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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τη Συμβουλευτική Επιτροπή για Ίσες Ευκαιρίες μεταξύ γυναικών 
και ανδρών και τη γνωμοδότησή της για τη διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο 
φύλων, που εγκρίθηκε στις 22 Μαρτίου 2007,

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συμφιλιώνοντας την επαγγελματική, οικογενειακή και 
ιδιωτική ζωή των γυναικών και των ανδρών έχει βασική σημασία να προωθηθεί η 
είσοδος, η επάνοδος και η παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ενώ την 
ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών μοιράζονται οι γονείς ανεξαρτήτως φύλου,

Or. sv
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Δ

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός στην εκπαίδευση (διαγραφή), η εμμονή 
φυλετικών στερεοτύπων στην επιλογή τομέων μελέτης και οι διακρίσεις εις βάρος 
κοριτσιών και νέων γυναικών στην εκπαίδευση παραμένουν ευρύτατες και έχουν
αρνητικά επακόλουθα για τη συγκριτική θέση των γυναικών σε ορισμένους τομείς της 
αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα εκείνους που έχουν σχέση με την υψηλή τεχνολογία, 

Or. sv

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχωρισμός στην εκπαίδευση και η εμμονή φυλετικών 
στερεοτύπων στην επιλογή τομέων μελέτης παραμένει ευρύτατος και έχει αρνητικά 
επακόλουθα για τη συγκριτική θέση των γυναικών σε ορισμένους τομείς της αγοράς 
εργασίας, ιδιαίτερα εκείνους που έχουν σχέση με την υψηλή τεχνολογία, τις 
επιστήμες, την έρευνα και τη μηχανική,

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων καθορίζεται ως θεμελιώδης 
απαίτηση στην Ατζέντα της Λισσαβόνας και ότι αυτή η ισότητα εξακολουθεί να 
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είναι υπανάπτυκτη και να απουσιάζει συχνά από τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, 

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής υπογραμμίζει τη θετική τάση του 
ρυθμού απασχόλησης των γυναικών, εφόσον, μετά το 2000, έξι από τα οκτώ 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στην ΕΕ, έχουν καταληφθεί από 
γυναίκες, αλλά υποστηρίζει, συγχρόνως, ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις 
στους ρυθμούς απασχόλησης διαφόρων ομάδων ηλικιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
προκαλεί λύπη το γεγονός ότι η πλειονότητα των νέων θέσεων εργασίας για 
γυναίκες είναι θέσεις εργασίας κατά μερική απασχόληση και ότι μερικές από αυτές 
δεν παρέχουν ασφάλεια, ενώ οι σχετικές αμοιβές είναι χαμηλές και με βραδύ ρυθμό 
αυξανόμενες,

Or. sv

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής υπογραμμίζει τη θετική τάση του 
ρυθμού απασχόλησης των γυναικών, εφόσον, μετά το 2000, έξι από τα οκτώ 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στην ΕΕ, έχουν καταληφθεί από 
γυναίκες, αλλά υποστηρίζει, συγχρόνως, ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις 
στους ρυθμούς απασχόλησης διαφόρων ομάδων ηλικιών, καθώς και μεταξύ των 
επαγγελματικών κλάδων, ενώ ο ρυθμός απασχόλησης των γυναικών έχει αυξηθεί 
κυρίως στους τομείς όπου οι γυναίκες κατέχουν ήδη δεσπόζουσα θέση,

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση Απασχόληση στην Ευρώπη το 2006 δείχνει ότι το 
32,3% των απασχολουμένων γυναικών στην ΕΕ έχουν θέση εργασίας κατά μερική 
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απασχόληση, σε σύγκριση με το 7,4% μόνο για τους άνδρες,

