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Τροπολογία 1
Astrid Lulling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
και ειδικότερα το άρθρο 141 αυτής,

Or. fr

Τροπολογία 2
Astrid Lulling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας για 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
2006-2010,

Or. fr

Τροπολογία 3
Astrid Lulling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, και ειδικότερα την απόφαση
C-262/881,

Or. fr
                                               
1 Απόφαση της 17ης Μαΐου 1990 στην υπόθεση Barber, Συλλογή 1990, σελ. I-1889.
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Τροπολογία 4
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη νομικά δεσμευτική 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά 
με την εξάλειψη όλων των μορφών 
διάκρισης κατά των γυναικών (CEDAW 
1979) και ειδικότερα το άρθρο 11, 
παράγραφος 1, σημείο δ και το άρθρο 11, 
παράγραφος 2, σημείο γ αυτής,

Or. nl

Τροπολογία 5
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. εκτιμώντας ότι οι στόχοι της 
στρατηγικής της Λισαβόνας όσον αφορά 
την απασχόληση των γυναικών και των 
ηλικιωμένων καθώς και οι στόχοι της 
Βαρκελώνης όσον αφορά τις υπηρεσίες 
φύλαξης παιδιών είναι ουσιώδεις για τη 
βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων,

Α. εκτιμώντας ότι οι στόχοι της 
στρατηγικής της Λισαβόνας όσον αφορά 
την απασχόληση των γυναικών, των νέων
και των ηλικιωμένων καθώς και οι στόχοι 
της Βαρκελώνης όσον αφορά τις υπηρεσίες 
φύλαξης παιδιών είναι ουσιώδεις για τη 
βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων,

Or. el
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Τροπολογία 6
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A α. λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους 
της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών του
2000, και ιδίως τον στόχο αριθ. 3, δηλαδή 
τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και 
γυναικών,

Or. nl

Τροπολογία 7
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A a. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση της απασχόλησης στην 
Ευρώπη δεν ευθυγραμμίζεται με τη 
στρατηγική της Λισαβόνας, καθώς οι 
στόχοι της είναι περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις απασχόλησης, πλήρης
απασχόληση και κοινωνική ένταξη ιδίως 
για τις γυναίκες,

Or. en
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Τροπολογία 8
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φύλο και 
η διαγενεακή διάσταση αυξάνουν σε 
μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο για μια 
λιγότερο σημαντική θέση στην αγορά 
εργασίας, καθώς οι γυναίκες, οι 
ηλικιωμένοι αλλά και οι νέοι σε ηλικία 
εργαζόμενοι που εργάζονται με μη 
πρότυπες συμβάσεις έχουν λιγότερες 
ευκαιρίες να βελτιώσουν τη θέση τους 
στην αγορά εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 9
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι γενικώς, οι γυναίκες
έχουν την τάση να έχουν μια
επαγγελματική διαδρομή λιγότερο 
ομοιογενή και χαρακτηριζόμενη από 
βραδεία μισθολογική εξέλιξη, ενώ οι 
άνδρες έχουν την τάση να έχουν μια
συνεχή επαγγελματική διαδρομή με μια
πλέον έντονη μισθολογική εξέλιξη, πράγμα
το οποίο συνεπάγεται μια διαφορά όσον 
αφορά τις εισφορές στο σύστημα 
συντάξεων και έναν αυξημένο κίνδυνο 
φτώχειας για τις γυναίκες,

Β. εκτιμώντας ότι  παρά την ανάγκη 
αύξησης των ποσοστών απασχόλησης 
των γυναικών, οι γυναίκες  έχουν την 
τάση να διανύουν επαγγελματική διαδρομή 
λιγότερο ομοιογενή και χαρακτηριζόμενη 
από βραδεία μισθολογική εξέλιξη, ενώ οι 
άνδρες έχουν την τάση να διανύουν συνεχή 
επαγγελματική διαδρομή με πλέον έντονη 
μισθολογική εξέλιξη, πράγμα το οποίο 
συνεπάγεται διαφορά όσον αφορά τις 
εισφορές στο σύστημα συντάξεων και 
αυξημένο κίνδυνο φτώχειας για τις 
γυναίκες,

