
AM\663249EL.doc PE 388.442v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

18.4.2007 PE 388.442v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-61

Σχέδιο έκθεσης (PE 386.544v01-00)
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου
Ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μέτρα συνδυασμού της οικογενειακής ζωής και της περιόδου 
σπουδών για τις νέες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2006/2276(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

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

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Βα (νέα)

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
εξάλειψη των εμποδίων που δυσχεραίνουν στην πράξη την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και την προώθηση της πλήρους ισότητας των δύο φύλων,

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση, στη δια βίου κατάρτιση και 
σε μια ποιοτική μάθηση αποτελούν ουσιώδη στοιχεία, προκειμένου οι νέοι, άνδρες 
και γυναίκες, να είναι σε θέση να προσφέρουν τις ικανότητες που χρειάζεται η 
Ευρώπη, τόσο σε ό,τι αφορά την τόνωση της απασχόλησης και την ανάπτυξης, όσο 
και στον τομέα της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και της ανανέωσης του 
πληθυσμού,
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Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε μια ποιοτική μάθηση 
αποτελούν ουσιώδη στοιχεία, προκειμένου οι νέοι, άνδρες και γυναίκες, να είναι σε 
θέση να προσφέρουν τις ικανότητες που χρειάζεται η Ευρώπη, τόσο σε ό,τι αφορά την 
τόνωση της απασχόλησης και την ανάπτυξης, όσο και στον τομέα της αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών και της ανανέωσης του πληθυσμού, και λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία των οικογενειών που περιλαμβάνουν περισσότερες γενιές καθώς και τον 
πρωταρχικό τους ρόλο στη διαδικασία εκπαίδευσης των μελλοντικών γενεών,

Or. pl

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

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να 
προωθεί κοινωνίες υποδοχής για (διαγραφή) τους νέους άνδρες και γυναίκες και ότι, 
στο πλαίσιο αυτό, η πραγματοποίηση των (διαγραφή) επιθυμιών για μητρότητα ή 
πατρότητα, ή η φροντίδα εξαρτώμενων ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία δεν θα 
πρέπει να προσκρούουν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές ή να 
αποτελούν τροχοπέδη στη συνέχιση ή την επανέναρξή τους,

Or. es

Τροπολογία: Filiz Husmenova

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Eα (νέα)

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη μιας τριτοβάθμιας και επαγγελματικής 
συγχρόνως εκπαίδευσης αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για μια 
πραγματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ένα από τα μέσα για την πρόληψη 
της φτώχειας, η οποία πλήττει κυρίως τις γυναίκες, και την εναρμόνιση των 
επιπέδων αποδοχών των ανδρών και των γυναικών,

Or. bg
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής επιδρά στις σχέσεις μεταξύ 
των γενεών και στις οικογενειακές σχέσεις, αυξάνοντας τον αριθμό όσων βρίσκονται 
σε κατάσταση εξάρτησης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη σημασία των οικογενειών 
που περιλαμβάνουν περισσότερες γενεές, καθώς και τον πρωταρχικό τους ρόλο στη 
διαδικασία ανατροφής των παιδιών και βοήθειας προς τους γονείς που σπουδάζουν 
και εργάζονται,

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υλικές δυσκολίες και κάθε είδους διακρίσεις καθιστούν 
συχνά δύσκολη την έναρξη και τη συνέχιση των σπουδών και ότι οι δυσκολίες αυτές 
είναι ιδιαίτερα έντονες για τις νέες και τους νέους που, παράλληλα με τις σπουδές 
τους, έχουν οικογενειακές και, ενδεχομένως, επαγγελματικές ευθύνες1,

Or. fr

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υλικές δυσκολίες καθιστούν συχνά δύσκολη την έναρξη 
και τη συνέχιση των σπουδών ή της μάθησης και ότι οι δυσκολίες αυτές είναι 
ιδιαίτερα έντονες για τις νέες και τους νέους που, παράλληλα με τις σπουδές ή την 
περίοδο μάθησής τους, έχουν οικογενειακές και, ενδεχομένως, επαγγελματικές 
ευθύνες,

