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Τροπολογία 1
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις εργασίες του Gary 
Becker, βραβευμένου το 1992 με το 
βραβείο Νόμπελ Οικονομικών 
Επιστημών, συγκεκριμένα για τις 
ικανότητες του ανθρώπου,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 2
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις εργασίες του Gary 
Becker, βραβευμένου το 1992 με το 
βραβείο Νόμπελ Οικονομικών 
Επιστημών, συγκεκριμένα για τις 
ικανότητες του ανθρώπου,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Συμβουλίου και των Υπουργών 
απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής 
συνελθόντων στο πλαίσιο του 
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Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000,
σχετικά με την ισόρροπη συμμετοχή 
γυναικών και ανδρών στην 
επαγγελματική και οικογενειακή ζωή,

Or. en

Τροπολογία 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της Λισαβόνας αποσκοπεί στην ένταξη του 
60% των ικανών προς εργασία γυναικών 
στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι προσπάθειες σχετικά με τη 
δημογραφική πρόκληση στοχεύουν στην 
προώθηση ενός καλύτερου ποσοστού 
γεννήσεων προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις του 
μέλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι δυο δημόσιες πολιτικές έχουν ως στόχο 
τον ίδιο γυναικείο πληθυσμό βάσης, 
δηλαδή τις γυναίκες ηλικίας 18 με 49 
ετών, οι οποίες θεωρούνται τόσο 
εργαζόμενες όσο και μητέρες που δίνουν 
ζωή και φέρνουν στον κόσμο παιδιά αλλά 
και που επίσης συντηρούν ηλικιωμένους· 
διαπιστώνοντας ότι είναι πλέον σκόπιμο 
να χαράσσονται οι διάφορες πολιτικές όχι 
μόνο ανάλογα με την επαγγελματική 
απόδοση των εργαζομένων αλλά και 
ανάλογα με τον κοινωνικό τους ρόλο ως 
ανθρώπων,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της Λισαβόνας αποσκοπεί στην ένταξη του 
60% των ικανών προς εργασία γυναικών 
στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ισότητα των φύλων και η ισορροπία 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
παραμένει στο επίκεντρο της συζήτησης 
για τη δημογραφική αλλαγή, 
αναγνωρίζοντας την ποικιλομορφία των 
οικογενειακών προτύπων του 21ου αιώνα,

Or. en
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Τροπολογία 5
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της Λισαβόνας αποσκοπεί στην ένταξη του 
60% των ικανών προς εργασία γυναικών 
στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι προσπάθειες σχετικά με τη 
δημογραφική πρόκληση στοχεύουν στην 
προώθηση ενός καλύτερου ποσοστού 
γεννήσεων προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις του 
μέλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι δυο δημόσιες πολιτικές έχουν ως στόχο 
τον ίδιο γυναικείο πληθυσμό βάσης, 
δηλαδή τις γυναίκες ηλικίας 18 με 49 ετών, 
οι οποίες θεωρούνται τόσο εργαζόμενες 
όσο και μητέρες που δίνουν ζωή και 
φέρνουν στον κόσμο παιδιά αλλά και που 
επίσης συντηρούν ηλικιωμένους· 
διαπιστώνοντας ότι είναι πλέον σκόπιμο να 
χαράσσονται οι διάφορες πολιτικές όχι 
μόνο ανάλογα με την επαγγελματική 
απόδοση των εργαζομένων αλλά και 
ανάλογα με τον κοινωνικό τους ρόλο ως 
ανθρώπων,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της Λισαβόνας αποσκοπεί στην ένταξη του 
60% των ικανών προς εργασία γυναικών 
στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι προσπάθειες σχετικά με τη 
δημογραφική πρόκληση στοχεύουν στην 
προώθηση ενός καλύτερου ποσοστού 
γεννήσεων προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις του 
μέλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι δυο δημόσιες πολιτικές έχουν ως στόχο 
τον ίδιο γυναικείο πληθυσμό βάσης, 
δηλαδή τις γυναίκες ηλικίας 18 με 49 ετών, 
οι οποίες θεωρούνται ότι έχουν την 
ιδιότητα της εν δυνάμει εργαζόμενης και 
μητέρας αλλά και την ιδιότητα του
τέκνου που μπορεί να αναγκαστεί να 
συντηρήσει ηλικιωμένους· διαπιστώνοντας 
ότι είναι πλέον σκόπιμο να χαράσσονται οι 
διάφορες πολιτικές όχι μόνο ανάλογα με 
την επαγγελματική απόδοση των 
εργαζομένων αλλά και ανάλογα με τον 
κοινωνικό τους ρόλο και με τη θέση τους 
στον οικογενειακό πυρήνα,