Or. el
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Τροπολογία 10
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. εκτιμώντας ότι γενικώς, οι γυναίκες 
έχουν την τάση να έχουν μια 
επαγγελματική διαδρομή λιγότερο 
ομοιογενή και χαρακτηριζόμενη από 
βραδεία μισθολογική εξέλιξη, ενώ οι 
άνδρες έχουν την τάση να έχουν μια 
συνεχή επαγγελματική διαδρομή με μια 
πλέον έντονη μισθολογική εξέλιξη, πράγμα 
το οποίο συνεπάγεται μια διαφορά όσον 
αφορά τις εισφορές στο σύστημα 
συντάξεων και έναν αυξημένο κίνδυνο 
φτώχειας για τις γυναίκες,

B. εκτιμώντας ότι γενικώς, οι γυναίκες 
έχουν την τάση να έχουν μια 
επαγγελματική διαδρομή λιγότερο 
ομοιογενή και χαρακτηριζόμενη από 
βραδεία μισθολογική εξέλιξη, ενώ οι 
άνδρες έχουν την τάση να έχουν μια 
συνεχή επαγγελματική διαδρομή με μια 
πλέον έντονη μισθολογική εξέλιξη, πράγμα 
το οποίο συνεπάγεται μια διαφορά όσον 
αφορά τις εισφορές στο σύστημα 
συντάξεων και έναν αυξημένο κίνδυνο 
φτώχειας για τις γυναίκες, η οποία
επιπλέον έχει και μεγαλύτερη διάρκεια 
εξαιτίας του μεγαλύτερου προσδόκιμου 
ζωής τους,

Or. nl

Τροπολογία 11
Roselyne Lefrançois

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών πρέπει να περιλαμβάνεται 
μεταξύ των στόχων των μεταρρυθμίσεων 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
στο βαθμό που αυτή εντάσσεται σε ένα 
πλαίσιο εμμενουσών ανισοτήτων στην 
αγορά εργασίας όσον αφορά τους μισθούς 
και τις προοπτικές σταδιοδρομίας και όσον 
αφορά την άνιση κατανομή των 
οικογενειακών και οικιακών ευθυνών·

1. εκτιμά ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών πρέπει να περιλαμβάνεται 
μεταξύ των στόχων των μεταρρυθμίσεων 
των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης
και σύνταξης, αλλά υπογραμμίζει ότι οι 
ανισότητες που διαπιστώνεται ότι
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες είναι κυρίως 
έμμεσες ανισότητες, οι οποίες 
προκύπτουν από εμμένουσες διαφορές
στην αγορά εργασίας όσον αφορά τους 
μισθούς και τις προοπτικές σταδιοδρομίας 
και από την άνιση κατανομή των 
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οικογενειακών και οικιακών ευθυνών και 
δεν μπορούν επομένως να διορθωθούν 
πραγματικά παρά μόνο μέσω πιο 
συνολικών μέτρων·

Or. fr

Τροπολογία 12
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών πρέπει να περιλαμβάνεται 
μεταξύ των στόχων των μεταρρυθμίσεων 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
στο βαθμό που αυτή εντάσσεται σε ένα 
πλαίσιο εμμενουσών ανισοτήτων στην 
αγορά εργασίας όσον αφορά τους μισθούς 
και τις προοπτικές σταδιοδρομίας και όσον 
αφορά την άνιση κατανομή των 
οικογενειακών και οικιακών ευθυνών·

1. εκτιμά ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών πρέπει να περιλαμβάνεται 
μεταξύ των αρχών των μεταρρυθμίσεων 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
στο βαθμό που αυτή εντάσσεται σε ένα 
πλαίσιο εμμενουσών ανισοτήτων στην 
αγορά εργασίας όσον αφορά τους μισθούς 
και τις προοπτικές σταδιοδρομίας και όσον 
αφορά την άνιση κατανομή των 
οικογενειακών και οικιακών ευθυνών·

Or. nl

Τροπολογία 13
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. επισημαίνει ότι η ανάλυση και 
μεταρρύθμιση των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη 
πρέπει να εντάσσεται στην προοπτική της 
ισότητας των φύλων και να περιλαμβάνει 
την εξατομίκευση των δικαιωμάτων στο 
πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης, 
προσαρμόζοντας την κοινωνική 
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προστασία και υπηρεσίες στις 
μεταβαλλόμενες δομές της οικογένειας 
και διασφαλίζοντας ότι τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας θα 
αντιμετωπίσουν με καλύτερο τρόπο την 
επισφαλή θέση των γυναικών και θα 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των μη 
παραδοσιακών και των μονογονεϊκών 
οικογενειών·