Or. pl

  
1 Έκθεση Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe: το 91%  όλων των
φοιτητών στις Κάτω Χώρες εργάζεται, το 69% στην Ιρλανδία, το 67% στην Αυστρία, το 66% στη Γερμανία, το 
65% στη Φινλανδία.
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών να επιδρούν στις ατομικές επιλογές σχετικά με την ανάληψη οικογενειακών 
ευθυνών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργούν ένα κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον που να είναι ευνοϊκό για τους νέους γονείς και τους νέους που έχουν υπό 
τη φροντίδα τους εξαρτώμενους ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία,

Or. es

Τροπολογία: Filiz Husmenova

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών να επιδρούν στις ατομικές επιλογές σχετικά με την απόκτηση παιδιών ή μη, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργούν ένα κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που 
να είναι ευνοϊκό για τους νέους γονείς, δεδομένων των δημογραφικών προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. bg

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη ΙΒα (νέα)

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη το βλαβερό χαρακτήρα των μέσων αντισύλληψης για την υγεία 
και τη γονιμότητα των γυναικών, καθώς και τις καταστροφικές τους επιπτώσεις 
για την υγεία των μελλοντικών τους παιδιών,

Or. pl

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, οι οποίες είναι αυτές που ως επί το πλείστον 
ασχολούνται με τα εξαρτώμενα πρόσωπα, κινδυνεύουν περισσότερο από τους άνδρες 
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να μην αρχίσουν, να εγκαταλείψουν ή να μην ξαναρχίσουν ποτέ τις σπουδές τους, 
κάτι που οδηγεί αναπόφευκτα σε μία εκ των πραγμάτων διάκριση όσον αφορά την 
πρόσβαση και συνέχιση των σπουδών καθ' όλη του διάρκεια του βίου, καθώς και σε 
ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην επαγγελματική ζωή,

Or. pl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη ΙΓα (νέα)

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτευχθεί πλήρως ο στόχος μιας πραγματικής 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η άδεια μητρότητας και η γονική άδεια θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του συνολικού χρόνου εργασίας των 
γυναικών, καθώς και στον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων,

Or. pl

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

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές ευθύνες συνεπάγονται ειδικές ανάγκες σε 
ορισμένους τομείς, ιδίως δε σε ό,τι αφορά τη στέγη, τις υπηρεσίες φύλαξης, τις 
υπηρεσίες παροχής φροντίδας σε εξαρτώμενα πρόσωπα και την ευελιξία στην 
παρακολούθηση των μαθημάτων,

Or. es

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤα (νέα)

ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε 
εναλλακτικά μοντέλα οικογένειας, τα οποία δεν αντιστοιχούν στην παραδοσιακή 
μορφή της πυρηνικής οικογένειας που αποτελείται από μία μητέρα, έναν πατέρα 
και τα κοινά βιολογικά τους παιδιά,

Or. sv
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤα (νέα)

ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν πρακτικά στατιστικές και δείκτες σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, που να καθιστούν δυνατή τη διαφώτιση των συνθηκών 
ζωής των νέων που βρίσκονται σε περίοδο σπουδών ή μάθησης και οι οποίοι έχουν 
οικογενειακές ευθύνες,

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 17
Παράγραφος -1

-1. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των κοριτσιών και των γυναικών 
αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και ουσιώδες στοιχείο προκειμένου να απολαύουν 
πλήρως όλων των άλλων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών 
δικαιωμάτων·

Or. en

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

Τροπολογία 18
Παράγραφος 1

1. υπενθυμίζει ότι οι συστάσεις που ακολουθούν αφορούν τους νέους (διαγραφή) που 
βρίσκονται σε περίοδο σπουδών ή μάθησης και που επιθυμούν να αναλάβουν 
οικογενειακές ευθύνες, είτε σε περίπτωση μητρότητας ή πατρότητας, είτε σε 
περίπτωση παροχής φροντίδας σε εξαρτώμενους ηλικιωμένους ή άτομα με 
αναπηρία·