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη από την προηγούμενη 
έκθεση σε ό,τι αφορά το χάσμα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών (το οποίο 
ανέρχεται σε 15% κατά μέσο όρο στην ΕΕ), γεγονός που καταδεικνύει με σαφήνεια 
ότι δεν υπάρχει πραγματική πρόοδος σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της 
ισότητας των αμοιβών για εργασία ίσης αξίας, η οποία καθιερώθηκε πριν από τριάντα 
έτη από την οδηγία του Συμβουλίου 75/117/ΕΟΚ της 10ης Φεβρουαρίου 1975 για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της αρχής 
της ισότητας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών1· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διανομή του πλούτου μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ είναι επίσης άνιση,

Or. sv

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 μια επισκόπηση του ευρωβαρομέτρου κατέδειξε ότι 
οι κύριοι παράγοντες που αποτρέπουν τον πατέρα από το να αναλάβει περισσότερες 
οικιακές και οικογενειακές δραστηριότητες, δεν έχουν μόνο οικονομικό χαρακτήρα 
αλλά υπαγορεύονται και από το φόβο των αρνητικών συνεπειών για την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας, και λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι οι εργοδότες έχουν 
μεγάλη ευθύνη να υποστηρίζουν τον πατέρα και να τον ενθαρρύνουν να συμμετέχει 
ενεργά, και ως κάτι το σύνηθες, στην οικογενειακή "μη αμειβόμενη" εργασία,

Or. sv

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανοποιητική πρόσβαση στις υπηρεσίες για τη φροντίδα 
  

1 ΕΕ L 45, της 19.2.1975, σελ. 19.
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παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων εξαρτημένων ατόμων είναι θεμελιώδης 
προκειμένου να επιτραπεί πλήρης και ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην 
αγορά εργασίας,

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο για τον 
καθορισμό των δράσεων σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό, τομεακό και εταιρικό επίπεδο, και ότι οι επιτυχείς πολιτικές 
συμφιλίωσης απαιτούν σύμπραξη μεταξύ εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
εργαζομένων και δημόσιων αρχών, 

Or. sv

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 14
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την Επιτροπή στο θέμα της παρακολούθησης 
της εφαρμογής εθνικών μέτρων, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα 
πολιτικών και ο σεβασμός της αρχής της ισότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με 
θεσπισμένα δικαιώματα και συνταξιοδοτικά συστήματα και την κοινωνική 
ασφάλιση· 

Or. fr

Τροπολογία: Esther De Lange

Τροπολογία 15
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. επισημαίνει τη σημασία της διαθεσιμότητας επαρκών και αμοιβαίως συγκρίσιμων 
στατιστικών στοιχείων και εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για τη μη 
διαφάνεια ορισμένων ομάδων σε ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως οι συνεργαζόμενοι 
εταίροι σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις· καλεί την Eurostat να ενσωματώσει και αυτή 
την ομάδα στις στατιστικές της·

Or. nl
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 16
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση ανισοτήτων 
μεταξύ γυναικών και ανδρών που προκαλούνται από διακοπτόμενα μοντέλα 
απασχόλησης, κυρίως λόγω της μητρότητας ή της φροντίδας για εξαρτώμενα 
πρόσωπα, και να περιορίσει τα αρνητικά αποτελέσματά τους για τις σταδιοδρομίες, 
τις αμοιβές και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα· 

Or. fr

Τροπολογία: Corina Creţu

Τροπολογία 17
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση ανισοτήτων 
μεταξύ γυναικών και ανδρών που προκαλούνται από διακοπτόμενα μοντέλα 
απασχόλησης και να περιορίσει τα αρνητικά αποτελέσματά τους για τις 
σταδιοδρομίες, τις αμοιβές και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή 
να εξεύρει κατάλληλα μέσα για να καταπολεμήσει τον φυλετικό διαχωρισμό της 
αγοράς εργασίας και να διευκολύνει την είσοδο των γυναικών σε μη 
παραδοσιακούς τομείς·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 18
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση ανισοτήτων 
μεταξύ γυναικών και ανδρών που προκαλούνται από διακοπτόμενα μοντέλα 
απασχόλησης και να περιορίσει τα αρνητικά αποτελέσματά τους για τις 
σταδιοδρομίες, τις αμοιβές και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα· καλεί τα κράτη μέλη 
να εργασθούν για ουδέτερες από άποψη φύλου αμοιβές και συντάξεις·

