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Τροπολογία 1
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι η έννοια της 
"σεξουαλικής παρενόχλησης" ορίστηκε 
για πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ με την 
οδηγία 2002/73/ΕΚ και ότι η εν λόγω 
οδηγία όρισε, επίσης, την έννοια της 
άμεσης διάκρισης, της έμμεσης διάκρισης 
και της παρενόχλησης, απαγόρευσε τις 
διακρίσεις σε βάρος των γυναικών λόγω 
εγκυμοσύνης ή μητρότητας, και προέβλεψε 
το δικαίωμα επιστροφής στην ίδια ή σε 
αντίστοιχη θέση μετά την άδεια 
μητρότητας, πατρότητας ή υιοθεσίας, στην 
περίπτωση των κρατών μελών που 
αναγνωρίζουν τα δικαιώματα αυτά,

Δ. εκτιμώντας ότι η εν λόγω οδηγία όρισε, 
την έννοια της άμεσης διάκρισης, της 
έμμεσης διάκρισης και της παρενόχλησης, 
απαγόρευσε τις διακρίσεις σε βάρος των 
γυναικών λόγω εγκυμοσύνης ή 
μητρότητας, και προέβλεψε το δικαίωμα 
επιστροφής στην ίδια ή σε αντίστοιχη θέση 
μετά την άδεια μητρότητας, πατρότητας ή 
υιοθεσίας, στην περίπτωση των κρατών 
μελών που αναγνωρίζουν τα δικαιώματα 
αυτά,

Or. fr

Τροπολογία 2
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η στενή συνεργασία των 
αρμοδίων επιτροπών των εθνικών 
κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά την 
παρακολούθηση της μεταφοράς και 
εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την 
ισότητα των δυο φύλων θα φέρει την 
ισότητα των δυο φύλων πλησιέστερα 
στους πολίτες·

3. τονίζει ότι η στενή συνεργασία των 
αρμοδίων επιτροπών των εθνικών 
κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά την 
παρακολούθηση της μεταφοράς και 
εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την 
ισότητα των δυο φύλων θα φέρει την 
ισότητα των δυο φύλων πλησιέστερα τόσο 
στους φορείς λήψης πολιτικών 
αποφάσεων όσο και στους πολίτες·

Or. fr
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Τροπολογία 3
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ορισμένες οι εθνικές νομοθεσίες δεν 
καθορίζουν με επαρκή σαφήνεια και ρητά 
τις έννοιες της άμεσης και έμμεσης 
διάκρισης, της παρενόχλησης και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης·

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ορισμένες οι εθνικές νομοθεσίες δεν 
περιλαμβάνουν με επαρκή σαφήνεια και 
ρητά τους ορισμούς της άμεσης και 
έμμεσης διάκρισης, της παρενόχλησης και 
της σεξουαλικής παρενόχλησης·

Or. fr

Τροπολογία 4
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ανησυχεί για το γεγονός ότι σε πολλά 
κράτη μέλη το πεδίο εφαρμογής των 
απαγορευμένων διακρίσεων δεν είναι 
επαρκώς ευρύ ώστε να συμμορφώνεται με 
την οδηγία 2002/73/ΕΚ· υπενθυμίζει ότι οι
διακρίσεις πλήττουν τόσο τον ιδιωτικό όσο 
και τον δημόσιο τομέα·

7. ανησυχεί για το γεγονός ότι σε πολλά 
κράτη μέλη το πεδίο εφαρμογής των 
απαγορευμένων διακρίσεων δεν είναι 
επαρκώς ευρύ ώστε να συμμορφώνεται με 
την οδηγία 2002/73/ΕΚ· υπενθυμίζει ότι οι
απαγορευμένες διακρίσεις πλήττουν τόσο 
τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα·

Or. fr
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Τροπολογία 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. αναφέρεται στο γεγονός ότι η ίση
μεταχείριση δεν ισχύει σε όλα τα
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης· ζητεί
από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να
διασφαλίσουν ότι ειδικά τα
επαγγελματικά συνταξιοδοτικά
συστήματα δεν δημιουργούν διακρίσεις
σε βάρος των γυναικών και ότι δεν 
ενισχύουν τις υπάρχουσες δομές που ήδη 
θέτουν τη γυναίκα σε μειονεκτική θέση σε 
ό,τι αφορά τις παροχές και τις εισφορές·

