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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 4

– έχοντας υπόψη την Πλατφόρμα δράσης που υιοθετήθηκε κατά την Τέταρτη 
Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Γυναίκα που διοργανώθηκε στο Πεκίνο, στις 15 
Σεπτεμβρίου 1995, και τα δικά του ψηφίσματα της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με τη 
συνέχεια που δόθηκε στην Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου1 και της 10ης Μαρτίου 
2005 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για 
τις Γυναίκες - Πλατφόρμα Δράσης (Πεκίνο + 10) 2, 

Or. en

  
1 ΕΕ C 59 της 23.2.2001, σελ. 258.
2 ΕΕ C 320 E της 15.12.2005, σελ. 247.
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Τροπολογία: Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 9ης 
Οκτωβρίου 2006 με τίτλο «In-depth study on all forms of violence against women» 
(Εμβριθής μελέτη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών),

Or. es

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη σημερινή 
κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν 
μελλοντικές ενέργειες1,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 11 β (νέα)

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με στρατηγικές 
για την πρόληψη της εμπορίας γυναικών και παιδιών ευάλωτων στη σεξουαλική 
εκμετάλλευση2,

Or. en

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, TA(2006)0038.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, TA(2006)0005.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά 11 γ (νέα)

– έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της επιτροπής δικαιωμάτων των 
γυναικών και ισότητας των φύλων της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τη 
γυναικεία μετανάστευση: ο ρόλος και η θέση των μεταναστριών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση1,

Or. en

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που ενέκριναν στις 4 Φεβρουαρίου 2005 οι 
ευρωπαίοι υπουργοί που είναι αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων,

Or. nl

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

– έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων,

Or. nl

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 8
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

– έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων, που ενέκρινε 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2006,

Or. en

  
1 A6-0307/2006.
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη της Βιέννης που εγκρίθηκε στις 25 Ιουνίου 1993 
από την Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
επαναβεβαιώνει ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών 
αποτελούν αναφαίρετο, αναπόσπαστο και αδιαίρετο τμήμα των παγκόσμιων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και ότι η ισότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών 
είναι θεμελιώδες δικαίωμα και αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναγνωρίζεται 
από τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Οκτωβρίου 2005 τέθηκε σε ισχύ το πρωτόκολλο για 
τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική, γνωστό και ως «πρωτόκολλο του 
Μαπούτο», το οποίο, μεταξύ άλλων, απαγορεύει κάθε μορφή ακρωτηριασμού των 
γεννητικών οργάνων,

Or. it

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Aβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα αριθ. 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, το οποίο εγκρίθηκε 
στις 31 Οκτωβρίου 2000, ζητεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην 
πρόληψη των ένοπλων συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της ειρήνης,

Or. it
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Τροπολογία: Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aa. λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη όσον αφορά 
την προώθηση εθνικών πολιτικών για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, ιδίως 
τις προσπάθειες της ισπανικής κυβέρνησης για την ισότιμη εκπροσώπηση των δύο 
φύλων στην κυβέρνηση, καθώς και την έγκριση του οργανικού νόμου για την 
ισότητα των φύλων και του νόμου για την προώθηση του συνδυασμού της 
οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων,

Or. es

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς γεωγραφικό, οικονομικό ή κοινωνικό όριο και ότι 
παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, ο 
αριθμός των γυναικών θυμάτων βίας είναι λίαν ανησυχητικός, 

Or. pl

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες μεγάλης κλίμακας στη Σουηδία, στη Γερμανία και 
στη Φινλανδία δείχνουν ότι τουλάχιστον το 30-50% των γυναικών ηλικίας από 16 
έως 67 ετών έχουν υποστεί κάποια στιγμή σωματική ή σεξουαλική βία,

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

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Bβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον όρο «βία κατά των γυναικών» πρέπει να νοείται 
κάθε πράξη βίας που βασίζεται στο φύλο και καταλήγει ή μπορεί να καταλήξει στην 
πρόκληση σωματικής, σεξουαλικής ή ψυχολογικής βλάβης ή πόνου στις γυναίκες, 
περιλαμβανομένων των απειλών τέλεσης τέτοιων πράξεων, του καταναγκασμού ή 
της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό βίο,

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος της φτώχειας πλήττει σε μεγαλύτερο αριθμό τις 
γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εργάζονται1, και ιδίως τις γυναίκες 
μεγαλύτερης ηλικίας, τις γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών και τις 
γυναίκες που εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις, λόγω των συνεχών 
διακρίσεων και των ανισοτήτων στην κατάρτιση, στις υπηρεσίες προς τα άτομα, στην 
πρόσβαση στην απασχόληση, στις οικογενειακές ευθύνες, στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, καθώς και στη νομική προστασία σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, 
κυρίως για τις γυναίκες που είναι οικονομικά ανεξάρτητες,

Or. el

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος της φτώχειας πλήττει σε μεγαλύτερο αριθμό τις 
  

1 Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι στο 85% των περιπτώσεων μονογονεϊκών οικογενειών, αρχηγός 
της οικογένειας είναι γυναίκα.
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γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εργάζονται1, λόγω των συνεχών,
βασιζόμενων στο φύλο διακρίσεων και των ανισοτήτων στην κατάρτιση, στις 
υπηρεσίες προς τα άτομα, στην πρόσβαση στην απασχόληση, στις οικογενειακές 
ευθύνες, στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καθώς και στη νομική προστασία σε 
περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, κυρίως για τις γυναίκες που είναι οικονομικά 
ανεξάρτητες,