Or. fr

Τροπολογία 6
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της Λισαβόνας αποσκοπεί στην ένταξη του 
60% των ικανών προς εργασία γυναικών 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της Λισαβόνας αποσκοπεί στην ένταξη του 
60% των ικανών προς εργασία γυναικών 
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στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι προσπάθειες σχετικά με τη 
δημογραφική πρόκληση στοχεύουν στην 
προώθηση ενός καλύτερου ποσοστού 
γεννήσεων προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις του 
μέλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι δυο δημόσιες πολιτικές έχουν ως στόχο 
τον ίδιο γυναικείο πληθυσμό βάσης, 
δηλαδή τις γυναίκες ηλικίας 18 με 49 ετών, 
οι οποίες θεωρούνται τόσο εργαζόμενες 
όσο και μητέρες που δίνουν ζωή και 
φέρνουν στον κόσμο παιδιά αλλά και που 
επίσης συντηρούν ηλικιωμένους· 
διαπιστώνοντας ότι είναι πλέον σκόπιμο να 
χαράσσονται οι διάφορες πολιτικές όχι 
μόνο ανάλογα με την επαγγελματική 
απόδοση των εργαζομένων αλλά και 
ανάλογα με τον κοινωνικό τους ρόλο ως 
ανθρώπων,

στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι προσπάθειες σχετικά με τη 
δημογραφική πρόκληση στοχεύουν στην 
προώθηση ενός καλύτερου ποσοστού 
γεννήσεων προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις του 
μέλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι δυο δημόσιες πολιτικές έχουν ως στόχο 
τον ίδιο γυναικείο πληθυσμό βάσης, 
δηλαδή τις γυναίκες ηλικίας 18 με 49 ετών, 
οι οποίες θεωρούνται τόσο εργαζόμενες 
όσο και μητέρες που δίνουν ζωή, φέρνουν 
στον κόσμο και αναθρέφουν κατά κύριο 
λόγο μαζί με τους πατέρες παιδιά αλλά 
και που επίσης συντηρούν ηλικιωμένα και 
εξαρτώμενα ή ανάπηρα άτομα· 
διαπιστώνοντας ότι είναι πλέον σκόπιμο να 
χαράσσονται οι διάφορες πολιτικές όχι 
μόνο ανάλογα με την επαγγελματική 
απόδοση των εργαζομένων αλλά και 
ανάλογα με τον κοινωνικό τους ρόλο ως 
ανθρώπων,

Or. el

Τροπολογία 7
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της Λισαβόνας αποσκοπεί στην ένταξη του 
60% των ικανών προς εργασία γυναικών 
στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι προσπάθειες σχετικά με τη 
δημογραφική πρόκληση στοχεύουν στην 
προώθηση ενός καλύτερου ποσοστού 
γεννήσεων προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις του 
μέλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι δυο δημόσιες πολιτικές έχουν ως στόχο 
τον ίδιο γυναικείο πληθυσμό βάσης, 
δηλαδή τις γυναίκες ηλικίας 18 με 49 ετών, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της Λισαβόνας αποσκοπεί στην ένταξη του 
60% των ικανών προς εργασία γυναικών 
στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι προσπάθειες σχετικά με τη 
δημογραφική πρόκληση στοχεύουν στην 
προώθηση ενός καλύτερου ποσοστού 
γεννήσεων προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις του 
μέλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι δυο δημόσιες πολιτικές έχουν ως στόχο 
τον ίδιο γυναικείο πληθυσμό βάσης, 
δηλαδή τις γυναίκες ηλικίας 18 με 49 ετών, 
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οι οποίες θεωρούνται τόσο εργαζόμενες 
όσο και μητέρες που δίνουν ζωή και 
φέρνουν στον κόσμο παιδιά αλλά και που 
επίσης συντηρούν ηλικιωμένους·
διαπιστώνοντας ότι είναι πλέον σκόπιμο να 
χαράσσονται οι διάφορες πολιτικές όχι 
μόνο ανάλογα με την επαγγελματική 
απόδοση των εργαζομένων αλλά και 
ανάλογα με τον κοινωνικό τους ρόλο ως 
ανθρώπων,

