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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά - 1 (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των 
γυναικών Ρομ στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. en

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά -1 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τη δήλωση για τη «Δεκαετία ένταξης των Ρομ» 2005-2015, που 
υπογράφηκε στη Σόφια στις 2 Φεβρουαρίου 2005,

Or. en
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Τροπολογία: Viktória Mohácsi

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά -1 β (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την κατάσταση 
των Ρομ στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη - A (νέα)

-A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν κορίτσια ή νέες γυναίκες είναι χαρισματικές, συχνά 
δεν αναγνωρίζεται καν ή διαγιγνώσκεται εσφαλμένα ως πρόβλημα συμπεριφοράς ή 
ψυχικής υγείας,

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στατιστικά στοιχεία των κρατών μελών καταδεικνύουν ότι 
είναι χαμηλότερο το ποσοστό των γυναικών που λαμβάνουν μεταπτυχιακούς τίτλους, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρεται επίσης ότι χαμηλότερος αριθμός γυναικών 
επιδίδεται σε διά βίου μάθηση (διαγραφή) εξαιτίας περιορισμών που συνδέονται με 
το φύλο,

Or. fr

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στατιστικά στοιχεία των κρατών μελών καταδεικνύουν ότι 
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είναι χαμηλότερο το ποσοστό των γυναικών που επιδιώκουν να αποκτήσουν
μεταπτυχιακούς τίτλους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρεται επίσης ότι 
χαμηλότερος αριθμός γυναικών αφιερώνει χρόνο στη διά βίου μάθηση σε διάφορα 
συστήματα (διαγραφή),

Or. fr

Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικιακά και οικογενειακά καθήκοντα εξακολουθούν να 
πραγματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από γυναίκες, και, κατά συνέπεια, περιορίζουν 
τον χρόνο που μπορούν οι ίδιες να διαθέσουν στην κατάρτιση και τη δια βίου 
μάθηση,

Or. de

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υποδεέστερος ρόλος που η κοινωνία έχει κατά παράδοση 
αποδώσει στις γυναίκες λειτουργεί ως παράγοντας που περιορίζει την πρόσβαση των 
κοριτσιών και των νέων γυναικών στην εκπαίδευση, και συγκεκριμένα στη βελτίωση 
του επιπέδου των προσόντων τους και στη διά βίου μάθηση,

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσχέρειες που ενέχει ο συνδυασμός του οικογενειακού και 
σπουδαστικού και επαγγελματικού βίου ενδέχεται να ορθώσουν εμπόδια στην 
πρόσβαση των κοριτσιών και των νέων γυναικών στην εκπαίδευση, και συγκεκριμένα 
στη βελτίωση του επιπέδου των προσόντων τους και στη διά βίου μάθηση,

Or. fr
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Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρότητα, η δημιουργία οικογένειας και άλλοι ειδικοί 
ρόλοι των γυναικών αποτελούν παράγοντες που σημαίνουν ότι τα κορίτσια και οι 
νέες γυναίκες έχουν διαφορετικές προτεραιότητες από το να αφοσιωθούν στη
βελτίωση του επιπέδου των προσόντων τους και στη διά βίου μάθηση,

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση, και ειδικότερα στην ανώτατη
εκπαίδευση, είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους νέους ανθρώπους από οικογένειες 
χαμηλού εισοδήματος,

Or. fr

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν κοινωνικά 
μειονεκτούσες οικογένειες, και στα κράτη μέλη, που οφείλονται στην έλλειψη 
χρημάτων (διαγραφή), εξακολουθούν να τροφοδοτούν την κατά παράδοση 
προτεραιότητα στην εκπαίδευση των αγοριών,

Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική πρόοδος σχετικά με την ισότητα των φύλων 
στον τομέα της εκπαίδευσης αφορά κυρίως θετικές ποσοτικές εξελίξεις, δηλαδή την 
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αύξηση του ποσοστού πρόσβασης των γυναικών σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, χωρίς να συνεπάγεται και εξάλειψη των ποιοτικών διαφοροποιήσεων 
και διακρίσεων που σχετίζονται με την εμμονή, την επαναληπτικότητα και την 
σταθερότητα στην επιλογή κατευθύνσεων σπουδών και ειδικοτήτων με βάση τις 
κοινωνικές αντιλήψεις και τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων,