Or. en

Τροπολογία 6
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τις προσπάθειες των κρατών 
μελών που επέκτειναν ή ενίσχυσαν τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 2002/73/ΕΚ, 
ειδικότερα τις πρωτοβουλίες που θέσπισαν 
την προστασία κατά των διακρίσεων σε 
νέους τομείς της κοινωνίας·

11. επικροτεί τις προσπάθειες των κρατών 
μελών που επέκτειναν ή ενίσχυσαν τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 2002/73/ΕΚ, 
ειδικότερα τις πρωτοβουλίες που θέσπισαν 
την προστασία κατά των διακρίσεων σε 
νέους τομείς της κοινωνίας, όπως π.χ. στις 
τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

Or. fr
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Τροπολογία 7
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ικανότητες και να
διασφαλίσουν επαρκείς πόρους για τους 
φορείς ισότητας που προβλέπονται από 
την οδηγία 2002/73/EΚ και υπενθυμίζει τις 
απαιτήσεις της οδηγίας για τη διασφάλιση 
της ανεξαρτησίας των εν λόγω φορέων·

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς πόρους για τους 
φορείς προώθησης της ίσης μεταχείρισης 
και των ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, όπως προβλέπεται από την 
οδηγία 2002/73/EΚ και υπενθυμίζει τις 
απαιτήσεις της οδηγίας για τη διασφάλιση 
της ανεξαρτησίας των εν λόγω φορέων·

Or. fr

Τροπολογία 8
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εφιστά την προσοχή στο χαμηλό 
επίπεδο ευαισθητοποίησης σχετικά με τα 
δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην 
οδηγία 2002/73/EΚ μεταξύ των γυναικών, 
όπως προκύπτει από τον μικρό αριθμό 
διαδικασιών σχετικά με την ισότητα των 
φύλων και προσφυγών· καλεί τα κράτη 
μέλη, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
τους εργοδότες και τις ΜΚΟ να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για την ενημέρωση 
των γυναικών σχετικά με τις δυνατότητες 
που προσφέρονται στα θύματα διακρίσεων 
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που 
έχουν τεθεί σε ισχύ από το 2005·

16. εφιστά την προσοχή στο ανεπαρκές 
επίπεδο ευαισθητοποίησης σχετικά με τα 
δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην 
οδηγία 2002/73/EΚ μεταξύ των γυναικών, 
όπως προκύπτει από τον μικρό αριθμό 
διαδικασιών σχετικά με την ισότητα των 
φύλων και προσφυγών· καλεί τα κράτη 
μέλη, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
τους εργοδότες και τις ΜΚΟ να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για την ενημέρωση 
των γυναικών σχετικά με τις δυνατότητες 
που προσφέρονται στα θύματα διακρίσεων 
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που 
έχουν τεθεί σε ισχύ από το 2005·

Or. fr
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Τροπολογία 9
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει την περιορισμένη 
εμπιστοσύνη που έχουν στη δικαστική 
προστασία τα θύματα των διακρίσεων· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
η βοήθεια που παρέχεται είναι ανεξάρτητη 
και δωρεάν, να ενισχύσουν τις εγγυήσεις 
προς τα θύματα των διακρίσεων, και να 
παρέχουν δικαστική προστασία σε όσους 
υπερασπίζονται άτομα ή καταθέτουν υπέρ 
ατόμων που τυγχάνουν προστασίας 
δυνάμει της οδηγίας 2002/73/ΕΚ·

17. σημειώνει την περιορισμένη 
εμπιστοσύνη που έχουν στη δικαστική 
προστασία τα θύματα των διακρίσεων· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
η βοήθεια που παρέχεται είναι ανεξάρτητη, 
να ενισχύσουν τις εγγυήσεις προς τα 
θύματα των διακρίσεων, και να παρέχουν 
δικαστική προστασία σε όσους 
υπερασπίζονται άτομα ή καταθέτουν υπέρ 
ατόμων που τυγχάνουν προστασίας 
δυνάμει της οδηγίας 2002/73/ΕΚ·

Or. fr

Τροπολογία 10
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει τον ζωτικό ρόλο των ΜΚΟ 
όσον αφορά την παροχή βοήθειας στα 
θύματα των διακρίσεων· ζητεί από τις 
δημόσιες αρχές να διαθέσουν πόρους για 
σχέδια διαμεσολάβησης και παροχής 
βοήθειας τα οποία είναι πιο δαπανηρά και
περίπλοκα από τις ενημερωτικές 
εκστρατείες·