Or. es

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 19
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. τονίζει ότι το δημογραφικό έλλειμμα οφείλεται εν μέρει στα μέσα αντισύλληψης, 
ιδίως τα ορμονικά, τα οποία βλάπτουν την υγεία και μειώνουν τη γονιμότητα των 
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γυναικών, ενώ παράλληλα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις για τα μελλοντικά 
παιδιά τους·

Or. pl

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

Τροπολογία 20
Παράγραφος 4

4. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη (διαγραφή) να προωθήσουν πολιτικές 
που να ευνοούν τον συνδυασμό φοιτητικής και οικογενειακής ζωής και οι οποίες να 
ενθαρρύνουν τους νέους να αναλαμβάνουν οικογενειακές ευθύνες κατά τρόπο 
ισόρροπο, αποφεύγοντας κάθε διάκριση βασιζόμενη στις ευθύνες αυτές, και να 
τους επιτρέπουν να αξιοποιούν όσο το δυνατόν καλύτερα τη συμβολή τους στην 
ευρωπαϊκή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα·

Or. es

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 21
Παράγραφος 4

4. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της δέσμευσής τους για μια 
πιο φιλική κοινωνία για τα παιδιά και τους νέους, να προωθήσουν πολιτικές που να 
ευνοούν τον συνδυασμό σπουδών, κατάρτισης και οικογενειακής ζωής, (διαγραφή)
συμβάλλοντας παράλληλα όσο το δυνατόν καλύτερα στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα·

Or. de

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 22
Παράγραφος 4

4. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της δέσμευσής τους για μια 
πιο φιλική κοινωνία για τα παιδιά και τους νέους, να προωθήσουν πολιτικές που να 
ευνοούν τον συνδυασμό φοιτητικής και οικογενειακής ζωής· επισημαίνει ότι, στην 
εκπαίδευση και την έρευνα, οι γυναίκες με πτυχίο ξεπερνούν σε αριθμό τους άνδρες 
(59%), αλλά η παρουσία τους μειώνεται σημαντικά καθώς προχωρούν στην 
κλίμακα της σταδιοδρομίας, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν το 43% των κατόχων 
διδακτορικού αλλά μόνο το 15% των κατόχων καθηγητικής έδρας·



PE 388.442v01-00 8/19 AM\663249EL.doc

EL

Or. en

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

Τροπολογία 23
Παράγραφος 5

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν καλύτερα την κατάσταση των νέων, 
ιδίως των νέων γυναικών, που έχουν οικογενειακές ευθύνες και βρίσκονται σε 
περίοδο σπουδών ή μάθησης, και πιο συγκεκριμένα θέτοντας στη διάθεσή τους μέσα 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 24
Παράγραφος 5

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν καλύτερα την κατάσταση των νέων, 
ιδίως των νέων γυναικών, που έχουν οικογενειακές ευθύνες και βρίσκονται σε 
περίοδο σπουδών ή μάθησης, και πιο συγκεκριμένα θέτοντας στη διάθεσή τους 
ειδικές κοινωνικές ενισχύσεις οι οποίες να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους 
και ανεξάρτητες από το εισόδημα των γονέων και από την άσκηση ή μη μιας 
επαγγελματικής δραστηριότητας παράλληλα με τις σπουδές·

Or. fr

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

Τροπολογία 25
Παράγραφος 5

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν καλύτερα την κατάσταση των νέων,
ανδρών και γυναικών, που έχουν οικογενειακές ευθύνες και βρίσκονται σε περίοδο 
σπουδών ή μάθησης, και πιο συγκεκριμένα θέτοντας στη διάθεσή τους ειδικές 
κοινωνικές ενισχύσεις οι οποίες να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους και 
ανεξάρτητες από την άσκηση ή μη μιας επαγγελματικής δραστηριότητας παράλληλα 
με τις σπουδές·

Or. es
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 26
Παράγραφος 5

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. pl

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

Τροπολογία 27
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. δεδομένου ότι οι γυναίκες είναι, κατά πλειοψηφία, εκείνες που ασχολούνται μα τα 
εξαρτώμενα πρόσωπα, γεγονός που δυσχεραίνει την εξέλιξη των σπουδών τους, 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κοινωνικές υπηρεσίες προώθησης 
της προσωπικής αυτονομίας και παροχής φροντίδας σε εξαρτώμενα πρόσωπα·