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

Τροπολογία 19
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων, να εξετάσει τον 
αντίκτυπο συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων στις ζωές των γυναικών στην ΕΕ με 
στόχο την εξατομίκευση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, της κοινωνικής 
ασφάλισης και των φορολογικών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία: Esther De Lange

Τροπολογία 20
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. επισημαίνει τη σημαντική ομάδα των συνεργαζομένων γυναικών στον τομέα της 
γεωργίας, της οποίας η νομική θέση απέχει από το να είναι επαρκής σε πολλά 
κράτη μέλη, πράγμα το οποίο συνεπάγεται ιδιαίτερα οικονομικά και νομικά 
προβλήματα σε ό,τι αφορά την παροχή αδείας για λόγους εγκυμοσύνης και 
ασθενείας, τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και την πρόσβαση στην 
κοινωνική ασφάλιση σε περίπτωση διαζυγίου·

Or. nl

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 21
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει και να διαδώσει τις καλύτερες πρακτικές σε ό,τι 
αφορά πολιτικές για το εργασιακό περιβάλλον, οι οποίες επιτρέπουν μια 
αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής· καλεί τα κράτη μέλη 
και τους κοινωνικούς εταίρους να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να μπορέσουν εν 
μέρει να παρεμποδίσουν και εν μέρει να επέμβουν στο θέμα της σεξουαλικής 
παρενόχλησης στον τόπο εργασίας·

Or. sv
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 22
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή να συλλέξει και να διαδώσει τις καλύτερες πρακτικές σε ό,τι 
αφορά πολιτικές για το εργασιακό περιβάλλον, οι οποίες επιτρέπουν μια 
αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής, καθώς και τα μέτρα 
που ευνοούν μια καλύτερη συμμετοχή των ανδρών στην οικογενειακή ζωή·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 23
Παράγραφος 9

9. σημειώνει ότι η συμφιλίωση της επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 
αποτελεί σημαντικό θέμα και ένα από τα κομβικά στοιχεία για την αύξηση της 
απασχόλησης και τη μείωση του βάρους της δημογραφικής γήρανσης· υπενθυμίζει 
ότι κάθε πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της 
ελεύθερης επιλογής του ατόμου και να προσαρμόζεται στους διαφορετικούς 
κύκλους της ζωής·

Or. fr

Τροπολογία: Corina Creţu

Τροπολογία 24
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή παρέλειψε να διαβουλευθεί με 
τους κοινωνικούς εταίρους κατά την εκπόνηση της Πράσινης Βίβλου σχετικά με 
τον εκσυγχρονισμό του εργατικού δικαίου·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 25
Παράγραφος 10

διαγράφεται
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Or. sv

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 26
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 27
Παράγραφος 10

10. διαπιστώνει ότι η παγκοσμιοποίηση και η ελευθέρωση του εμπορίου δημιουργεί 
αντιφατικές και ταυτόχρονες τάσεις: ενώ προωθεί αποτελεσματικά την τυποποίηση 
των εργασιακών σχέσεων σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της με 
εξαγωγικούς προσανατολισμούς παραγωγής, η οποία έχει υψηλό ποσοστό 
γυναικείας απασχόλησης, διευρύνει επίσης την άτυπη οικονομία με νέες μορφές 
εργασίας και γυναικείου εισοδήματος, όπως η οικιακή εργασία, η υπεργολαβία και 
οι μικρές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 28
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. διαπιστώνει ότι ένα αποτέλεσμα της αυξημένης παγκοσμιοποίησης είναι η 
εκθηλύκευση της φτώχειας και ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έρευνα 
προκειμένου να διαπιστωθεί ό συνολικός αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης στην 
ικανότητα των γυναικών να κερδίζουν τα προς το ζην· 