Or. el

Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη παροχής πληροφοριών και συμβουλών σημαίνει 
ότι οι προκαταλήψεις που συνδέονται με το φύλο επηρεάζουν την επιλογή κλάδου 
σπουδών, περιορίζοντας εσφαλμένα το άτομο σε ένα συγκεκριμένο είδος εκπαίδευσης 
και προσόντων, βάσει αδικαιολόγητων υποθέσεων για τα φύλα,

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκαταλήψεις που συνδέονται με το φύλο μπορεί να 
στρέψουν το άτομο προς ένα συγκεκριμένο είδος εκπαίδευσης, προσόντων και 
σταδιοδρομίας,

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη E

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζουν να υπάρχουν ορισμένες προκαταλήψεις στην 
κοινωνία κατά των μορφωμένων γυναικών, και ότι οι μορφωμένες γυναίκες συχνά δεν
βρίσκουν ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στον επαγγελματικό και 
δημόσιο βίο,

Or. fr

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζουν να υπάρχουν προκλήσεις στην κοινωνία για τις
μορφωμένες γυναίκες, και ότι οι μορφωμένες γυναίκες εξακολουθούν να έχουν 
περιορισμένες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις μέγιστες δυνατότητές τους στον 
επαγγελματικό και δημόσιο βίο,

Or. en

Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μορφωμένες και επαγγελματικά επιτυχημένες γυναίκες 
μερικές φορές αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες στην οικογενειακή ζωή τους, όπου οι 
φιλοδοξίες τους για ανώτερο επίπεδο σπουδών, μεγαλύτερη κοινωνική καταξίωση και 
οικονομική ανεξαρτησία ενδέχεται να προκαλέσουν συγκρούσεις με τους συντρόφους 
τους,

Or. en

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μορφωμένες και επαγγελματικά επιτυχημένες γυναίκες 
συχνά αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες στην οικογενειακή ζωή τους, όπου οι 
φιλοδοξίες τους για ανώτερο επίπεδο σπουδών, μεγαλύτερη κοινωνική καταξίωση και 
οικονομική ανεξαρτησία ενέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν συγκρούσεις με τους 
συντρόφους τους,

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη Ζ

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες κουλτούρες εξακολουθούν να υπάρχουν 
παραδοσιακές και θρησκευτικές προκαταλήψεις που περιορίζουν (διαγραφή) την 
πρόσβαση των κοριτσιών και των νέων γυναικών στην εκπαίδευση,

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Η

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη, ότι τα μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να διαιωνίζουν
στερεότυπα για το φύλο, και, κατά συνέπεια, οι παραδοσιακές εικόνες των γυναικών 
ενισχύονται εκ νέου,

Or. de

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
εκπαίδευση και δίνουν έμφαση στις διαφορές μεταξύ των φύλων ως κάτι το αυτονόητο, 
με αποτέλεσμα την ενίσχυση των στερεοτύπων όσον αφορά τους ρόλους των φύλων 
και τις ευκαιρίες που τους παρέχονται,

Or. es
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Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης κατά κανόνα δίνουν έμφαση στις 
διαφορές μεταξύ των φύλων (διαγραφή), με αποτέλεσμα τη διάδοση και ενίσχυση των 
στερεοτύπων όσον αφορά τους ρόλους των φύλων και τις ευκαιρίες που τους 
παρέχονται,

Or. en

Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη Θ

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Viktória Mohácsi

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη Θ

I. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα κορίτσια και τις νέες 
γυναίκες από εθνικές μειονότητες, και ιδίως από τη μειονότητα των Ρομ, ή για τα 
κορίτσια και τις νέες γυναίκες από ομάδες μεταναστών είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, 
και, στην περίπτωση των πρώτων, πλήττεται συχνά από ευρέως διαδεδομένα 
φαινόμενα διακρίσεων και διαχωρισμών,