Or. sv

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των πολιτισμικών και κοινωνικών αξιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, δηλαδή η αξιοπρέπεια του ατόμου, η 
ελευθερία, η ισότητα, ο διάλογος και η συμμετοχή, συνιστά την κληρονομιά όλων των 
πολιτών και κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένταξη των οποίων είναι 
προτεραιότητα για την Ένωση και λόγος χειραφέτησης και ενσωμάτωσης, κυρίως για 
τις γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν περιέλθει σε κατάσταση απομόνωσης λόγω 
γλωσσικών, πολιτισμικών ή θρησκευτικών εμποδίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές ή να συγχωρούνται παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστριών·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των πολιτισμικών και κοινωνικών αξιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, δηλαδή η αξιοπρέπεια του ατόμου, η 
ελευθερία, η ισότητα, ο διάλογος και η συμμετοχή, συνιστά την κληρονομιά όλων 
(διαγραφή) και ότι η αφομοίωση αυτών των αξιών είναι προτεραιότητα για την 
Ένωση και λόγος χειραφέτησης και ενσωμάτωσης, κυρίως για τις γυναίκες που έχουν 
περιέλθει σε κατάσταση απομόνωσης λόγω γλωσσικών, πολιτισμικών ή 
θρησκευτικών εμποδίων,

Or. pl

  
1 Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι στο 85% των περιπτώσεων μονογονεϊκών οικογενειών, αρχηγός 
της οικογένειας είναι γυναίκα.
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των πολιτισμικών και κοινωνικών αρχών και 
αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, όπως ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αξιοπρέπεια του ατόμου, η ελευθερία, η ισότητα, ο 
διάλογος, η αλληλεγγύη και η συμμετοχή, συνιστά την κληρονομιά όλων των πολιτών 
και κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η αφομοίωση αυτών των αξιών είναι 
προτεραιότητα για την Ένωση και παράγοντας χειραφέτησης και ενσωμάτωσης, 
κυρίως για τις γυναίκες που βρίσκονται σε απομόνωση (διαγραφή),

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να μελετηθεί περισσότερο η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στους εθνικούς προϋπολογισμούς με στόχο την αποδοτική 
διαχείριση των πολιτικών ισότητας των ευκαιριών και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γνώσεις και οι εμπειρίες επί του θέματος σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο θα μπορούσαν να επιτρέψουν την εφαρμογή της ήδη από τώρα στον 
προϋπολογισμό και στα κοινοτικά προγράμματα, κατά τη φάση της επεξεργασίας, της 
υλοποίησης και της αξιολόγησής τους,

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3, παράγραφος 2 και τα άρθρα 13, (διαγραφή) 152 
και 141 της Συνθήκης ΕΚ καθορίζουν τον ρόλο της Κοινότητας στην πραγμάτωση 
της ισότητας των φύλων στις πολιτικές προστασίας της ανθρώπινης υγείας,

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

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγμάτωση των στόχων της Λισσαβόνας που αφορούν την 
απασχόληση των γυναικών απαιτεί περαιτέρω δράσεις στο πλαίσιο της ανοιχτής 
μεθόδου συντονισμού, δράσεις που βασίζονται στις καλές πρακτικές που υφίστανται 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των πολιτικών κατάρτισης και πρόσβασης στην απασχόληση, 
των πολιτικών συνδυασμού, των υπηρεσιών και της προώθησης της συμμετοχής των 
γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των στόχων της 
Βαρκελώνης για την παιδική φροντίδα,

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Ζa. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την κοινοτική νομοθεσία και τις εθνικές διατάξεις 
για την ισότητα των αμοιβών, το χάσμα αμοιβών ανάμεσα στα δύο φύλα 
διατηρείται σε μεγάλο ποσοστό, καθώς οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο 
όρο 15% λιγότερο από τους άνδρες, διαφορά η οποία μειώνεται με πολύ πιο αργό 
ρυθμό σε σχέση με τη διαφορά των ποσοστών απασχόλησης των δύο φύλων,

Or. el

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν συχνά λιγότερα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα σε σχέση με τους άνδρες, είτε εξαιτίας των χαμηλότερων μισθών τους 
είτε εξαιτίας της μικρότερης και με διακοπές επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας 
λόγω των αυξημένων οικογενειακών τους υποχρεώσεων,

Or. el
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

ΙΑa. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιες γυναίκες επιθυμούν καταρχάς να ολοκληρωθούν 
ως γυναίκες και σύζυγοι και ότι, συνεπώς, η άδεια μητρότητας πρέπει να 
συνυπολογίζεται στον χρόνο εργασίας και στο συντάξιμο χρόνο, ενώ οι φτωχές 
γυναίκες και οι οικογένειες πρέπει να απολαύουν οικονομικής προστασίας,

Or. pl

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 27
Παράγραφος 1

1. σημειώνει τη βούληση της Επιτροπής να συνεχίσει τη στρατηγική σε θέματα ισότητας 
των ευκαιριών σε πολυετή προοπτική, αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη αλλαγής των 
οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε όλες οι γυναίκες, οι άνδρες 
και τα παιδιά να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια, χωρίς την απειλή της φτώχειας·

Or. pt

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 28
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει τη βούληση της Επιτροπής να συνεχίσει τη στρατηγική σε θέματα ισότητας 
των ευκαιριών σε πολυετή προοπτική, καθώς είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
ακολουθείται σταθερά μια μακροπρόθεσμη στρατηγική σε κοινοτικό επίπεδο για 
την προώθηση της ισότητας·

Or. sv
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Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 29
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τον συντονισμό των πολιτικών για την ισότητα 
των ευκαιριών που εφαρμόζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη·

Or. nl

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 30
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο χάρτης πορείας της Επιτροπής 
για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν περιλαμβάνει καμία νέα 
νομοθετική πρόταση,