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 28
Παράγραφος 6

6. προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν "φοιτητικές ασφαλίσεις", και ιδίως κοινωνική 
και ιατρική κάλυψη, οι οποίες θα μπορούσαν να καλύπτουν και τα πρόσωπα που 
εξαρτώνται από το φοιτητή ή τη φοιτήτρια· 

Or. fr

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 29
Παράγραφος 6

6. προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι "φοιτητικές ασφαλίσεις" να είναι 
δωρεάν ή να προσδιορίζονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, καθώς και να
επεκταθούν και στην ειδική ιατρική περίθαλψη που παρέχεται στα πρόσωπα που 
εξαρτώνται από το φοιτητή ή τη φοιτήτρια· 

Or. pl
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 30
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν ή να καταργήσουν τη φορολογία των νέων, 
ανδρών και γυναικών, οι οποίοι, παράλληλα με την περίοδο σπουδών ή μαθητείας 
τους και με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, έχουν αναλάβει οικογενειακές 
ευθύνες ή ευθύνες έναντι εξαρτώμενων προσώπων·

Or. pl

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 31
Παράγραφος 8α (νέα)

8α. χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, βάσει 
των οποίων τα κράτη μέλη καλούνται ρητώς να δημιουργήσουν, ως το 2010, θέσεις 
φύλαξης παιδιών για το 90% τουλάχιστον των παιδιών μεταξύ τριών ετών και της 
έναρξης της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και για το 33% τουλάχιστον των 
παιδιών κάτω των τριών ετών· εκφράζει τη λύπη του διότι τα κράτη μέλη δεν έχουν 
ανταποκριθεί ακόμη ικανοποιητικά σε αυτό το αίτημα·

Or. de

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 32
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. sv
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Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 33
Παράγραφος 9

9. προτρέπει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης να 
δημιουργήσουν υπηρεσίες φύλαξης παιδιών εντός των εγκαταστάσεών τους και καλεί 
τα κράτη μέλη να στηρίξουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 34
Παράγραφος 9

9. προτρέπει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης να 
δημιουργήσουν υπηρεσίες φύλαξης εντός των εγκαταστάσεών τους και καλεί τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες· υπογραμμίζει επίσης τη 
σημασία των πιο ηλικιωμένων μελών της οικογένειας (γονείς των γονέων) και τον 
πρωταρχικό τους ρόλο στη διαδικασία ανατροφής των παιδιών και βοήθειας προς 
τους γονείς που σπουδάζουν και εργάζονται·

Or. pl

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 35
Παράγραφος 9α (νέα)

9α. ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι φοιτητές με παιδιά να έχουν 
πρόσβαση, σε προσιτή τιμή, σε ποιοτικούς δημοτικούς/κρατικούς βρεφονηπιακούς
σταθμούς·

Or. sv

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 36
Παράγραφος 9β (νέα)

9β. ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι φοιτητές με μεγαλύτερα 
παιδιά να έχουν πρόσβαση, σε προσιτή τιμή, σε ποιοτικούς παιδικούς σταθμούς·
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Or. sv

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 37
Παράγραφος 9γ (νέα)

9γ. ζητεί από τα κράτη μέλη να απαλλάξουν τους νέους, και ιδίως τις νέες γυναίκες, 
από τη βασική ευθύνη που έχουν έναντι εξαρτώμενων προσώπων, ούτως ώστε να 
μπορούν να σπουδάσουν·

Or. sv

Τροπολογία: Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 38
Παράγραφος 10

10. καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, να προτείνουν μια πιο ευέλικτη οργάνωση των σπουδών, για 
παράδειγμα με την αύξηση της προσφοράς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των 
δυνατοτήτων σπουδών με μειωμένο ωράριο και επιτρέποντας σε μεγαλύτερο αριθμό 
ενηλίκων να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης·

