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Τροπολογία 1
Mihaela Popa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

  1a. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα
για να περιορίσουν τις εκπομπές 
προγραμμάτων που εμφανίζουν τις 
γυναίκες με υποτιμητικό τρόπο, 
δεδομένου ότι τα ΜΜΕ ασκούν μεγάλη 
επιρροή στη διαμόρφωση συνειδήσεων, 
ιδίως στους νέους·

Or. en

Τροπολογία 2
Lissy Gröner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να αρθεί κάθε υπάρχουσα 
διάκριση λόγω φύλου σε θέματα αμοιβών 
στα πεδία της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού, του αθλητισμού και της 
επικοινωνίας, και εκφράζει την ανησυχία 
του για την γυναικεία πλειοψηφία στις 
εργασίες μερικής ή προσωρινής 
απασχόλησης, που δείχνει ότι η 
συμφιλίωση επαγγελματικής, 
οικογενειακής και εκπαιδευτικής ζωής 
εξαρτάται κατά βάση από τις γυναίκες, και 
με αυτή την έννοια ζητεί από τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
τη βελτίωση του δικτύου των δημοσίων 
υπηρεσιών αρωγής εξαρτωμένων 
προσώπων και της σχολικής εκπαίδευσης 
των μικρών παιδιών, ώστε να διευκολυνθεί 
η συμφιλίωση της επαγγελματικής, της 
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πολιτισμού, του αθλητισμού και της 
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συμφιλίωση επαγγελματικής, 
οικογενειακής και εκπαιδευτικής ζωής 
εξαρτάται κατά βάση από τις γυναίκες, και 
με αυτή την έννοια ζητεί από τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
τη βελτίωση του δικτύου των δημοσίων 
υπηρεσιών αρωγής εξαρτωμένων 
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η συμφιλίωση της επαγγελματικής, της 
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οικογενειακής και της εκπαιδευτικής ζωής 
και να προωθηθεί έτσι μια μεγαλύτερη 
γυναικεία απασχόληση, μέσα από την 
αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στη 
δια βίου μάθηση·

οικογενειακής και της εκπαιδευτικής ζωής 
και να προσφερθούν έτσι καλύτερης 
ποιότητας δυνατότητες απασχόλησης 
τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους 
άνδρες, να μοιράζονται οι οικιακές 
εργασίες και να αυξηθεί η συμμετοχή 
τους στη δια βίου μάθηση
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Τροπολογία 3
Lissy Gröner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
καταπολεμήσει , σύμφωνα με το άρθρο 13 
της Συνθήκης ΕΚ, τις διακρίσεις λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού με 
μία οριζόντια οδηγία που θα καλύπτει 
όλες τις μορφές διακρίσεων. 
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