Or. en

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 31
Παράγραφος 2

2. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή των πολιτικών και των 
προγραμμάτων στήριξης της ισότητας των φύλων στα κράτη μέλη και να αναλάβει 
περαιτέρω δράση στον τομέα αυτό εάν χρειαστεί· ζητεί κυρίως μια ενδελεχή 
αξιολόγηση της κοινοτικής στρατηγικής-πλαίσιο για την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών 2000-2005 (COM (2000)0335), καθώς και μια ανάλυση ως προς την 
εφαρμογή των οδηγιών σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών, ιδίως των οδηγιών 
86/378/ΕΚ, 86/613/ΕΚ, 89/391/ΕΚ, 92/85/ΕΚ, 2002/73/ΕΚ και 2003/41/ΕΚ, 
προκειμένου να θεσπίσει για τον παρόντα χάρτη πορείας έναν συνεκτικό κύκλο 
προγραμματισμού, εφαρμογής, ελέγχου και αξιολόγησης· θεωρεί εν προκειμένω ότι η 
ταχεία δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων είναι 
απαραίτητη για τη συνεχή εποπτεία της προόδου του χάρτη πορείας·

Or. en
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Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 32
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. επισημαίνει ότι ο χάρτης πορείας δεν καθορίζει τις ευθύνες των κρατών μελών· 
ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ευθύνες αυτές 
πριν από την εφαρμογή·

Or. sv

Τροπολογία: Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 33
Παράγραφος 3, εισαγωγικό μέρος

3. ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την πολιτική ισότητας των φύλων όχι μόνον 
ως προσέγγιση προτεραιότητας για την ΕΕ, αλλά επίσης και κυρίως ως θεμελιώδη 
απαίτηση για το σεβασμό των δικαιωμάτων του ατόμου· ζητεί την εφαρμογή 
ολοκληρωμένων σχεδίων για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής 
βίας στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα κατά των κοριτσιών, των εφήβων και των 
γυναικών, με τη λήψη προληπτικών μέτρων και την παροχή βοήθειας στα θύματα 
και στις ομάδες κινδύνου, μέσω πρωτοβουλιών για τη στήριξη των ΜΚΟ, των 
φορέων, των οργανώσεων και των συλλόγων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της πρόληψης της βίας, και για την πραγματοποίηση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης· αυτή η προσέγγιση θα πρέπει επίσης να μεταφραστεί σε 
προσπάθεια συντονισμού και ενίσχυσης των εθνικών μέτρων νομικής προστασίας των 
γυναικών και των παιδιών, ιδίως:

Or. es

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 34
Παράγραφος 3, εισαγωγικό μέρος 

3. ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την πολιτική ισότητας των φύλων όχι μόνον 
ως προσέγγιση προτεραιότητας για την ΕΕ, αλλά επίσης και κυρίως ως θεμελιώδη 
απαίτηση για το σεβασμό των δικαιωμάτων του ατόμου· αυτή η προσέγγιση θα πρέπει 
να μεταφραστεί σε προσπάθεια συντονισμού και ενίσχυσης των ευρωπαϊκών και 
εθνικών μέτρων νομικής προστασίας των γυναικών και των παιδιών, ιδίως:
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 35
Παράγραφος 3, περίπτωση 1

- σε περίπτωση κακοποίησης ή άσκησης κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών 
(διαγραφή), με στόχο τη μηδενική ανοχή·

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 36
Παράγραφος 3, περίπτωση 1

- σε περίπτωση υποδούλωσης, βίας, εμπορίας, ακρωτηριασμού των γεννητικών 
οργάνων της γυναίκας, αναγκαστικών γάμων, πολυγαμίας ή πράξεων που αποστερούν 
την ταυτότητα (διαγραφή), με στόχο τη μηδενική ανοχή·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 37
Παράγραφος 3, περίπτωση 1

- σε περίπτωση υποδούλωσης, σωματικής ή ψυχολογικής βίας, ακρωτηριασμού των 
γεννητικών οργάνων της γυναίκας, αναγκαστικών γάμων, πολυγαμίας ή πράξεων που 
αποστερούν την ταυτότητα, όπως η επιβολή της μπούρκα, του τσαντόρ ή καλύμματος 
του προσώπου), με στόχο τη μηδενική ανοχή·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 38
Παράγραφος 3, περίπτωση 2

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 39
Παράγραφος 3, περίπτωση 2

- σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, ιδίως για τις οικονομικά εξαρτώμενες 
γυναίκες·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 40
Παράγραφος 3, περίπτωση 2 α (νέα)

- σε ό,τι αφορά όλες τις μορφές της βίας που βασίζεται στο φύλο, καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει έρευνες για τις βαθύτερες αιτίες της και να αναπτύξει 
δείκτες για τον αριθμό των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 41
Παράγραφος 3, περίπτωση 2 β (νέα)

- για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εμπορίας ανθρώπων, δεδομένου ότι, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 98% των ατόμων που πέφτουν θύματα εμπορίας με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση είναι γυναίκες και κορίτσια·

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 42
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει συγκρίσιμα στατιστικά εργαλεία και δείκτες, 
ώστε να μπορέσουν να συλλεγούν, να αναλυθούν και να συντονιστούν μεταξύ των 
κρατών μελών δεδομένα για τον αριθμό των θυμάτων βίας που σχετίζεται με το 
φύλο·
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 43
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει μια σαφή νομική βάση για την καταπολέμηση όλων 
των μορφών βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας, και να 
αποφασίσει για τη χάραξη μιας πλήρως κοινοτικοποιημένης ευρωπαϊκής πολιτικής 
για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για τα συναφή ζητήματα της 
μετανάστευσης και του ασύλου, ιδίως δε για το δικαίωμα ασύλου όσων υφίστανται 
καταπίεση και διώξεις βάσει του φύλου·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 44
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν την υποχρεωτική καταχώριση του ακρωτηριασμού 
των γεννητικών οργάνων από το υγειονομικό προσωπικό και να προβαίνουν στην 
ανάκληση των αδειών των ιατρών που πραγματοποιούν τέτοιους ακρωτηριασμούς·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 45
Παράγραφος 3 γ (νέα)

3γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηλιτεύσουν τη βία κατά των γυναικών 
που πηγάζει από την παράδοση, να καταδικάσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των ενήλικων και ανήλικων μεταναστριών από τις οικογένειές τους, 
και να ελέγξουν ποιοι νόμοι ισχύουν για την άσκηση δίωξης κατά των μελών μιας 
οικογένειας, ιδίως στις περιπτώσεις των λεγόμενων εγκλημάτων τιμής·