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 39
Παράγραφος 11

11. προτρέπει τα κράτη μέλη και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής 
εκπαίδευσης να χρησιμοποιούν περισσότερο τις ευέλικτες τεχνικές μάθησης που 
απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες και να τις θέσουν στη διάθεση όλων των νέων σε 
περίοδο σπουδών ή μάθησης, και ιδίως των νέων ανδρών και γυναικών που έχουν 
οικογενειακές ευθύνες ή ευθύνες έναντι ατόμων με αναπηρία·

Or. pl
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 40
Παράγραφος 12

12. καλεί τα κράτη μέλη και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης να
διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση και τη μη διάκριση όσον αφορά την πρόσβαση, 
τη συνέχιση και την επανέναρξη των σπουδών των εγκύων φοιτητριών και όσων 
είναι μητέρες νεαρών παιδιών και να λάβουν ιδιαιτέρως υπόψη τις ανάγκες τους·

Or. fr

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

Τροπολογία 41
Παράγραφος 13

13. καλεί τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης να 
ευαισθητοποιήσουν το διδακτικό και επαγγελματικό προσωπικό τους στις ιδιαίτερες 
ανάγκες των (διαγραφή) φοιτητών και φοιτητριών που έχουν υπό τη φροντίδα τους 
άλλα πρόσωπα και, αν χρειάζεται, να θέσουν σε λειτουργία υπηρεσίες στήριξης και 
παροχής συμβουλών προς αυτούς, προκειμένου να τους διευκολύνουν να ξεκινήσουν, 
να συνεχίσουν ή να ξαναρχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια ή επαγγελματική 
εκπαίδευση·

Or. es

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 42
Παράγραφος 14

14. καλεί τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης να λαμβάνουν υπόψη 
την οικονομική κατάσταση των νέων, ανδρών και γυναικών, που έχουν οικογενειακές 
ευθύνες κατά τον υπολογισμό των διδάκτρων (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 43
Παράγραφος 14α (νέα)

14α. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα εθνικό σύστημα "πιστοποίησης", το οποίο
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να επιτρέπει να αναγνωρίζονται τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής 
εκπαίδευσης που παρέχουν δυνατότητες συνδυασμού φοιτητικής και 
επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να διευκολυνθεί και ενθαρρυνθεί η συνέχιση ή 
επανέναρξη των σπουδών των προσώπων που έχουν οικογενειακές ευθύνες·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 44
Παράγραφος 14β (νέα)

14β. ενθαρρύνει τους εργοδότες, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, 
να χορηγούν υποτροφίες σπουδών από τις οποίες να μπορούν να επωφεληθούν και 
οι φοιτητές και φοιτήτριες με οικογενειακές ευθύνες, με στόχο να προωθηθεί η 
απασχόληση των νέων πτυχιούχων·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 45
Παράγραφος 15

15. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να ενθαρρύνουν και να 
διευκολύνουν τη δια βίου κατάρτιση, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, δυνατότητες 
χορήγησης γονικών αδειών, καθώς και μια μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους 
όρους εργασίας, ιδίως με τη χρήση των νέων τεχνολογιών·

Or. fr

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

Τροπολογία 46
Παράγραφος 15

15. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο της δια βίου 
κατάρτισης, να προβλέψουν, μεταξύ άλλων, δυνατότητες χορήγησης αδειών 
πατρότητας ή μητρότητας ή αδειών για λόγους νομικής επιμέλειας και φροντίδας 
εξαρτώμενων ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία, καθώς και μια μεγαλύτερη 
ευελιξία όσον αφορά τους όρους εργασίας, ιδίως με τη χρήση των νέων τεχνολογιών·

Or. es
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 47
Παράγραφος 15

15. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο της δια βίου 
κατάρτισης, να προβλέψουν, μεταξύ άλλων, δυνατότητες χορήγησης γονικών αδειών, 
καθώς και μια μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους όρους εργασίας, ιδίως με τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την 
άδεια μητρότητας και τη γονική άδεια στον υπολογισμό του συνολικού χρόνου 
εργασίας των γυναικών, καθώς και στον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρως ο στόχος μιας πραγματικής 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Or. pl

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 48
Παράγραφος 15α (νέα)