Or. en

Τροπολογία 14
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εμμένει σχετικά στην ανάγκη ενεργών 
πολιτικών απασχόλησης για τις γυναίκες 
και τους ηλικιωμένους προκειμένου να 
διασφαλίζονται, στη βάση των εισφορών 
στα συστήματα συντάξεων δικαιώματα σε 
μια αξιοπρεπή σύνταξη

2. εμμένει σχετικά στην ανάγκη ενεργών 
πολιτικών απασχόλησης για τις γυναίκες, 
τους νέους και τους ηλικιωμένους 
προκειμένου να αξιοποιηθεί κατάλληλα το 
εργατικό δυναμικό και η διάθεση για 
ίδρυση επιχειρήσεων, και να 
διασφαλίζονται, στη βάση των εισφορών 
στα συστήματα συντάξεων, δικαιώματα σε 
αξιοπρεπή σύνταξη·

Or. el

Τροπολογία 15
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εμμένει σχετικά στην ανάγκη ενεργών 
πολιτικών απασχόλησης για τις γυναίκες 
και τους ηλικιωμένους προκειμένου να 
διασφαλίζονται, στη βάση των εισφορών 

2. εμμένει σχετικά στην ανάγκη ενεργών 
πολιτικών απασχόλησης για τις γυναίκες 
και τους ηλικιωμένους προκειμένου να 
διασφαλίζονται, μεταξύ άλλων στη βάση 
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στα συστήματα συντάξεων δικαιώματα σε 
μια αξιοπρεπή σύνταξη·

των εισφορών στα συστήματα συντάξεων 
δικαιώματα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη·

Or. nl

Τροπολογία 16
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι δυνάμει του άρθρου 141 
της Συνθήκης ΕΚ, είναι δυνατόν να 
υιοθετηθούν θετικές δράσεις προκειμένου 
να ευνοηθεί η μισθολογική ισότητα και ότι 
η κοινοτική νομολογία θεωρεί τις 
κοινωνικές εισφορές ως ένα στοιχείο του 
μισθού·

3. υπενθυμίζει ότι δυνάμει του άρθρου 141 
της Συνθήκης ΕΚ, είναι δυνατόν να 
υιοθετηθούν θετικές δράσεις προκειμένου 
να υλοποιηθεί η μισθολογική ισότητα και 
ότι η κοινοτική νομολογία θεωρεί τις 
κοινωνικές εισφορές ως ένα στοιχείο του 
μισθού·

Or. nl

Τροπολογία 17
Roselyne Lefrançois

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. εκτιμά ότι το ζήτημα της 
εξατομίκευσης των κοινωνικών 
δικαιωμάτων πρέπει να εξετασθεί με 
σύνεση στον βαθμό που, παρότι συχνά 
παρουσιάζεται ως μέσο που ευνοεί την 
αυτονομία των γυναικών, ενδέχεται στην 
πράξη να έχει αρνητικές συνέπειες για τις 
τελευταίες, ιδίως για όσες διαθέτουν 
λιγοστούς πόρους·

Or. fr
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Τροπολογία 18
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή να εμβαθύνει τις 
έρευνες και τις εργασίες σχετικά με την 
επίπτωση της εξατομίκευσης των 
κοινωνικών δικαιωμάτων στην ισότητα 
των αποδοχών των γυναικών και των 
ανδρών·

4. ζητεί από την Επιτροπή να εμβαθύνει τις 
έρευνες και τις γνώσεις σχετικά με την 
επίπτωση της εξατομίκευσης των 
κοινωνικών δικαιωμάτων στην ισότητα 
των αποδοχών των γυναικών και των 
ανδρών·

Or. nl

Τροπολογία 19
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν επειγόντως μέτρα που θα 
εμποδίζουν τις άμεσες διακρίσεις στα 
επαγγελματικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
πρακτικής υπολογισμού του επιπέδου των 
αποδοχών και των εισφορών βάσει
αναλογιστικών παραγόντων που 
στηρίζονται στο φύλο·

Or. en
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Τροπολογία 20
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– η αναγνώριση των περιόδων που
αφιερώνονται στο συνδυασμό μεταξύ 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 
όπως οι άδειες μητρότητας, οι γονικές 
άδειες, οι περίοδοι που αφιερώνονται σε 
έναν εξαρτώμενο γονέα, οι ευθύνες που 
συνδέονται με την εκπαίδευση, π.χ. υπό τη 
μορφή αύξησης των υποχρεωτικών
περιόδων ασφάλισης, προκειμένου να 
συμπληρωθούν οι περίοδοι συμμετοχής 
που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει 
δικαίωμα σε σύνταξη·