Or. en
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Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 46
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή των 
ανδρών στις προσπάθειες για την επικράτηση της ισότητας στην κοινωνία· φρονεί 
ότι η Ευρώπη της ισότητας στην οποία στοχεύουμε δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς 
τη συμμετοχή των ανδρών·

Or. sv

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 47
Παράγραφος 5

5. ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν το έπραξαν ακόμη, να επικυρώσουν χωρίς 
περαιτέρω χρονοτριβή το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών κατά του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος, σε σχέση με την 
εμπορία ανθρώπων («Πρωτόκολλο του Παλέρμο»), καθώς και τη σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων, και να 
εφαρμόσουν την οδηγία αριθ. 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών 
θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 1·

Or. en

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 48
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. καλεί την Επιτροπή, αφού καθοριστεί η νομική βάση, να καταρτίσει μια ευρωπαϊκή 
οδηγία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

Or. it

  
1 ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σελ. 19.
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Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 49
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε οι πολιτικές για την Αφρική και οι εθνικές 
αναπτυξιακές στρατηγικές των αφρικανικών χωρών να προωθήσουν την κύρωση 
και την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Μαπούτο σε όλες τις αφρικανικές χώρες, 
με ιδιαίτερη έμφαση στο άρθρο 5, το οποίο καταδικάζει και απαγορεύει κάθε 
μορφή ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων·

Or. it

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 50
Παράγραφος 5 γ (νέα)

5γ. καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην εφαρμογή του ψηφίσματος αριθ. 1325 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενισχύοντας τον ρόλο των 
γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της 
ειρήνης, και δημιουργώντας συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, 
περιλαμβανομένων και συστημάτων ειδικών ανά φύλο, για την παρακολούθηση 
δυνητικών καταστάσεων κρίσης·

Or. it

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 51
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, μια μελέτη για την 
αιτιακή σχέση μεταξύ της νομοθεσίας για την πορνεία και της εμπορίας με σκοπό 
την σεξουαλική εκμετάλλευση, όπως εξήγγειλε ο επίτροπος κ. Frattini στις 8 
Μαρτίου 2006 και έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 17ης 
Ιανουαρίου 2006 σχετικά με στρατηγικές για την πρόληψη της εμπορίας γυναικών 
και παιδιών ευάλωτων στη σεξουαλική εκμετάλλευση1, και στη συνέχεια να 
χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα για τον προσδιορισμό της βέλτιστης πρακτικής 
για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση·

Or. en

  
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κείμενα που εγκρίθηκαν, TA(2006)0005.
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 52
Παράγραφος 6

6. θεωρεί ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών είναι θεμελιώδης απαίτηση, 
ισοβαρής με τα άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
ένταξης των υποψηφίων χωρών· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να ελέγξει και να 
κοινοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τα δεδομένα που 
αφορούν τις πράξεις διάκρισης και βίας, θύματα των οποίων πέφτουν οι γυναίκες σε 
αυτές τις χώρες και να ενθαρρύνουν ενεργά τη συμμετοχή των υπό ένταξη χωρών στα 
κοινοτικά προγράμματα PROGRESS και DAPHNE, στα οποία πρέπει να διατεθούν 
οι απαραίτητες πιστώσεις· 

Or. pt

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 53
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. τονίζει ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών πρέπει να αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την πολιτική γειτονίας, για την εξωτερική πολιτική 
και για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ· δεδομένου τούτου, προτείνει την 
ενίσχυση της δέσμευσης της ΕΕ, στο πλαίσιο των εν λόγω πολιτικών, με στόχο την 
προώθηση της ισότητας των φύλων, τη χειραφέτηση των γυναικών και την πλήρη 
συμμετοχή τους στον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό βίο·

Or. fr

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 54
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν και από την πλευρά της 
ζήτησης το ζήτημα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, και τα καλεί να οργανώσουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης όπου θα επισημαίνεται ο ρόλος των πελατών ως παραγόντων 
ώθησης της εμπορίας·

Or. it
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Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 55
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε ο στόχος της επίτευξης της ισότητας να 
ενσωματώνεται σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις, τα μέτρα και τα προγράμματα της 
ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τη γενετήσια και 
αναπαραγωγική υγεία των γυναικών και τα συναφή δικαιώματά τους·

Or. sv

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 56
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα νομικό 
πλαίσιο που θα διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των ενήλικων και 
ανήλικων μεταναστριών και θα εγγυάται την προστασία των μεταναστριών που 
διαμένουν παράτυπα στην ΕΕ από κάθε μορφή εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία: Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 57
Παράγραφος 7

7. ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη χειραφέτηση 
και την ένταξη των μεταναστριών, κυρίως στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος-
πλαίσιο για την ένταξη των υπηκόων των τρίτων χωρών, υποστηρικτικές δράσεις για 
την εκμάθηση της γλώσσας, των δικαιωμάτων και των καθηκόντων που απορρέουν 
από τις αρχές και από την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα υποδοχής (όπως η 
απαγόρευση της πολυγαμίας στο πλαίσιο της επανένωσης των οικογενειών) και των 
θεμελιωδών αξιών της Ένωσης, θεσπίζοντας ειδικές πολιτικές κατάρτισης για την 
ισότητα των ευκαιριών, την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω του φύλου και τις 
παρεμβάσεις από την οπτική γωνία του φύλου, καταρτίζοντας προγράμματα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων τόσο σε σχέση με την πρόσβαση στην 
απασχόληση όσο και στον χώρο εργασίας, και στηρίζοντας επιχειρηματικά σχέδια 
μεταναστριών που προωθούν τη διατήρηση και τη διάδοση του πολιτιστικού 
πλούτου των χωρών προέλευσής τους, καθώς και τη δημιουργία και στήριξη 
δημόσιων φόρουμ για τις μετανάστριες, στα οποία εκπροσωπούνται ενεργά·