Or. en

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη Θ

I. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα κορίτσια και τις νέες 
γυναίκες από εθνικές μειονότητες, και ιδίως από τη μειονότητα των Ρομ, ή για τα 
κορίτσια και τις νέες γυναίκες από ομάδες μεταναστών είναι συχνά δύσκολη,
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Or. fr

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά του
αθλητισμού που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας τον Δεκέμβριο 
του 2000 επισημαίνει ότι η Κοινότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κοινωνική, 
εκπαιδευτική και πολιτιστική αποστολή του αθλητισμού,

Or. es

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά των Ρομ δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και τοποθετούνται συχνά σε μειονοτικά σχολεία με λίγους πόρους, 
προσωπικό χωρίς εκπαίδευση και κίνητρα, και με κακές υποδομές, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη, τα παιδιά Ρομ έχουν 27 φορές περισσότερες 
πιθανότητες να τοποθετηθούν σε ενισχυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα ως 
αποτέλεσμα των ανεπαρκών μεθόδων διδασκαλίας και ελέγχου,

Or. en

Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη δεν υπάρχει επαρκής 
προϋπολογισμός για την εκπαίδευση και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μέρος της 
διδασκαλίας γίνεται από γυναίκες,

Or. de
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Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά Traveller έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση εξαιτίας των ανεπαρκών προσωρινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή 
της απροθυμίας των μόνιμων σχολείων να δεχθούν παιδιά Traveller, λόγω του μη 
μόνιμου τρόπου ζωής τους,

Or. en

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των 
παιδιών Ρομ βρίσκεται σε ειδικά σχολεία ή ενισχυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα,

Or. en

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί σημαντική ευρωπαϊκή αξία, 
θεμελιώδες δικαίωμα και βασικό μέσο για την κοινωνική ένταξη,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 38
Παράγραφος 1 (νέα)

-1. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των κοριτσιών και των γυναικών 
αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και ουσιαστικό στοιχείο προκειμένου να 
απολαμβάνουν πλήρως όλα τα άλλα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και 
πολιτικά δικαιώματα·

Or. en



PE 380.601v01-00 12/27 AM\634817EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 39
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. επισημαίνει ότι στην εκπαίδευση και την έρευνα, οι γυναίκες υπερτερούν σε αριθμό 
των ανδρών ως απόφοιτοι (59%), εντούτοις η παρουσία τους μειώνεται σημαντικά 
όσο ανέρχονται στην επαγγελματική κλίμακα, από ποσοστό 43% των κατόχων 
διδακτορικών τίτλων σε ποσοστό μόλις 15% σε θέσεις τακτικών καθηγητών·

Or. en

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 40
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 41
Παράγραφος 5

5. επικροτεί τη σχεδιαζόμενη δημιουργία Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, οι 
δραστηριότητες του οποίου πρέπει να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της 
κατάστασης όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση για αμφότερα τα φύλα σε 
μεμονωμένα κράτη μέλη και σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και τη συγκέντρωση 
και ανάλυση στοιχείων σχετικά με τις διακρίσεις που εντοπίζονται κατά την 
επιλογή σπουδών, ειδικοτήτων και κατ’ επέκταση επαγγελμάτων με βάση τα 
στερεότυπα και τους κοινωνικούς ρόλους που συνδέονται με τα φύλα,

Or. el

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 42
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. καλεί τα κράτη μέλη να αναζητήσουν αποτελεσματικές μορφές παρέμβασης 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διεύρυνση της επιλογής των γυναικών ως προς τις 
κατευθύνσεις των σπουδών τους και τις επαγγελματικές ειδικότητες· τονίζει ότι για 
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την επίτευξη μιας ουσιαστικής ισότητας των φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης 
και κατ’ επέκταση στον επαγγελματικό χώρο απαιτείται η καταπολέμηση των 
στερεοτύπων που συνδέουν τις γυναίκες με συγκεκριμένες σπουδές και 
επαγγελματικές ειδικότητες, χαμηλότερων κυρίως βαθμίδων και κατώτερων των 
προσόντων τους,

