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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 388.665v01-00)
Christa Prets
Αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης
(2007/2113(INI))

Τροπολογία: Mαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου 

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν το εκπαιδευτικό σώμα και τους 
επαγγελματίες στον τομέα της παιδείας  όσον αφορά την ισότητα μεταξύ των 
ανδρών και των γυναικών ώστε να είναι σε θέση καταστήσουν σεβαστή την αρχή 
αυτή στις νέες γενεές·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου

Τροπολογία 2
Παράγραφος 2

2. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πρόσβαση των νεαρών γυναικών, ιδιαίτερα 
εκείνων που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες όπως οι μετανάστριες, οι γυναίκες 
από εθνοτικές μειονότητες, ανάπηρες και γυναίκες με χαμηλή κατάρτιση, στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση· καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν και να 
ανταλλάξουν τις καλλίτερες πρακτικές στον τομέα και παρακινεί τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις να άρουν κάθε μορφή διάκρισης 
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και να ενθαρρύνουν με ενεργό τρόπο την  κατάρτιση στον τόπο εργασίας 
καταργώντας όλα τα εμπόδια που συνδέονται με την ηλικία, καθώς και να
στηρίξουν την άδεια κατάρτισης για τους μη προνομιούχους·

Or. fr

Τροπολογία: Věra Flasarová

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2

2. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πρόσβαση των νεαρών γυναικών, ιδιαίτερα 
από τις απομεμακρυσμένες περιφέρειες και/ή τις ευάλωτες ομάδες όπως οι 
μετανάστριες, οι γυναίκες από εθνοτικές μειονότητες, ανάπηρες και γυναίκες με 
χαμηλή κατάρτιση, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση· καλεί τα κράτη μέλη να 
προσδιορίσουν και να ανταλλάξουν τις καλλίτερες πρακτικές στον τομέα και 
παρακινεί τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις να συμβάλλουν δραστήρια στην 
παροχή κατάρτισης με γνώμονα την εργασία και να στηρίξουν την άδεια κατάρτισης 
για τους μη προνομιούχους·

Or. en

Τροπολογία:Věra Flasarová

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πρόσβαση για τις άνεργες γυναίκες και 
για αυτές που δεν επέτυχαν στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε 
προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων που θα χρηματοδοτούνται από το δημόσιο·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου

Τροπολογία 5
Παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. καλεί τα κράτη μέλη να προτείνουν, σε συνεργασία με τα ιδρύματα ανώτατης ή 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, μία ευέλικτη οργάνωση των σπουδών, κυρίως με 
σκοπό να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των νέων ατόμων που παράλληλα 
εργάζονται ή αναλαμβάνουν ή έχουν αναλάβει οικογενειακές ευθύνες ώστε να 



AM\671243EL.doc 3/3 PE 390.582v01-00

EL

αποφευχθεί με τον τρόπο αυτό η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να ενθαρρυνθεί, στο πλαίσιο των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ίση πρόσβαση των γυναικών και των ανδρών στις 
νέες τεχνολογίες με σκοπό να καλυφθεί η ψηφιακή διαφοροποίηση μεταξύ των 
φύλων και να προσαρμοσθούν τα επαγγελματικά προσόντα τους στις απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας.

Or. fr