Or. es
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Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 58
Παράγραφος 7

7. ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη χειραφέτηση 
και την ένταξη των μεταναστριών, κυρίως στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος-
πλαίσιο για την ένταξη των υπηκόων των τρίτων χωρών, υποστηρικτικές δράσεις για 
την εκμάθηση της γλώσσας, των δικαιωμάτων και των καθηκόντων που απορρέουν 
από το κοινοτικό κεκτημένο, τις διεθνείς συμβάσεις, τις αρχές και την ισχύουσα 
νομοθεσία στη χώρα υποδοχής (όπως η απαγόρευση της πολυγαμίας στο πλαίσιο της 
επανένωσης των οικογενειών) και των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης· αυτά τα 
προαπαιτούμενα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για την απόκτηση της ιθαγένειας ενός 
κράτους μέλους·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 59
Παράγραφος 7

7. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγκρίνουν συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες για τη χειραφέτηση και την οικονομική και κοινωνική ένταξη των 
μεταναστριών, κυρίως στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος-πλαίσιο για την ένταξη 
των υπηκόων των τρίτων χωρών, υποστηρικτικές δράσεις για την εκμάθηση της 
γλώσσας, των δικαιωμάτων και των καθηκόντων που απορρέουν από τις αρχές και 
από την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα υποδοχής (όπως η απαγόρευση της 
πολυγαμίας στο πλαίσιο της επανένωσης των οικογενειών) και των θεμελιωδών αξιών 
της Ένωσης· αυτά τα προαπαιτούμενα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για την απόκτηση 
της ιθαγένειας ενός κράτους μέλους·

Or. fr

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 60
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα κατάρτισης σε 
θέματα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και 
ευαισθητοποίησης απέναντι στη διάσταση του φύλου, το οποίο θα απευθύνεται 
στους επιτρόπους και στους ανώτατους δημόσιους υπαλλήλους και θα ενταχθεί σε 
όλα τα προγράμματα διοικητικής κατάρτισης των ευρωπαίων δημοσίων 
υπαλλήλων·

Or. en
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Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 61
Παράγραφος 8 β (νέα)

8β. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια γλώσσα που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση 
του φύλου σε όλα τα επίσημα έγγραφα και στις διερμηνείες σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 62
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. πιστεύει ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων θα συνεχίσει να βρίσκεται στο 
περιθώριο, διότι τα μέτρα που περιγράφονται στον χάρτη πορείας βασίζονται σε μια 
πολιτική που δίνει προτεραιότητα στην αγορά και επικεντρώνεται στην εξασφάλιση 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην παγκόσμια 
οικονομία· εκφράζει τον φόβο του ότι οι πολιτικές που επικεντρώνονται στην 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ μπορούν να βλάψουν τα συμφέροντα 
των γυναικών σε άλλα μέρη του κόσμου· 

Or. pt

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 63
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει εντός της γενικής διεύθυνσης προϋπολογισμού 
μια ομάδα εργασίας για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό και να εκπονεί κάθε χρόνο μια αξιολόγηση αντικτύπου του 
κοινοτικού προϋπολογισμού στα θέματα που σχετίζονται με το φύλου·

Or. en
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Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 64
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. θεωρεί πως είναι σημαντικό να προαχθεί η συμμετοχή των γυναικών στα 
επαγγέλματα που σχετίζονται με την επιστήμη και την έρευνα· για τον σκοπό αυτό, 
απαιτούνται πολιτικές και μέσα που θα διασφαλίζουν από κοινού την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και την αριστεία στα επαγγέλματα αυτά· 

Or. it

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 65
Παράγραφος 8 β (νέα)

8β. θεωρεί ότι στην παρουσία γυναικών στα επιστημονικά επαγγέλματα συμβάλλει και 
η παροχή συμβατικών λύσεων, όπως τα επιδόματα σπουδών ή τα επιδόματα 
μερικής απασχόλησης με σκοπό τη διευκόλυνση του συνδυασμού της οικογενειακής 
και της επαγγελματικής ζωής·

Or. it

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 66
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. τονίζει τη σημασία της θέσπισης κοινοτικών δεικτών σχετικά με τις δομές 
παιδικής φροντίδας και τη διαφορά των αμοιβών και των λοιπών μορφών 
εισοδήματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, ανά τομέα, περιλαμβανομένης της 
άτυπης και της μερικής απασχόλησης· ζητεί, για τον λόγο αυτό, από την 
Επιτροπή να θεσπίσει αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες·

Or. pt

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 67
Παράγραφος 8 β (νέα)

8β. υπογραμμίζει τη σημασία της διενέργειας ερευνών και της συλλογής δεδομένων για 
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τις αιτίες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί και πρόκειται να ληφθούν από τα διάφορα 
κράτη μέλη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαφορές που εξακολουθούν να 
υφίστανται στις αμοιβές των ανδρών και των γυναικών παρά την οδηγία αριθ. 
75/117/ΕΚ 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 1· ζητεί τη 
θέσπιση συγκεκριμένων ποιοτικών και χρονικών στόχων στο πλαίσιο των 
κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, και καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια έκθεση για το ζήτημα αυτό, στην οποία θα εξετάζονται και τα 
μέτρα που πρόκειται να ληφθούν·

Or. pt

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 68
Παράγραφος 8 γ (νέα)

8c. τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για την ενσωμάτωση της 
διάστασης της ισότητας των φύλων στις οικονομικές κατευθυντήριες γραμμές, 
ιδίως κατά την ενταξιακή διαδικασία, με στόχο την εξουδετέρωση των 
αρνητικών επιπτώσεων που έχουν στην ισότητα των φύλων οι ιδιωτικοποιήσεις, 
η απελευθέρωση των αγορών και οι περικοπές των δημόσιων δαπανών της 
κοινωνικής πολιτικής, υπογραμμίζει δε εκ νέου τη θεμελιώδη σημασία των 
ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών· ζητεί την αύξηση των κονδυλιών του 
προϋπολογισμού που διατίθενται στην κοινωνική πολιτική, προκειμένου να 
προληφθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και να καταπολεμηθεί η εμπορία των 
γυναικών·