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 43
Παράγραφος 6

6. συνιστά να (διαγραφή) αξιολογηθεί η πολιτική στον τομέα της ισότιμης πρόσβασης 
στην εκπαίδευση βάσει εκτίμησης των στατιστικών στοιχείων που 
διαφοροποιούνται ως προς το φύλο, ώστε να επισημανθούν καλύτερα και να 
επιλυθούν οι επίμονες ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση και την απόκτηση
ορισμένων ανώτερων ακαδημαϊκών προσόντων, μεταξύ άλλων σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο και στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, καθώς και στον τομέα της διά 
βίου μάθησης·

Or. fr

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 44
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν δυνατότητες για πρόσβαση στην εκπαίδευση για 
γυναίκες που φροντίζουν παιδιά και για γυναίκες που διέκοψαν τη διαδικασία της 
απόκτησης τίτλων προκειμένου να αποκτήσουν παιδιά·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 45
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη πρόσβαση στην εκπαίδευση για γυναίκες 
και άνδρες που φροντίζουν παιδιά και για γονείς που διέκοψαν τη διαδικασία της 
απόκτησης τίτλων προκειμένου να αποκτήσουν παιδιά·
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Or. en

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 46
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 47
Παράγραφος 8

8. συνιστά διάλογο με τους εργοδότες, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να τους δοθούν κίνητρα να δημιουργήσουν ευνοϊκές
προϋποθέσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη δια βίου 
μάθηση των γυναικών που έχουν διακόψει την εκπαίδευσή τους και των γυναικών 
που διαθέτουν λίγα προσόντα·

Or. fr

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 48
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 49
Παράγραφος 9

9. προτείνει να εξετάσουν τα κράτη μέλη το ενδεχόμενο παροχής φορολογικών 
κινήτρων διαφόρων ειδών σε επιχειρήσεις, για παράδειγμα, με σκοπό την προώθηση 
της απασχόλησης των γυναικών επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν την απόκτηση 
προσόντων και να προοδεύσουν στον τομέα ειδίκευσής τους, (διαγραφή)·
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 50
Παράγραφος 9

9. προτείνει να εξετάσουν τα κράτη μέλη μέτρα που θα ενισχύουν επιχειρήσεις, 
(διαγραφή) οι οποίες θα διευκόλυναν τις γυναίκες να συνεχίσουν την απόκτηση 
προσόντων και θα δημιουργούσαν συνθήκες εργασίας καλύτερες από εκείνες που 
κατά κανόνα υπάρχουν οι οποίες θα επέτρεπαν στις γυναίκες αυτές να προοδεύσουν 
τόσο στον τομέα ειδίκευσής τους, όσο και επαγγελματικά, καθώς και στον 
οικογενειακό τους βίο·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 51
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. αναφέρεται στο γεγονός ότι η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών 
διατηρείται σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα και δεν φαίνεται να μειώνεται  
επισημαίνει ότι οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 15% λιγότερο από τους 
άνδρες, κάτι που συνιστά αποτέλεσμα τόσο της έλλειψης σεβασμού προς τη 
νομοθεσία περί ισότητας της αμοιβής, όσο και μιας σειράς διαρθρωτικών
ανισοτήτων, όπως είναι ο διαχωρισμός της αγοράς εργασίας, οι διαφορές στα
πρότυπα εργασίας, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι 
προκαταλήψεις όσον αφορά την αξιολόγηση και τα συστήματα αμοιβής, καθώς και 
τα στερεότυπα·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 52
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν 
στη διάθεσή τους προκειμένου να εξαλείψουν τα κοινά στερεότυπα που εισάγουν 
διακρίσεις σε βάρος (διαγραφή) γυναικών στον χώρο εργασίας, να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή σε θέματα φύλου και να παρακολουθούν και να αξιολογούν τα σχετικά 
δεδομένα σε τακτική βάση·
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 53
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν 
στη διάθεσή τους προκειμένου να εξαλείψουν τα κοινά στερεότυπα που εισάγουν 
διακρίσεις σε βάρος μορφωμένων και ικανών γυναικών στον χώρο εργασίας, κάτι που 
είναι ιδιαίτερα εμφανές στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπου το 
επίπεδο εκπροσώπησης των γυναικών είναι πολύ χαμηλό, να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή σε θέματα φύλου και να παρακολουθούν και να αξιολογούν τα σχετικά 
δεδομένα σε τακτική βάση·