οι οποίες θεωρούνται τόσο εργαζόμενες 
όσο και πρόσωπα που φροντίζουν την
οικογένειά τους· διαπιστώνοντας ότι είναι 
πλέον σκόπιμο να χαράσσονται οι 
διάφορες πολιτικές όχι μόνο ανάλογα με 
την επαγγελματική απόδοση των 
εργαζομένων αλλά και ανάλογα με τον 
κοινωνικό τους ρόλο,

Or. en

Τροπολογία 8
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποσοτικοί 
και ποιοτικοί στόχοι της στρατηγικής της 
Λισαβόνας και οι νέες ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση –ιδίως 
όσον αφορά την απασχόληση των 
γυναικών και των ηλικιωμένων– αποτελεί 
απόρροια της επίγνωσης ότι δεν μπορεί 
να συνεχιστεί η σπατάλη αυτών των 
πόρων και του δυναμικού τους, καθώς 
και των κινδύνων για την αντοχή των 
συστημάτων συνταξιοδότησης και 
κοινωνικής ασφάλισης,

Or. it

Τροπολογία 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aα. λαμβάνοντας υπόψη ότι διαφορές 
μεταξύ γυναικών και ανδρών 
εξακολουθούν να υφίστανται σε όλες τις 
άλλες πτυχές της ποιοτικής εργασίας, 
όπως για παράδειγμα στον συνδυασμό 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
απασχόλησης για τις γυναίκες με 
εξαρτώμενα τέκνα ανέρχεται μόλις στο
62,4 % σε σύγκριση με το 91,4 % για τους 
άνδρες, τη στιγμή που το 76,5 % των 
εργαζομένων μερικής απασχόλησης είναι 
γυναίκες,

Or. en

Τροπολογία 10
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και οι άνδρες είναι ίσοι στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και ίσοι στα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις,

Or. es

Τροπολογία 11
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που 
παρέχονται στην ανακοίνωση της 
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Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία η 
γεννητικότητα είναι υψηλότερη σε χώρες 
και περιφέρειες που διαθέτουν υψηλά
επίπεδα γυναικείας απασχόλησης και 
συστήματα κοινωνικής προστασίας,

Or. it

Τροπολογία 12
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και 
ανδρών προϋποθέτει την απουσία κάθε 
διάκρισης, άμεσης ή έμμεσης, λόγω
φύλου, ειδικά σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις 
εκείνες που απορρέουν από τη 
μητρότητα, την ανάληψη οικογενειακών 
υποχρεώσεων και την οικογενειακή 
κατάσταση,

Or. es

Τροπολογία 13
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία 
μέριμνας που παρέχουν εδώ και αιώνες οι 
γυναίκες εξακολουθεί πολύ συχνά να 
θεωρείται ως «μη εργασία» και ότι δεν 
υπάρχει ακόμη μια γενικώς 
αναγνωρισμένη κατάταξη ή ορισμός για 
την εργασία αυτή,
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Or. it

Τροπολογία 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση 
μεταχείριση μεταξύ γυναικών και ανδρών 
είναι μια αρχή που χαρακτηρίζει την 
έννομη τάξη και, ως τέτοια, θα 
ενσωματωθεί και θα τηρείται κατά την 
ερμηνεία και την εφαρμογή των νομικών 
κανόνων,

Or. es

Τροπολογία 15
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις 
βασικές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση –δημογραφικές αλλαγές, 
παγκοσμιοποίηση και κλιματικές 
αλλαγές– επιβάλλουν την ύπαρξη 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών η οποία 
θα βασίζεται σε μια ευρεία συμφωνία 
μεταξύ γενεών αλλά και μεταξύ φύλων 
και λαών, με μια αντίληψη ανανεωμένης 
εμπιστοσύνης για το μέλλον,