Or. pt

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 69
Παράγραφος 9

9. ζητεί από τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν ή να ενισχύσουν στα εθνικά τους σχέδια 
δράσης για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, μέτρα που στοχεύουν στην 
ενθάρρυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας με ισότιμους όρους 
και της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στην επισήμανση και την προώθηση νέων 
ευκαιριών απασχόλησης κυρίως στον υγειονομικό και κοινωνικό τομέα και στον 
τομέα των υπηρεσιών προς τα άτομα και την οικογένεια, όπου το εργατικό δυναμικό 

  
1 ΕΕ L 45 της 19.2.1975, σελ. 19.
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αποτελείται κατά βάση από γυναίκες, υπογραμμίζοντας την οικονομική και 
κοινωνική αξία αυτών των εργασιών και προβλέποντας ένα κανονιστικό πλαίσιο που 
να επιτρέπει τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και την αναγνώριση των 
κοινωνικών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 70
Παράγραφος 9

9. ζητεί από τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν ή να ενισχύσουν στα εθνικά τους σχέδια 
δράσης για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, μέτρα που στοχεύουν στην 
ενθάρρυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας με ισότιμους όρους
και ίση αμοιβή για ίση εργασία και της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στην 
επισήμανση και την προώθηση νέων ευκαιριών απασχόλησης κυρίως στον 
υγειονομικό και κοινωνικό τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών προς τα άτομα και 
την οικογένεια, όπου το εργατικό δυναμικό αποτελείται κατά βάση από γυναίκες, 
υπογραμμίζοντας την κοινωνική αξία αυτών των εργασιών και προβλέποντας ένα 
κανονιστικό πλαίσιο που να επιτρέπει τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών 
και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων·

Or. pl

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 71
Παράγραφος 9

δεν αφορά την ελληνική απόδοση

Or. en

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 72
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την απασχόληση των γυναικών και να 
διασφαλίσουν την αύξηση της διαθεσιμότητας ποιοτικών υπηρεσιών παιδικής 
φροντίδας σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους των ίδιων των κρατών μελών·
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Or. en

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 73
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει ποιοι πόροι θα διατεθούν για την εφαρμογή 
των συστάσεων που περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας·

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 74
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την εξάλειψη των στερεοτύπων που 
σχετίζονται με το φύλο, ιδίως στην αγορά εργασίας, και να προωθήσουν την 
παρουσία των ανδρών σε τομείς και θέσεις που καταλαμβάνουν κυρίως γυναίκες, 
όπως είναι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ο τομέας της φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 75
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. τονίζει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν επαρκών 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· θεωρεί συνεπώς ότι θα πρέπει να βρεθούν 
εναλλακτικοί τρόποι εξασφάλισης της συνταξιοδοτικής τους κάλυψης στην 
περίπτωση που αυτή δεν στοιχειοθετείται από τη μικρής διάρκειας ή διακεκομμένη 
επαγγελματική σταδιοδρομία τους λόγω των αυξημένων οικογενειακών τους 
υποχρεώσεων·

Or. el
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 76
Παράγραφος 9 β (νέα)

9β. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν συγκεκριμένες στρατηγικές για την ενίσχυση 
της γυναικείας επιχειρηματικότητας και μέτρα διευκόλυνσης της πρόσβασης των 
γυναικών επιχειρηματιών στις τραπεζικές πιστώσεις και υπηρεσίες, ιδίως όσον 
αφορά τη μικροχρηματοδότηση·

Or. el

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 77
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 78
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 79
Παράγραφος 10

10. ζητεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν μια εθνική υπεύθυνη για την ισότητα των φύλων 
στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής της Λισσαβόνας («Κυρία Λισσαβόνα»), 
επιφορτισμένη με τη συμμετοχή στην κατάρτιση και την αναθεώρηση των διαφόρων 
εθνικών σχεδίων και με τον έλεγχο της εφαρμογής τους προκειμένου να ενθαρρύνει 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και στον προϋπολογισμό σε 
σχέση με τις πολιτικές και τους στόχους που θέτουν αυτά τα σχέδια·

Or. en
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Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 80
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των 
δύο φύλων εξακολουθεί να ανέρχεται στο 15%, παρά το γεγονός ότι ισχύει σχετικώς 
κοινοτική νομοθεσία εδώ και αρκετά χρόνια· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να υποβάλει ανακοίνωση στο άμεσο μέλλον σχετικά με το χάσμα των 
αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων και προτείνει τη λήψη ενεργών μέτρων σε συνέχεια 
της ανακοίνωσης·

Or. sv

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 81
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στον χάρτη πορείας τα δικαιώματα και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρανσέξουαλ, σύμφωνα με τις πρόσφατες 
αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 82
Παράγραφος 11 α (νέα)

11a. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το αποτέλεσμα της διάσκεψης για τους άνδρες 
και την ισότητα των φύλων, που οργάνωσε η φινλανδική προεδρία, καθώς και τον 
ρόλο των ανδρών στην επίτευξη της ισότητας των φύλων·

Or. en
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Τροπολογία: Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 83
Παράγραφος 12, εισαγωγικό τμήμα

12. ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους, να δώσουν ώθηση στη χάραξη πολιτικών συνδυασμού οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής·

Or. es

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 84
Παράγραφος 12, εισαγωγικό τμήμα

δεν αφορά την ελληνική απόδοση

Or. en

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 85
Παράγραφος 12, περίπτωση 1

- διασφαλίζοντας ότι οι δαπάνες της μητρότητας (διαγραφή) καλύπτονται από την 
κοινότητα, προκειμένου να εξαλειφθούν συμπεριφορές δυσμενών διακρίσεων εντός 
της επιχείρησης και να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση, 
όπως ορίζεται στη στρατηγική της Λισσαβόνας·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 86
Παράγραφος 12, περίπτωση 1