Or. sv
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Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 29
Παράγραφος 10 β (νέα)

10β. καλεί την Επιτροπή, σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, για παράδειγμα 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ, να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες εξετάζονται πάντοτε με 
κάθε λεπτομέρεια υπό το φως της ισότητας των φύλων·

Or. sv

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 30
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. επισημαίνει ότι η ελευθέρωση του εμπορίου έχει προωθήσει κατά πολύ επικίνδυνες 
θέσεις απασχόλησης και ιδιαίτερα την εκθηλύκευση της επικίνδυνης απασχόλησης, 
ενθαρρύνοντας να καταστούν περισσότερο άτυπες οι εργασιακές σχέσεις στην 
αλυσίδα παραγωγής, με αποτέλεσμα κακές συνθήκες εργασίας σε επιχειρήσεις 
ανθρώπινης εκμετάλλευσης, ειδικότερα σε ζώνες με εξαγωγικούς 
προσανατολισμούς, και χαμηλότερο εισόδημα για περιστασιακούς εργαζόμενους 
και εργαζόμενους κατ' οίκον με το κομμάτι ή για αυτοαπασχολούμενους 
εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 31
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. τονίζει με έμφαση την ανάγκη να αντιμετωπισθεί το μείζον δημοκρατικό έλλειμμα 
σε ό,τι αφορά την υποεκπροσώπηση των γυναικών κατά τη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων και καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν εκείνους τους κανόνες και τις 
καταστάσεις που εμποδίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και στην 
ανωτέρων βαθμίδων διεύθυνση στη δημόσια διοίκηση σε όλα τα επίπεδα·

Or. en
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Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 32
Παράγραφος 12

12. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες, καθώς η περιθωριοποίησή τους ενισχύεται από πολλαπλές 
διακρίσεις που έχουν την πηγή τους τόσο εκτός όσο και εντός των ίδιων των 
κοινοτήτων τους· συνιστά την έγκριση εθνικών σχεδίων δράσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πολλαπλές διακρίσεις, ειδικότερα όπου 
διάφοροι φορείς ασχολούνται με θέματα διακρίσεων σε ένα συγκεκριμένο κράτος 
μέλος·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 33
Παράγραφος 12

12. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών που ανήκουν σε 
εθνοτικές μειονότητες ή είναι γυναίκες μετανάστριες, καθώς η περιθωριοποίησή τους 
ενισχύεται από πολλαπλές διακρίσεις που έχουν την πηγή τους τόσο εκτός όσο και 
εντός των ίδιων των κοινοτήτων τους·

Or. fr

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 34
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. προτρέπει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τη συλλογή σχετικών 
στοιχείων και να επιβάλει μέτρα που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την εμπορία 
ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και καταναγκαστική εργασία·

Or. en

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 35
Παράγραφος 13 β (νέα)

13β. καλεί την Επιτροπή να εστιαστεί σε μέσα και μηχανισμούς που θα συμβάλουν στην 
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πρόληψη της εκμετάλλευσης μεταναστών εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων της 
αναγνώρισης και επιβολής των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων παράτυπων 
μεταναστών αντί της προσφυγής σε πράξεις καταστολής·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 36
Παράγραφος 14

14. προτρέπει τα κράτη μέλη να καταστήσουν αμοιβαίο το κόστος των επιδομάτων 
γονικής αδείας και αδείας μητρότητας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες 
δεν αντιπροσωπεύουν πλέον δαπανηρότερη πηγή εργασίας από τους άνδρες· καλεί τα 
κράτη μέλη να συνυπολογίζουν περιόδους γονικής άδειας στο συνολικό χρόνο 
εργασίας των γυναικών, καθώς και περιόδους θεμελίωσης συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων·