15α. καλεί τα κράτη μέλη και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης 
να διατηρούν τα κοινωνικά βοηθήματα τα οποία χορηγούνται στα πρόσωπα που 
αναλαμβάνουν οικογενειακές ευθύνες για μια περίοδο έξι μηνών μετά τη λήξη των 
σπουδών, προκειμένου να διευκολύνουν την επαγγελματική τους ένταξη στην αγορά 
εργασίας·

Or. pl

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 49
Παράγραφος 15β (νέα)

15β. καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν τους περιορισμούς στις συμπληρωματικές 
μισθωτές δραστηριότητες των προσώπων που βρίσκονται σε περίοδο σπουδών ή
μάθησης ή σε γονική άδεια, όταν τα ποσά δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζουν 
τα κράτη μέλη, χωρίς τα πρόσωπα αυτά να χάνουν τις οικογενειακές παροχές, κάτι 
που θα τους έδινε τη δυνατότητα να παραμένουν σε επαφή με τον εργοδότη τους, 
εκτελώντας κατ' οίκον τις εργασίες που τους ανατίθενται, και θα διευκόλυνε έτσι 
την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας μετά τη λήξη της γονικής άδειας·

Or. pl
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Τροπολογία: Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 50
Παράγραφος 16

16. υπενθυμίζει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη συντήρηση των 
εξαρτημένων ατόμων δημιουργεί μια διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στο 
εκπαιδευτικό και στο επαγγελματικό επίπεδο· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να 
δώσουν αξία στην οικογενειακή ζωή και να προωθήσουν το ρόλο των πατεράδων και 
έναν καλύτερο καταμερισμό των ευθυνών στην οικογενειακή ζωή, μεταξύ άλλων και 
κατά τη διάρκεια των σπουδών και μετά τη συμπλήρωση ενός κύκλου σπουδών, ως 
πλήρους συνιστώσας της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 51
Παράγραφος 16

16. υπενθυμίζει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη συντήρηση των 
εξαρτημένων ατόμων δημιουργεί μια διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στο 
εκπαιδευτικό και στο επαγγελματικό επίπεδο· τονίζει ότι η αύξηση των ευθυνών των 
ανδρών όσον αφορά τις οικιακές εργασίες και τη φροντίδα των παιδιών και άλλων 
εξαρτώμενων προσώπων, αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου περισσότερες 
νέες γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν το μητρικό τους ρόλο με τις 
σπουδές· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να (διαγραφή) προωθήσουν το ρόλο των 
πατεράδων και έναν καλύτερο καταμερισμό των ευθυνών στην οικογενειακή ζωή, 
μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια των σπουδών, ως πλήρους συνιστώσας της 
ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Or. sv

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 52
Παράγραφος 16α (νέα)

16α. ζητεί από τα κράτη μέλη να αναμορφώσουν τις διατάξεις για την προστασία της 
μητρότητας για να ευνοηθεί η συμμετοχή των ανδρών στην ανατροφή των παιδιών·

Or. sv
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Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 53
Παράγραφος 17

17. συνιστά στα κράτη μέλη, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στο πλαίσιο της Ανοικτής 
Μεθόδου Συντονισμού και των συνεδριάσεων των υπουργών Παιδείας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, να προβούν στην ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών σε 
ό,τι αφορά τη στήριξη φοιτητών και φοιτητριών που έχουν οικογενειακές ευθύνες, και 
να λάβουν υπόψη τις καινοτόμους διατάξεις που έχουν θεσπίσει στο θέμα αυτό 
ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες·

Or. sv

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 54
Παράγραφος 17α (νέα)

17α. συνιστά στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα που να διευκολύνουν τη χορήγηση ή 
την επέκταση των κοινωνικών βοηθημάτων στους φοιτητές που προέρχονται από 
τρίτες χώρες και έχουν εξαρτώμενα τέκνα·