Or. es

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 54
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την πρόσβαση των γυναικών σε υπεύθυνες 
θέσεις και θέσεις λήψης αποφάσεων σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή σε ακαδημαϊκές θέσεις·

Or. es

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 55
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 56
Παράγραφος 11

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει τις αρχές της ισότητας και της ίσης 
πρόσβασης των κοριτσιών στην εκπαίδευση μέσω των σχέσεών της με τρίτες 
χώρες, και ειδικότερα μέσω των πολιτικών της περί γειτονίας και αναπτυξιακής
βοήθειας·

Or. fr

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 57
Παράγραφος 11

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν (διαγραφή) στήριξη για την 
εξάλειψη των κοινών στερεοτύπων και να εξαλείψουν τις διακρίσεις σε βάρος 
μορφωμένων και ικανών γυναικών στις σχέσεις με τους συντρόφους τους· 
παράλληλα, καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ για 
την προώθηση θετικών αρχών που συνδέονται με την ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 58
Παράγραφος 11

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν κάθε στήριξη για την εξάλειψη 
των κοινών στερεοτύπων που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος (διαγραφή) γυναικών 
στις σχέσεις με τους συντρόφους τους· παράλληλα, καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ για την προώθηση αρχών που 
συνδέονται με την ισότητα των φύλων·

Or. en
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 59
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εθνικά σχέδια για τον συνδυασμό 
οικογενειακού και επαγγελματικού βίου για τις γυναίκες και τους άνδρες και να 
εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών·

Or. es

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 60
Παράγραφος 11 β (νέα)

11β. προτρέπει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη θέση των γυναικών εκπαιδευτικών στις 
υψηλότερες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος και στα κέντρα λήψεων 
αποφάσεων σε θέματα εκπαίδευσης, θέσεις όπου παρατηρείται ακόμη ποσοτική 
υπεροχή των ανδρών συναδέλφων τους·

Or. el

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 61
Παράγραφος 12 α (νέα)

12α. τονίζει την ανάγκη αναμόρφωσης του αναλυτικού προγράμματος σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης, του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων  καθώς και του 
σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης και 
ευαισθητοποίησης των εν ενεργεία και μελλοντικών εκπαιδευτικών με στόχο την 
ενσωμάτωση θεμάτων που προωθούν την ιδεολογία της Ισότητας των Φύλων και 
την καταπολέμηση των διακρίσεων και στερεοτύπων όπου αυτά εμφανίζονται στο 
εκπαιδευτικό σύστημα·

Or. el

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 62
Παράγραφος 13

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 63
Παράγραφος 13

13. συνιστά η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια πολιτική για τις 
κουλτούρες, στις οποίες δεν διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση βάσει
παραδοσιακών ή θρησκευτικών λόγων, που να εξασφαλίζει την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για αγόρια και κορίτσια, 
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των νέων γυναικών και των κοριτσιών που 
προέρχονται από οικογένειες μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα·

Or. de

Τροπολογία: Viktória Mohácsi

Τροπολογία 64
Παράγραφος 13

13. συνιστά η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν έναντι των εθνικών και 
εθνοτικών μειονοτήτων πολιτική η οποία να εξασφαλίζει την πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για αγόρια και κορίτσια, με
ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση του διαχωρισμού και των διακρίσεων,
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των νέων γυναικών και των κοριτσιών που 
προέρχονται από οικογένειες μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 65
Παράγραφος 13