- διασφαλίζοντας ότι οι δαπάνες της μητρότητας και της πατρότητας δεν καλύπτονται 
από την επιχείρηση αλλά από την κοινότητα, προκειμένου να εξαλειφθούν 
συμπεριφορές δυσμενών διακρίσεων εντός της επιχείρησης (διαγραφή)·

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

Τροπολογία 87
Παράγραφος 12, περίπτωση 1 α (νέα)

- παρουσιάζοντας μια νέα νομοθετική πρόταση που θα κατοχυρώνει ειδικά 
δικαιώματα και εγγυήσεις για τον συνδυασμό της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής στις περιπτώσεις που υπάρχουν εξαρτώμενα άτομα (παιδιά, 
ηλικιωμένοι ή συγγενείς με αναπηρία),

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 88
Παράγραφος 12, περίπτωση 2

- βελτιώνοντας την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες φύλαξης και αρωγής στα άτομα 
που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν (παιδιά, άτομα με αναπηρία και 
ηλικιωμένοι) και την ευελιξία αυτών των υπηρεσιών καθορίζοντας έναν ελάχιστο 
αριθμό δομών που να είναι ανοιχτές και τις νύχτες προκειμένου να ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις εργασίας και να αντιμετωπίζονται τυχόν κίνδυνοι στο άμεσο 
περιβάλλον τους·

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 89
Παράγραφος 12, περίπτωση 2

− βελτιώνοντας την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες φύλαξης και αρωγής στα άτομα 
που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν (παιδιά, άτομα με αναπηρία και 
ηλικιωμένοι) και την ευελιξία αυτών των υπηρεσιών καθορίζοντας έναν ελάχιστο 
αριθμό δομών που να είναι ανοιχτές και τις νύχτες προκειμένου να ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις εργασίας και της οικογενειακής ζωής·

Or. fr
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Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 90
Παράγραφος 12, περίπτωση 2 α (νέα)

- λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της 
Βαρκελώνης για την παιδική φροντίδα και για την ανάπτυξη επαρκών και 
οικονομικά προσιτών υπηρεσιών φροντίδας για τους ηλικιωμένους, τα άτομα με 
αναπηρία και τα λοιπά εξαρτώμενα άτομα,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 91
Παράγραφος 12, περίπτωση 2 β (νέα)

- πραγματοποιώντας μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης και θεσπίζοντας πιλοτικά 
έργα για τη διευκόλυνση της ισορροπημένης συμμετοχής των γυναικών και των 
ανδρών στην επαγγελματική και στην οικογενειακή ζωή,

Or. en

Τροπολογία: Anne Van Lancker

Τροπολογία 92
Παράγραφος 12, περίπτωση 3

- ενθαρρύνοντας ενεργά τους πατέρες και τους συζώντες συντρόφους να 
ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού και τις οικογενειακές υποχρεώσεις, 
παραδείγματος χάρη θεσπίζοντας μια πρώτη μορφή υποχρεωτικής άδειας 
πατρότητας (διαγραφή) στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης της οδηγίας 
96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για 
τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES,

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 93
Παράγραφος 12, περίπτωση 3

− καθιστώντας υποχρεωτική μια πρώτη μορφή άδειας πατρότητας (διαγραφή) στο 
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πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης της οδηγίας 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης 
Ιουνίου 1996, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη 
από την UNICE, τη CEEP και τη CES·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 94
Παράγραφος 12, περίπτωση 3

- παρέχοντας την επιλογή της χορήγησης άδειας πατρότητας (διαγραφή) στο πλαίσιο 
της επικείμενης αναθεώρησης της οδηγίας 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 
1996, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη από την
UNICE, τη CEEP και τη CES·

Or. pl

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 95
Παράγραφος 12, περίπτωση 3 α (νέα)

- ενθαρρύνοντας τους άνδρες να εργάζονται ώρες που επιτρέπουν τον συνδυασμό της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και να χρησιμοποιούν την άδεια 
πατρότητας, προκειμένου να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει στη 
θέση των γυναικών στον χώρο εργασίας και στη σταδιοδρομία τους η ανισορροπία 
όσον αφορά τη χρήση των μέσων αυτών από τα δύο φύλα,

Or. it

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 96
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων της Βαρκελώνης σχετικά με την παιδική φροντίδα και για την ανάπτυξη 
επαρκών, οικονομικά προσιτών υπηρεσιών φροντίδας για τους ηλικιωμένους, τα 
άτομα με αναπηρία και άλλα άτομα που χρειάζονται φροντίδα·

Or. sv
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 97
Παράγραφος 13

13. ζητεί από την Επιτροπή (διαγραφή) να εξακριβώσει την ύπαρξη καλών πρακτικών σε 
διεθνές, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, επιτρέποντας στις γυναίκες να συμμετέχουν 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και κατόπιν να προωθούν τη διάδοση και την 
υιοθέτηση αυτών των αποφάσεων·

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 98
Παράγραφος 13

13. ζητεί από την Επιτροπή, με βάση τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων και με βάση την πρόοδο που καταγράφεται στη βάση δεδομένων 
σχετικά με τη λήψη αποφάσεων, να αξιολογήσει τις καλές πρακτικές σε διεθνές, 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, επιτρέποντας στις γυναίκες να συμμετέχουν στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και κατόπιν να προωθούν τη διάδοση και την 
υιοθέτηση αυτών των αποφάσεων·

Or. fr

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 99
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. καλεί την Επιτροπή να αναθέσει στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων το έργο της παρακολούθησης της εφαρμογής του εν λόγω χάρτη πορείας 
και τον προσδιορισμό των προς διάδοση βέλτιστων πρακτικών·

