοσιακό καταμερισμό των ρόλων μεταξύ των ανδρών και των γυναικών σε 
ορισμένες χώρες, σύμφωνα με τον οποίο ιδίως ανατίθεται στις γυναίκες να 
διασφαλίζουν την ασφάλεια τροφίμων και ύδατος και την περιβαλλοντική προστασία, 
δεν πρέπει να θεωρούνται τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο ή να υπάγονται στους 
διεθνείς εμπορικούς κανόνες· ζητεί να αντικατασταθούν οι δοκιμές αναγκαιότητας 
στους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο και άλλες συμφωνίες με δοκιμές 
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βιωσιμότητας,

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 50
Παράγραφος 16

16. ζητεί την ανάπτυξη εθνικών μέτρων πολιτικής τα οποία θα προαγάγουν την ισότητα 
των φύλων, θα προστατεύσουν και θα προωθήσουν την απασχόληση και την 
κοινωνική ευημερία, θα βελτιώσουν τις συνθήκες υγείας και τις συνθήκες εργασίας 
γυναικών και ανδρών και θα συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη· επισημαίνει τη 
σημασία του σεβασμού της εθνικής ευελιξίας και της δυνατότητας ανάπτυξης 
πολιτικών σε όλες τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της εμπορικής και της 
αναπτυξιακής πολιτικής· ζητεί τη διασφάλιση του δικαιώματος των αναπτυσσόμενων 
χωρών και των ευάλωτων οικονομιών να επιλέξουν εάν και ποιους τομείς υπηρεσιών 
θα ανοίξουν ή θα εξαιρέσουν από την ελευθέρωση της αγοράς,

Or. fr

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 51
Παράγραφος 16

16. ζητεί την ανάπτυξη εθνικών μέτρων πολιτικής τα οποία θα προαγάγουν την ισότητα 
των φύλων, θα προστατεύσουν και θα προωθήσουν την απασχόληση και την 
κοινωνική ευημερία, θα βελτιώσουν τις συνθήκες υγείας γυναικών και ανδρών και θα 
συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη· επισημαίνει τη σημασία του σεβασμού της 
εθνικής κυριαρχίας και της δυνατότητας ανάπτυξης πολιτικών σε όλες τις 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της εμπορικής και της αναπτυξιακής πολιτικής· ζητεί 
τη διασφάλιση του δικαιώματος των αναπτυσσόμενων χωρών και των ευάλωτων 
οικονομιών να επιλέξουν εάν και ποιους τομείς υπηρεσιών θα ανοίξουν ή θα 
εξαιρέσουν από την ελευθέρωση της αγοράς,

Or. fr

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 52
Παράγραφος 16 α (νέα)

16α. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, στο πλαίσιο του διαλόγου και της
συνεργασίας της με τρίτες χώρες, στα νομικά εμπόδια που παρακωλύουν την 
πρόσβαση των γυναικών στα μέσα παραγωγής, όπως η πίστωση, τα δικαιώματα 
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ιδιοκτησίας και το κεφάλαιο·

Or. nl

Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 53
Παράγραφος 17

17. τονίζει ότι, με δεδομένο τον σημαντικό ρόλο των γυναικών σε γεωργικές 
δραστηριότητες μικρής κλίμακας, το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν γεωργικές πολιτικές πρέπει να γίνει σεβαστό και να 
ενισχυθεί, ιδίως σε σχέση με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία· υπογραμμίζει τις 
τεράστιες δυνατότητες των «μικροπιστώσεων» ως πολύτιμου εργαλείου για την 
ανακούφιση της φτώχειας· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει μηνιαία έκθεση, η 
οποία θα συνυπογράφεται από τις αρχές που χορηγούν και από τους οργανισμούς 
που λαμβάνουν τις χρηματοδοτήσεις, προς απόδειξη ότι η χρηματοδοτική βοήθεια 
φτάνει στον προορισμό της·

Or. fr

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 54
Παράγραφος 17

17. τονίζει ότι, με δεδομένο τον σημαντικό ρόλο των γυναικών σε οικογενειακές 
γεωργικές δραστηριότητες (διαγραφή), το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν γεωργικές πολιτικές που τους εγγυώνται την 
κυριαρχία στον τομέα της διατροφής, ιδίως στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ· υπογραμμίζει τη σημασία των «μικροπιστώσεων» ως 
(διαγραφή) εργαλείου για την ανακούφιση της φτώχειας,