13. συνιστά η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν έναντι των εθνικών 
μειονοτήτων πολιτική η οποία να εξασφαλίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για αγόρια και κορίτσια, συμπεριλαμβανομένης της 
ενσωμάτωσης των μεταναστριών, των νέων γυναικών και των κοριτσιών που 
προέρχονται από οικογένειες μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα·

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

Τροπολογία 66
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε όλες τις 
δέουσες ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστριών 
γυναικών και κοριτσιών και την καταπολέμηση των διακρίσεων που 
αντιμετωπίζουν στην κοινότητα καταγωγής τους, απορρίπτοντας όλες τις μορφές 
πολιτιστικού και θρησκευτικού σχετικισμού που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 67
Παράγραφος 13 β (νέα)

13β. τονίζει, ειδικότερα τη σημασία της χωρίς όρους και ίσης πρόσβασης 
προτεραιότητας των μεταναστριών στην εκπαίδευση και την εκμάθηση της 
γλώσσας, που αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την πραγματική ένταξη 
στην κοινωνία και τον επαγγελματικό βίο· καλεί τα κράτη μέλη να εισάγουν την 
υποχρεωτική εκμάθηση της γλώσσας για γυναίκες και κορίτσια μετανάστριες, ως 
μέσο για τη διευκόλυνση της ένταξής τους, καθώς και για την προστασία τους από 
διακρίσεις στο πλαίσιο της οικογένειας και της κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 68
Παράγραφος 14

14. συνιστά στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ενημέρωση για την ίση πρόσβαση
στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, ιδίως μεταξύ των πιο ευάλωτων πληθυσμών, 
με στόχο να εξαλειφθούν όλες οι μορφές προκαταλήψεων που επηρεάζουν την 
πρόσβαση των κοριτσιών και των νέων γυναικών στην εκπαίδευση (διαγραφή)·

Or. fr
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Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 69
Παράγραφος 14

14. συνιστά στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ενημέρωση για τα θέματα φύλου και 
πρόσβασης στην εκπαίδευση, με στόχο να αποδυναμωθούν οι (διαγραφή)
προκαταλήψεις που επηρεάζουν την πρόσβαση των κοριτσιών και των νέων γυναικών 
στην εκπαίδευση και οι οποίες έχουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ρίζες στο 
πολιτιστικό περιβάλλον ορισμένων χωρών·

Or. de

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 70
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. επισημαίνει ότι η απαγόρευση των γονέων προς τα κορίτσια μετανάστριες να 
συμμετέχουν σε αθλητικά, κολυμβητικά και σχολικά μαθήματα δεν θα πρέπει να 
γίνεται ανεκτή και να δικαιολογείται βάσει πολιτισμικών ή θρησκευτικών αιτιών·
ζητεί από τα σχολεία και τις αρχές να διασφαλίζουν ότι τα κορίτσια μετανάστριες 
συμμετέχουν στη σχολική εκπαίδευση και να επιβάλλουν την υποχρεωτική 
παρακολούθηση στο σχολείο σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 71
Παράγραφος 15

15. συνιστά στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών τους στις 
ανάγκες των νέων ανθρώπων που εργάζονται και των ανθρώπων εκείνων, ιδίως 
των κοριτσιών και των γυναικών που φροντίζουν μικρά παιδιά ή που βρίσκονται σε 
άδεια μητρότητας (διαγραφή)· θεωρεί ότι οι σημερινές τεχνικές δυνατότητες 
καθιστούν δυνατή την εύρεση κατάλληλων λύσεων·

Or. fr



PE 380.601v01-00 22/27 AM\634817EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 72
Παράγραφος 15 α (νέα)

15α. ζητεί μεγαλύτερες προσπάθειες για την αναγνώριση των κοριτσιών ή νέων 
γυναικών με γνωστικά χαρίσματα και την παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης στα εν 
λόγω άτομα·