Or. pl

Τροπολογία: Anneli Jäätteenmäki

Τροπολογία 55
Παράγραφος 18

18. συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη αντιστοίχως, κατά την υλοποίηση των 
κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης, να λαμβάνουν 
υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των φοιτητών και φοιτητριών που έχουν 
οικογενειακές ευθύνες, και εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι είναι σημαντικό να 
συμπεριληφθούν, στα προγράμματα αυτά, εγκάρσιες δράσεις που να ευνοούν το 
συνδυασμό της φοιτητικές και της οικογενειακής ζωής· ζητεί όπως το εκπαιδευτικό 
σύστημα καταστεί ευέλικτο, ώστε να διασφαλίζεται ότι μια μητέρα, μετά την άδεια 
μητρότητάς της, θα μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές της και να επανενταχθεί στο 
ίδιο επίπεδο στο οποίο βρισκόταν πριν από την άδειά της·

Or. en
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 56
Παράγραφος 19

19. καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν, συναρτήσει της εθνικής τους κατάστασης, εάν 
μια μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους που να ευνοεί την ευελιξία 
και μια καλύτερη διαχείριση του χρόνου σπουδών, θα είχε ως αποτέλεσμα να 
επισπεύσει την είσοδο των νέων στον ενεργό βίο και την πραγματοποίηση των 
οικογενειακών τους επιθυμιών·

Or. fr

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

Τροπολογία 57
Παράγραφος 19

19. καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν, συναρτήσει της εθνικής τους κατάστασης, εάν 
μια μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους που να ευνοεί την ευελιξία 
και μια καλύτερη διαχείριση του χρόνου σπουδών, θα είχε ως αποτέλεσμα να 
επισπεύσει τη χειραφέτηση των νέων και την είσοδό τους στον ενεργό βίο και την 
πραγματοποίηση των επιθυμιών τους για μητρότητα και πατρότητα·

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 58
Παράγραφος 19α (νέα)

19α. ενθαρρύνει τη EUROSTAT και τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τους υπάρχοντες 
δείκτες με στόχο τη συλλογή δεδομένων τα οποία θα προσδιορίζουν, σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, αφενός μεν τον αριθμό φοιτητών και φοιτητριών που έχουν 
οικογενειακές ευθύνες καθώς και τις συνθήκες ζωής τους, και, αφετέρου, κατά 
πόσον οι οικογενειακές ευθύνες αποτελούν παράγοντα εγκατάλειψης των σπουδών, 
ιδίως για τις νέες γυναίκες·

Or. fr



AM\663249EL.doc 19/19 PE 388.442v01-00

EL

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 59
Παράγραφος 19α (νέα)

19α. υπενθυμίζει ότι το κίνητρο των γυναικών να σπουδάσουν και παράλληλα να κάνουν 
οικογένεια μπορεί να αποδυναμωθεί από το φόβο των γυναικών αυτών ότι μπορεί 
να αποτελέσουν αργότερα αντικείμενο διάκρισης στον εργασιακό τους βίο· ζητεί, 
συνεπώς, από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις των εργοδοτών 
έναντι των γυναικών που είναι μητέρες, τόσο κατά την πρόσληψη όσο και κατά τις 
προαγωγές·

Or. sv

Τροπολογία: Filiz Husmenova

Τροπολογία 60
Παράγραφος 20α (νέα)

20α. καλεί τους επιστημονικούς και πανεπιστημιακούς κύκλους να λάβουν κατάλληλα 
μέτρα ώστε να διασφαλίσουν στους άνδρες και τις γυναίκες με οικογενειακές 
ευθύνες, ισότιμη πρόσβαση στις επιστημονικές και/ή ερευνητικές σταδιοδρομίες, 
να τους παροτρύνουν ώστε να επιλέγουν αυτό το είδος σταδιοδρομίας και να τους 
διατηρούν στους επιστημονικούς κύκλους·

Or. bg

Τροπολογία: Filiz Husmenova

Τροπολογία 61
Παράγραφος 20β (νέα)

20β. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να αναπτύξουν και 
να διαδώσουν την επαγγελματική κατάρτιση που προορίζεται για τα πρόσωπα που 
έχουν οικογενειακές ευθύνες και τα οποία προέρχονται από περιθωριοποιημένες ή 
μειονοτικές ομάδες, προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να αποφύγουν τη μακροχρόνια 
ανεργία και να έχουν διασφαλισμένη την ίση πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας·

Or. bg