– η αναγνώριση των περιόδων όπου η 
βαρύτητα δίνεται στο συνδυασμό μεταξύ 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 
όπως οι άδειες μητρότητας, οι γονικές 
άδειες, οι περίοδοι που αφιερώνονται σε 
έναν εξαρτώμενο γονέα, οι ευθύνες που 
συνδέονται με την εκπαίδευση, π.χ. υπό τη 
μορφή αντισταθμιστικής γεφύρωσης του 
χάσματος μεταξύ των περιόδων 
ασφάλισης, προκειμένου να 
συμπληρωθούν οι περίοδοι συμμετοχής 
που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει 
δικαίωμα σε σύνταξη·

Or. nl

Τροπολογία 21
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– η αναγνώριση των περιόδων που 
αφιερώνονται στο συνδυασμό μεταξύ 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 
όπως οι άδειες μητρότητας, οι γονικές 
άδειες, οι περίοδοι που αφιερώνονται σε 
έναν εξαρτώμενο γονέα, οι ευθύνες που 
συνδέονται με την εκπαίδευση, π.χ. υπό τη 
μορφή αύξησης των υποχρεωτικών 
περιόδων ασφάλισης, προκειμένου να 
συμπληρωθούν οι περίοδοι συμμετοχής 
που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει 

– η αναγνώριση των περιόδων που 
αφιερώνονται στο συνδυασμό μεταξύ 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 
όπως οι άδειες μητρότητας, οι γονικές 
άδειες, οι περίοδοι που αφιερώνονται σε 
έναν εξαρτώμενο γονέα, οι ευθύνες που 
συνδέονται με την εκπαίδευση, 
μετεκπαίδευση, επανεκπαίδευση και δια 
βίου μάθηση, π.χ. υπό τη μορφή αύξησης 
των υποχρεωτικών περιόδων ασφάλισης, 
προκειμένου να συμπληρωθούν οι περίοδοι 
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δικαίωμα σε σύνταξη συμμετοχής που απαιτούνται ώστε να 
υπάρχει δικαίωμα σε σύνταξη·

Or. el

Τροπολογία 22
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– η αναγνώριση των περιόδων που 
αφιερώνονται στο συνδυασμό μεταξύ 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 
όπως οι άδειες μητρότητας, οι γονικές 
άδειες, οι περίοδοι που αφιερώνονται σε 
έναν εξαρτώμενο γονέα, οι ευθύνες που 
συνδέονται με την εκπαίδευση, π.χ. υπό τη 
μορφή αύξησης των υποχρεωτικών 
περιόδων ασφάλισης, προκειμένου να 
συμπληρωθούν οι περίοδοι συμμετοχής 
που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει 
δικαίωμα σε σύνταξη·

– η αναγνώριση των περιόδων που 
αφιερώνονται στο συνδυασμό μεταξύ 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 
όπως οι γονικές άδειες, οι περίοδοι που 
αφιερώνονται σε έναν εξαρτώμενο γονέα, 
οι ευθύνες που συνδέονται με την 
εκπαίδευση, π.χ. υπό τη μορφή αύξησης 
των υποχρεωτικών περιόδων ασφάλισης, 
προκειμένου να συμπληρωθούν οι περίοδοι 
συμμετοχής που απαιτούνται προκειμένου 
να υπάρχει δικαίωμα σε σύνταξη·

Or. en

Τροπολογία 23
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– η διανομή («pension splitting») των 
δικαιωμάτων σύνταξης σε περίπτωση 
διαζυγίου·

– η αιτιολογημένη διανομή («pension 
splitting») των δικαιωμάτων σύνταξης σε 
περίπτωση διαζυγίου·

Or. nl
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Τροπολογία 24
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– η διατήρηση ή δημιουργία παραγώγων
δικαιωμάτων για τον επιζώντα σύζυγο υπό 
τη μορφή μιας σύνταξης χηρείας, ιδίως για 
τους συζύγους που έχουν μειώσει ή 
σταματήσει την επαγγελματική τους 
δραστηριότητα προκειμένου να αναλάβουν 
τις οικογενειακές και οικιακές τους 
ευθύνες·