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 37
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. ζητεί από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας, θύματα των οποίων αποτελούν 
έγκυες γυναίκες, καθώς και να υιοθετηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό τη 
διασφάλιση υψηλοτέρου επιπέδου προστασίας της μητρότητας· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει λεπτομερέστερα την τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας 
στο συγκεκριμένο θέμα και να προβεί σε εκτίμηση της αναγκαιότητας για την 
αναθεώρησή της·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 38
Παράγραφος 15 α (νέα)

15α. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικούς στόχους σε ό,τι αφορά την ισότητα 
των φύλων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την κοινωνική ένταξη, 
προκειμένου να καταπολεμηθεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, 
συμπεριλαμβανομένης σειράς δράσεων για την υποστήριξη μη παραδοσιακών και 
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μονογονικών οικογενειών, καθώς και ειδικών δράσεων για την υποστήριξη ομάδων 
γυναικών που αντιμετωπίζουν τον υψηλό κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως μετανάστριες, πρόσφυγες, γυναίκες εθνοτικών μειονοτήτων, 
ηλικιωμένες και γυναίκες με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 39
Παράγραφος 16

διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 40
Παράγραφος 16 α (νέα)

16α. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να επιδιώξουν να καταστεί 
δυνατό να προσφέρεται πλήρης απασχόληση σε όλες τις γυναίκες που την 
επιδιώκουν παρά θέσεις εργασίας κατά μερική απασχόληση, οι οποίες συχνά δεν 
παρέχουν τη σχετική ασφάλεια·

Or. sv

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 41
Παράγραφος 17

17. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να δώσει νέα ώθηση για την επίτευξη των 
στόχων που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το 2002, 
για την κατάργηση των εμποδίων σε ό,τι αφορά την ίση συμμετοχή γυναικών και 
ανδρών στην αγορά εργασίας και για την καθιέρωση, έως το 2010, παιδικού 
επιδόματος ύψους 90% για παιδιά μεταξύ τριών ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής 
σχολικής φοίτησης και επιδόματος ύψους 33% τουλάχιστον για παιδιά κάτω των 
τριών ετών, κυρίως μέσω των διαρθρωτικών ταμείων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
υποβάλει, όπως προβλέπεται, το 2008 ανακοίνωση η οποία θα περιλαμβάνει τα μέτρα 
που θα πρέπει να ληφθούν σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να επιτευχθούν οι εν λόγω 
στόχοι· θεωρεί ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι να δοθεί σε όλα τα παιδιά το 
δικαίωμα φροντίδας υψηλής ποιότητας, με την ενσωμάτωση ενός εκπαιδευτικού 
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στοιχείου·

Or. sv

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 42
Παράγραφος 17 α (νέα)

17α. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι όλοι εκείνοι που 
απαιτούν γηριατρική περίθαλψη ή περίθαλψη λόγω ασθενείας ή ανικανότητας 
έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας περίθαλψη και μεταχείριση·

Or. sv

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 43
Παράγραφος 17 α (νέα)

17α. επιμένει στην ανάγκη να εστιαστούν οι πολιτικές στην καταπολέμηση φυλετικών 
στερεοτύπων στον τομέα της εκπαίδευσης από μια νεαρή ηλικία, καταργώντας 
αυτά τα στερεότυπα από σχολικά εγχειρίδια και βιογραφικά σημειώματα, 
παρέχοντας τη σχετική κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές για τη 
συνειδητοποίηση του θέματος και ενθαρρύνοντας αγόρια και κορίτσια να 
ενστερνισθούν μη παραδοσιακές εκπαιδευτικές κατευθύνσεις·

Or. en

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 44
Παράγραφος 17 β (νέα)

17β. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει διάλογο και να ενθαρρύνει τα μέσα ενημέρωσης, 
δεδομένης της κοινωνικής τους ευθύνης, να προωθήσουν την ισότητα των φύλων 
και να αποφύγουν τη στερεότυπη περιγραφή γυναικών και ανδρών·

Or. en