Or. pt

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 55
Παράγραφος 17 α (νέα)

17α. επιθυμεί να υπογραμμίσει, δεδομένου του ρόλου των γυναικών στις μικρομεσαίες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τους υγειονομικούς κινδύνους που συχνά συνδέονται με 
τις γεωργικές δραστηριότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες και του αποφασιστικού 
ρόλου των γυναικών στην προώθηση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ευθύνης 
στις εμπλεκόμενες περιοχές, τη σημασία της σύναψης πενταετών τυποποιημένων 
συμβάσεων για τον καθορισμό της ελάχιστης τιμής ανά προϊόν·
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Or. en

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 56
Παράγραφος 18

18. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνδράμουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στην 
οικοδόμηση των ικανοτήτων τους στη διαμόρφωση, τη διαπραγμάτευση και την 
εφαρμογή εμπορικών πολιτικών, με τρόπο που είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες 
κάθε χώρας και προάγει την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη με ισορροπία ως προς τα 
φύλα· ζητεί όλη η παρεχόμενη (διαγραφή) βοήθεια να είναι ισορροπημένη από 
πλευράς φύλου,

Or. sv

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 57
Παράγραφος 18 α (νέα)

18α. φρονεί ότι οι αξιολογήσεις αντικτύπου ανάλογα με το φύλο πρέπει να διεξάγονται σε 
πρώιμο στάδιο σχεδιασμού και εγγραφής στον προϋπολογισμό των δράσεων 
βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες· φρονεί ότι αυτό θα επιτρέψει στους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να εκτιμήσουν ακριβέστερα τις επιπτώσεις μιας 
δεδομένης πολιτικής στις γυναίκες και στους άνδρες, και να συγκρίνουν και να 
εκτιμήσουν την κατάσταση και τις τάσεις σε σχέση με τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα της προτεινόμενης πολιτικής· φρονεί ότι η ετήσια έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει μια ενότητα η οποία θα αφορά την παρακολούθηση των 
αξιολογήσεων αντικτύπου ανάλογα με το φύλο·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 58
Παράγραφος 19

19. επικροτεί τις ορθές πρακτικές ορισμένων κρατών όσον αφορά την εκπροσώπηση
των γυναικών στα συμβούλια συμμετοχικών εταιρειών που διατηρούν διεθνείς 
εμπορικές σχέσεις·

Or. fr
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Τροπολογία: Anna Záborská

Τροπολογία 59
Παράγραφος 21

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 60
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή των γυναικών στον οικονομικό βίο 
προκειμένου να αναπτύξουν την αξιοπιστία τους και τις ικανότητες τους, καθώς 
επίσης και να βελτιώσουν την κατάστασή τους στην κοινότητα· υπογραμμίζει 
επίσης ότι η πρόσβαση στους πόρους επιτρέπει στις γυναίκες να αποκτήσουν έσοδα 
και περιουσιακά στοιχεία, γεγονός το οποίο συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός
περιβάλλοντος όπου οι φτωχές και με χαμηλά εισοδήματα γυναίκες έχουν τη 
δυνατότητα να συστήσουν επιχειρήσεις, να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους, να 
διασφαλίσουν την ευημερία των οικογενειών τους από άποψη διατροφής και 
υγιεινής, να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους, να επιβάλουν στην οικογένειά τους 
και στην κοινότητα τον δέοντα σεβασμό προς το πρόσωπό τους, καθώς και να 
συμμετάσχουν στον πολιτικό βίο· υπογραμμίζει το σημαντικό δυναμικό που 
προσφέρουν οι «μικροπιστώσεις» στην καταπολέμηση της φτώχειας, την 
προώθηση της αυτάρκειας και την ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας 
σε ορισμένες από τις πιο φτωχές και πιο μειονεκτούσες χώρες του κόσμου·
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Τροπολογία: Ana Maria Gomes

Τροπολογία 61
Παράγραφος 21 β (νέα)

21β. ζητεί από τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 
στελεχώσουν τα υπουργεία οικονομίας τους με γυναίκες, σε όλα τα επίπεδα,
περιλαμβανομένου του υπουργικού επιπέδου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η 
διάσταση του φύλου λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των εμπορικών 
διαπραγματεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τις γυναίκες να διεκδικήσουν θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο 
ΠΟΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και η ΔΟΕ, και να παρέχουν τη στήριξή τους 
στις γυναίκες στις προσπάθειες που καταβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση·
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