Or. it
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Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 100
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. χαιρετίζει τον στόχο της Επιτροπής για εξάλειψη των στερεοτύπων για τα δύο φύλα 
στα μέσα ενημέρωσης, καθώς διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαιώνιση των 
διακρίσεων λόγω φύλου· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη, ιδίως στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας «τηλεόραση χωρίς 
σύνορα», ότι μεγάλο μέρος των διαφημίσεων σήμερα προβάλλουν ένα ξεπερασμένο 
στερεότυπο των ρόλων των γυναικών και των ανδρών στο νοικοκυριό, στη 
φροντίδα αλλά και στην κοινωνία εν γένει, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό όταν 
πρόκειται για διαφημίσεις που προβάλλονται σε παιδικά προγράμματα ή σε 
προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες των 
μέσων ενημέρωσης εν γένει δεν θα παρέχονται με τρόπο που στηρίζει ή ενισχύει τα 
στερεότυπα για τα δύο φύλα·

Or. en

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 101
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. προτρέπει τα κράτη μέλη να καθιερώσουν και να υλοποιήσουν σαφείς στόχους και 
προθεσμίες για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε όλες τις μορφές 
λήψης αποφάσεων και την ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών στην 
πολιτική ζωή·

Or. el

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 102
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι η διάδοση, χάρη στα μέσα ενημέρωσης, θετικών παραδειγμάτων σχετικά 
με τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία και στα επιτεύγματα αυτών σε όλους τους 



PE 380.641v01-00 34/36 AM\635086EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

τομείς, τα οποία πρέπει να προβάλλονται για τη διαμόρφωση θετικής εικόνας και 
για την ενθάρρυνση άλλων γυναικών, τη συμμετοχή των ανδρών στην πραγμάτωση 
της ισότητας των φύλων και στον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
συνιστά αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες· για τον λόγο αυτόν, ζητεί από την Επιτροπή να 
προετοιμάσει πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του προγράμματος Media 
2007, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μέσων ενημέρωσης στα στερεότυπα τα 
οποία αναπαράγουν και την προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών, ιδιαίτερα για την 
ενημέρωση και για την ευαισθητοποίηση των νέων ανδρών και γυναικών·

Or. el

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 103
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι η διάδοση, χάρη στα μέσα ενημέρωσης, θετικών παραδειγμάτων σχετικά με 
τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία και τη συμμετοχή των ανδρών στην 
πραγμάτωση της ισότητας των φύλων και στον συνδυασμό οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής χρησιμεύει ως πρότυπο συνύπαρξης και συνεργασίας· για τον 
λόγο αυτόν, ζητεί από την Επιτροπή να προετοιμάσει πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων, 
στο πλαίσιο του προγράμματος Media 2007, με στόχο την ευαισθητοποίηση των 
μέσων ενημέρωσης για την ανάγκη προαγωγής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
της ισότητας των ευκαιριών και για την ανάγκη καλλιέργειας των παραδοσιακών 
αρχών και αξιών·

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 104
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι η διάδοση, χάρη στα μέσα ενημέρωσης, θετικών παραδειγμάτων σχετικά 
με τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία και τη συμμετοχή των ανδρών στην 
πραγμάτωση της ισότητας των φύλων και στον συνδυασμό οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής συνιστά αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση των 
στερεοτύπων· για τον λόγο αυτόν, ζητεί από την Επιτροπή να προετοιμάσει 
πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του προγράμματος Media 2007, με στόχο 
την ευαισθητοποίηση των μέσων ενημέρωσης για την εξάλειψη των στερεοτύπων
και για την προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και της αξιοπρέπειας ανδρών και 
γυναικών·

Or. fr
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 105
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι η διάδοση, χάρη στα μέσα ενημέρωσης, θετικών παραδειγμάτων σχετικά 
με τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία και τη συμμετοχή των ανδρών στην 
πραγμάτωση της ισότητας των φύλων και στον συνδυασμό οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής συνιστά αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση των 
στερεοτύπων· για τον λόγο αυτόν, ζητεί από την Επιτροπή να προετοιμάσει 
πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του προγράμματος Media 2007, με στόχο 
την ευαισθητοποίηση των μέσων ενημέρωσης στα στερεότυπα τα οποία αναπαράγουν 
και την προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προώθησης της μη σεξιστικής γλώσσας σε όλα τα έγγραφα των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων·

Or. pt

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 106
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. θεωρεί απαραίτητη για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών την 
καταπολέμηση των στερεοτύπων για τις γυναίκες που προβάλλονται από τα μέσα 
ενημέρωσης, μέσω της δημιουργίας μόνιμων φόρουμ διαβούλευσης με τα μέλη του 
εν λόγω κλάδου· 

Or. it

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 107
Παράγραφος 14 β (νέα)

14β. θεωρεί ότι η εξάλειψη των στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο πρέπει να 
αρχίζει από τις μικρές ηλικίες και, για τον λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ξεκινήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται 
τόσο στους δασκάλους όσο και στους μαθητές, ξεκινώντας από τα πρώτα κιόλας 
χρόνια των παιδιών στην εκπαίδευση·

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

Τροπολογία 108
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. επισημαίνει τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό ως στρατηγικής για την προώθηση της ισότητας των φύλων· καλεί 
την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό ως βασικό εργαλείο των 
δημοσιονομικών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 109
Παράγραφος 15

15. ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει ανά τακτά διαστήματα την αρμόδια επιτροπή (ή 
τις αρμόδιες επιτροπές) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παρακολούθηση 
της προόδου του χάρτη πορείας, μεταξύ άλλων και μέσω δημόσιων εκθέσεων για κάθε 
χώρα·

Or. nl

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 110
Παράγραφος 15 α (νέα)

15a. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ένα χωριστό κεφάλαιο για τον χάρτη πορείας 
στην ετήσια έκθεση για την ισότητα των ευκαιριών γυναικών και ανδρών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα παρουσιάζει την πρόοδο της εφαρμογής του·

Or. nl