Or. en

Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 73
Παράγραφος 16

16. χαιρετίζει την υλοποίηση και τη χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
χρηματοδοτούμενων με κεφάλαια της ΕΕ, καθώς και από άλλες πηγές, 
περιλαμβανομένου του μη κερδοσκοπικού κλάδου, προς όφελος της εκπαίδευσης 
κοριτσιών και νέων γυναικών από κοινωνικά μειονεκτούσες οικογένειες· επικροτεί 
ιδιαίτερα τη χρήση υπαρχόντων προγραμμάτων και ταμείων υποστήριξης, καθώς και 
την αναζήτηση νέων μορφών χρηματοδότησης· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη πολύ 
μεγαλύτερης επένδυσης στην εκπαίδευση των νέων σε όλα τα κράτη μέλη, καθότι 
αποτελούν το μέλλον·

Or. de

Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 74
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. προτείνει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν στον προϋπολογισμό τους το μέσο 
συνεκτίμησης της διάστασης της ισότητας των φύλων και να αντισταθμίσουν με 
αυτόν τον τρόπο τις αδικίες με βάση το φύλο, κάτι που θα ωφελήσει κυρίως τον 
τομέα της εκπαίδευσης·

Or. de
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 75
Παράγραφος 16 β (νέα)

16β. συνιστά στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν και να παρακολουθούν τις εθνικές 
εκπαιδευτικές πολιτικές που θα επιτρέπουν σε όλα τα κορίτσια, καθώς και στα 
αγόρια, να εισάγονται, να παραμένουν και να ολοκληρώνουν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση, διασφαλίζοντας την παραμονή τους στο σχολείο μέχρις ότου φθάσουν 
στο κατώτατο επιτρεπόμενο όριο ηλικίας για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Or. es

Τροπολογία: Viktória Mohácsi

Τροπολογία 76
Παράγραφος 17

17. επισημαίνει την κεφαλαιώδους σημασίας ανάγκη για ακριβή αξιολόγηση των 
στατιστικών στοιχείων για ζητήματα φύλου, καθώς και για άλλες πτυχές πολλαπλών 
διακρίσεων, όπως η εθνική καταγωγή, δεδομένου ιδίως ότι, όσον αφορά παιδιά και 
νέους, δεν υπάρχουν πάντοτε στατιστικά διαφοροποιημένα στοιχεία με βάση το φύλο· 
θεωρεί ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει ένα από τα καθήκοντα του νέου Ινστιτούτου 
Ισότητας των Φύλων·

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 77
Παράγραφος 17 α (νέα)

17α. επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισης των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών 
στον αθλητισμό και ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε ενέργεις προκειμένου να 
αποφευχθούν καταστάσεις όπως τα βραβεία στο Wimbledon, τα οποία προβαίνουν 
σαφώς σε διακρίσεις σε βάρος των γυναικών·

Or. es
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 78
Παράγραφος 18

18. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι μια αξιοπρεπής
εικόνα γυναικών και ανδρών θα προβάλλεται στα μέσα ενημέρωσης, χωρίς 
προκαταλήψεις και στρεβλώσεις, σύμφωνα με τις αρχές της Ένωσης όσον αφορά τη 
μη διάκριση λόγω φύλου·

Or. es

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 79
Παράγραφος 18

18. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη θετική παρουσίαση των κατηγοριών φύλων 
στα μέσα ενημέρωσης, προβάλλοντας μια αξιοπρεπή εικόνα γυναικών και ανδρών, 
χωρίς προκατειλημμένες και διαστρεβλωμένες απόψεις που τελικά μειώνουν ή 
υποτιμούν το ένα ή και τα δύο φύλα·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 80
Παράγραφος 18

18. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την προώθηση της ισότητας των φύλων στα 
μέσα ενημέρωσης, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο την κοινή γνώμη 
και να θέσουν τέλος στα περιεχόμενα που μειώνουν ή υποτιμούν το ένα ή το άλλο 
φύλο·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 81
Παράγραφος 19