– η διατήρηση ή δημιουργία δικαιωμάτων 
για τον επιζώντα σύζυγο υπό τη μορφή 
μιας αιτιολογημένης σύνταξης χηρείας, 
ιδίως για τους συζύγους που έχουν μειώσει 
ή σταματήσει την επαγγελματική τους 
δραστηριότητα προκειμένου να αναλάβουν 
τις οικογενειακές και οικιακές τους 
ευθύνες·

Or. nl

Τροπολογία 25
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– οι δυνατότητες παροχής μιας ελάχιστης
σύνταξης, παρά τη μη συνεχή ασφάλιση ή 
ασφάλιση βασιζόμενη σε χαμηλούς 
μισθούς·

– οι δυνατότητες παροχής μιας 
αντισταθμιστικής σύνταξης, παρά τη μη 
συνεχή ασφάλιση ή ασφάλιση βασιζόμενη 
σε χαμηλούς μισθούς·

Or. nl

Τροπολογία 26
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– η καθιέρωση συστημάτων που 
επιτρέπουν μια προοδευτική αποχώρηση 
προς τη σύνταξη σε προαιρετική βάση με

– η καθιέρωση συστημάτων που 
επιτρέπουν μια προοδευτική 
συνταξιοδότηση ή τη συνέχιση της 
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συνέχιση της εργασίας μερικού χρόνου 
πριν και μετά το όριο ηλικίας προς 
σύνταξη·

εργασίας μερικού χρόνου μετά το όριο 
ηλικίας προς σύνταξη και την εξασφάλιση 
έτσι μιας καλύτερης σύνταξης·

Or. nl

Τροπολογία 27
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει το ψήφισμά της 21ης 
Φεβρουαρίου 1997 σχετικά με την 
κατάσταση των συζύγων που βοηθούν μη 
μισθωτούς εργαζόμενους1 που ζητούσε 
μεταξύ άλλων τη διασφάλιση μιας
υποχρεωτικής συμμετοχής του συζύγου 
που βοηθεί στην ασφάλεια συντάξεως.

7. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 21ης 
Φεβρουαρίου 1997 σχετικά με την 
κατάσταση των συζύγων που βοηθούν μη 
μισθωτούς εργαζόμενους1 που ζητούσε 
μεταξύ άλλων τη διασφάλιση 
υποχρεωτικής συμμετοχής του συζύγου 
που βοηθείται στην ασφάλεια συντάξεως 
του συντρόφου του·

Or. el

Τροπολογία 28
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει το ψήφισμά της 21ης 
Φεβρουαρίου 1997 σχετικά με την 
κατάσταση των συζύγων που βοηθούν μη 
μισθωτούς εργαζόμενους που ζητούσε 
μεταξύ άλλων τη διασφάλιση μιας 
υποχρεωτικής συμμετοχής του συζύγου 
που βοηθεί στην ασφάλεια συντάξεως.

7. υπενθυμίζει το ψήφισμά της 21ης 
Φεβρουαρίου 1997 σχετικά με την 
κατάσταση των συζύγων που βοηθούν μη 
μισθωτούς εργαζόμενους που ζητούσε 
μεταξύ άλλων τη διασφάλιση μιας 
υποχρεωτικής εξατομικευμένης
συμμετοχής του συζύγου που βοηθεί στην 
ασφάλεια συντάξεως.

Or. nl

                                               
1 ΕΕ C 85 της 17.3.1997, σελ. 186
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Τροπολογία 29
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 12ης 
Μαρτίου 2008 σχετικά με την κατάσταση 
των γυναικών στις αγροτικές περιοχές 
της ΕΕ1, με το οποίο καλούσε εκ νέου την 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση 
αναθεώρησης της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ2

έως τα τέλη του 2008, η οποία θα 
προβλέπει αυτοτελή κοινωνικά και 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα για τις 
γυναίκες-βοηθούς των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων·

Or. el

Τροπολογία 30
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
εκ του σύνεγγυς τις μεταρρυθμίσεις των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
συντάξεων στα κράτη μέλη, συγκρίνοντας 
τις μέχρι τώρα επιπτώσεις τους στη 
γυναικεία απασχόληση και εστιάζοντας 
σε πιθανές βέλτιστες πρακτικές που έχουν 
αναδειχθεί, ιδίως για τη μείωση των 

                                               
1 P6_TA(2008)0094.
2 Οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργικής, καθώς και για την προστασία της μητρότητας, ΕΕ L 359 της 19.12.1986, σελ. 56.
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μισθολογικών διαφορών μεταξύ των δύο 
φύλων και τη συμφιλίωση μεταξύ 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

Or. el
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