19. τονίζει τον ζωτικό ρόλο των ΜΚΟ 
όσον αφορά την παροχή βοήθειας στα 
θύματα των διακρίσεων· ζητεί από τις 
δημόσιες αρχές να διαθέσουν πόρους για 
σχέδια διαμεσολάβησης και παροχής 
βοήθειας τα οποία είναι περίπλοκα από τις 
ενημερωτικές εκστρατείες·

Or. fr
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Τροπολογία 11
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για
προώθηση του κοινωνικού διαλόγου 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων με σκοπό 
την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης διαμέσου της 
παρακολούθησης πρακτικών στο χώρο της 
εργασίας, συλλογικών συμβάσεων, 
κωδίκων συμπεριφοράς, ερευνών, και 
ανταλλαγών εμπειριών και ορθών 
πρακτικών·

21. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
προώθηση του διαλόγου μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων με σκοπό την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
διαμέσου της παρακολούθησης πρακτικών 
στο χώρο της εργασίας, συλλογικών 
συμβάσεων, κωδίκων συμπεριφοράς και 
ανταλλαγών εμπειριών και ορθών 
πρακτικών·

Or. fr

Τροπολογία 12
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν στις εθνικές τους 
νομοθεσίες την απαίτηση να αναπτύσσουν 
και να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις ετήσια
εταιρικά σχέδια ισότητας και να 
διασφαλίζουν ισόρροπη εκπροσώπηση των 
δυο φύλων στα διοικητικά τους
συμβούλια·

22. καλεί τα κράτη μέλη να συστήσουν
στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν εταιρικά σχέδια ισότητας και 
να προωθούν την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των δυο φύλων στα όργανα διοίκησης και 
λήψης αποφάσεων·

Or. fr
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Τροπολογία 13
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν 
στις εθνικές τους νομοθεσίες την απαίτηση 
να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν οι 
επιχειρήσεις ετήσια εταιρικά σχέδια 
ισότητας και να διασφαλίζουν ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δυο φύλων στα 
διοικητικά τους συμβούλια·

22. καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν 
στις εθνικές τους νομοθεσίες την απαίτηση 
να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν οι 
επιχειρήσεις ετήσια εταιρικά σχέδια 
ισότητας και ίσων δικαιωμάτων για τις 
γυναίκες και τους άνδρες που έχουν την 
επιμέλεια των μελών της οικογένειάς τους 
και να διασφαλίζουν ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δυο φύλων στα 
διοικητικά τους συμβούλια·

Or. fr

Τροπολογία 14
Astrid Lulling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν 
τους εργοδότες να παρέχουν στους 
εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους 
σε τακτική βάση πληροφόρηση βάσει του 
φύλου·

23. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν 
τους εργοδότες να παρέχουν στους 
εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους 
σε τακτική βάση πληροφόρηση βάσει της 
τήρησης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης γυναικών και ανδρών·

Or. fr



PE414.194v01-00 10/11 AM\746707EL.doc

EL

Τροπολογία 15
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν 
τους εργοδότες να παρέχουν στους 
εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους 
σε τακτική βάση πληροφόρηση βάσει του 
φύλου·

23. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν 
τους εργοδότες να παρέχουν στους 
εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους 
σε τακτική βάση πληροφόρηση βάσει του 
φύλου και των δικαιωμάτων αδείας τους·

Or. fr

Τροπολογία 16
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 εμμένει στην ανάγκη ανάπτυξης 
εθνικών μηχανισμών με σκοπό την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής 
της ίσης αμοιβής·

24. εμμένει στην ανάγκη ανάπτυξης 
εθνικών μηχανισμών με σκοπό την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής 
της ίσης αμοιβής και της επιστροφής στην 
εργασία ύστερα από άδεια μητρότητας, 
πατρότητας ή βοήθειας σε εξαρτώμενα 
μέλη της οικογένειας·

Or. fr

Τροπολογία 17
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη 
σημασία που έχει η ενεργή ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στην ανάπτυξη 

25. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη 
σημασία που έχει η ενεργή ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου και η μέριμνα 
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και εφαρμογή της νομοθεσίας· για τον συνδυασμό της οικογενειακής και 
της επαγγελματικής ζωής στην ανάπτυξη 
και εφαρμογή της νομοθεσίας·

Or. fr


	746707el.doc