19. επισημαίνει την ανάγκη ενθάρρυνσης της πρόσβασης γυναικών και ανδρών στις 
νέες τεχνολογίες, στο πλαίσιο των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, και 
την προσαρμογή της χρήσης των τεχνολογιών αυτών στις ανάγκες τους, για 
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παράδειγμα τη δυνατότητα εξ αποστάσεως μάθησης μέσω της τεχνολογίας των 
υπολογιστών·

Or. fr

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 82
Παράγραφος 19 α (νέα)

19α. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προβούν σε ενέργειες για να θέσουν τέλος 
στο ψηφιακό χάσμα των φύλων ως μέρος της στρατηγικής της Λισαβόνας, με 
σκοπό τη διεύρυνση της κοινωνίας της πληροφορίας με μέτρα για την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και με δράσεις για την παροχή
ευκολότερης πρόσβασης στις γυναίκες, που θα προωθούν την απόκτηση 
δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, θα εκτελούν προγράμματα που προβλέπουν συγκεκριμένες 
δράσεις για την ένταξη των γυναικών από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και θα 
αντισταθμίζουν τις ανισότητες μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών·

Or. es

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 83
Παράγραφος 19 β (νέα)

19β. συνιστά στα κράτη μέλη να αναπτύξουν πιο ευέλικτα προγράμματα εκπαίδευσης 
ενηλίκων και διά βίου μάθησης, ώστε οι εργαζόμενες γυναίκες και μητέρες να 
μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε προγράμματα που ανταποκρίνονται
στο καθημερινό τους πρόγραμμα, επιτρέποντας κατά συνέπεια στις γυναίκες να 
έχουν αυξημένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, ενώ τους παρέχουν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν σε εναλλακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να γίνουν πιο 
ανεξάρτητες και να είναι σε θέση να συμμετέχουν ουσιαστικά στην κοινωνία,
προωθώντας περαιτέρω την ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 84
Παράγραφος 19 γ (νέα)

19γ. συνιστά η εκπαίδευση των δασκάλων και άλλων εργαζομένων στο εκπαιδευτικό 
σύστημα να στοχεύει επιπροσθέτως στην πολυπολιτισμική διδασκαλία, 
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προκειμένου τα νέα κορίτσια που ανήκουν σε εθνοτικές ή θρησκευτικές 
μειονότητες να μην υφίστανται πλέον διπλές διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 85
Παράγραφος 19 δ (νέα)

19δ. συνιστά στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα προγράμματα κατά των
διαχωρισμών και υπέρ της ισότιμης κατανομής των εκπαιδευτικών πόρων και
υλικών, ώστε όλα τα παιδιά, ιδίως τα κορίτσια Ρομ, να έχουν ισότιμη και δίκαιη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 86
Παράγραφος 19 ε (νέα)

19ε. επικροτεί τη συνεχιζόμενη χρήση και διεύρυνση των ολοκληρωμένων προσχολικών 
προγραμμάτων και της τάξης μηδέν για την προετοιμασία των παιδιών που
ανήκουν σε μειονότητες, ιδίως εκείνη των Ρομ, για τα εθνικά σχολεία, ώστε να είναι 
σε θέση να επωφεληθούν εξίσου από τη σχολική εκπαίδευση και να εισάγονται στο 
σχολείο όντας στο ίδιο επίπεδο με όλα τα υπόλοιπα παιδιά·

Or. en

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 87
Παράγραφος 19 στ (νέα)

19στ. καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν εκ νέου τις μεθόδους τους για τον έλεγχο που
χρησιμοποιούνται για την κατάταξη των παιδιών σε ειδικά ενισχυτικά σχολεία, 
διότι τα παιδιά Ρομ, ιδίως τα κορίτσια Ρομ, αντιπροσωπεύονται σε πολύ μεγάλο
ποσοστό στα ενισχυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, εξαιτίας των άδικων
πρακτικών ελέγχου και της αδυναμίας των εκπαιδευτικών συστημάτων να
στηρίξουν πολλαπλές κουλτούρες και γλώσσες.

Or. en
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