Or. it
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Τροπολογία 16
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύμφωνο 
αυτό είναι εκ φύσεως συλλογικό και 
μακροπρόθεσμο και βασίζεται στην 
ελευθερία επιλογής των ατόμων και δη 
των γυναικών, στις οποίες αναγνωρίζεται 
το δικαίωμα να αποκτήσουν όσα τέκνα 
επιθυμούν και παράλληλα να 
αναπτύσσουν στις διάφορες φάσεις της 
ζωής τους τη δραστηριότητα που 
επιθυμούν, με δυνατότητα 
υπαναχώρησης από την επιλογή και 
χωρίς να υφίστανται διακρίσεις, καθώς 
αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των 
δικαιωμάτων των πολιτών,

Or. it

Τροπολογία 17
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη βάση 
του συμφώνου μεταξύ φύλων, γενεών και 
λαών πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
οργάνωσης της επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, συμβιβασμού των 
οικονομικών και παραγωγικών 
απαιτήσεων της επαγγελματικής 
εργασίας με τη δυνατότητα επιλογής του 
χρόνου και των υποχρεώσεων, εντός ενός 
πλαισίου δικαιωμάτων και ευθυνών που 
ορίζονται νομοθετικά και συμβατικά,

Or. it
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Τροπολογία 18
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη 
μεταξύ γενεών απαιτεί ενεργό προσέγγιση 
εκ μέρους των δημόσιων αρχών και 
ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου εκ 
μέρους όλων των κοινωνικών εταίρων, 
προκειμένου να διασφαλίζονται ποιοτικές
υπηρεσίες κοινής ωφελείας, καθώς και 
κατάλληλα και επαρκή συστήματα 
πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης,

Or. it

Τροπολογία 19
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αη. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία 
των γυναικών στην αγορά 
επαγγελματικής εργασίας συνδέεται με 
πολιτιστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις 
που αποσκοπούν στην εφαρμογή 
πολιτικών συνδυασμού της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής, καθώς και πολιτικών 
αναδιανομής των ρόλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εν λόγω πολιτικές αφορούν 
διαφορετικές αλλά στενά συσχετιζόμενες 
πτυχές στις οποίες συγκαταλέγονται από 
την προσωρινή μείωση του ωραρίου 
εργασίας με τη μετατροπή της σύμβασης 
πλήρους απασχόλησης σε σύμβαση 
μερικής απασχόλησης και τη χρήση 
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αδειών (μητρότητας, πατρότητας, 
γονικής, οικογενειακής) έως το δίκτυο 
των υπηρεσιών προς τα άτομα,

Or. it

Τροπολογία 20
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες 
φροντίδας προς τα άτομα –οι οποίες 
παρέχονται σε παιδιά και ηλικιωμένους, 
καθώς και σε εξαρτώμενα άτομα και 
αρρώστους– μπορούν επίσης να είναι 
συλλογικές (δημόσιες, ιδιωτικές, μεικτές) 
και ατομικές (οικιακές βοηθοί, 
γκουβερνάντες, νοσοκόμοι κλπ.),

Or. it

Τροπολογία 21
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην προσωπική και 
εργασιακή ζωή των ανθρώπων· ότι η 
έλλειψη υπηρεσιών, οι χαμηλές αποδοχές, 
η καθυστερημένη είσοδος στην αγορά 
εργασίας, η μακρά διαδοχή των 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου και τα 
ανεπαρκή κίνητρα για τα νεαρά ζευγάρια 
αποτελούν τους λόγους που αναγκάζουν 
τους νέους να καθυστερήσουν τη 
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δημιουργία οικογένειας και τη γέννηση 
των τέκνων· ότι η ακαμψία της 
οργάνωσης της εργασίας και η δυσκολία 
επανένταξης μετά από περίοδο εργασίας 
μέριμνας καθιστούν δύσκολη την 
ελεύθερη προτίμηση επιλογών 
συμβιβασμού ή εναλλαγής μεταξύ 
επαγγελματικής και οικογενειακής 
εργασίας,

Or. it

Τροπολογία 22
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις γύρω από τις οποίες 
αρθρώνεται η επιλογή μεταξύ της 
επίσημης απασχόλησης και της 
ανεπίσημης μη εμπορικής εργασίας δεν 
παράγουν τα ίδια αποτελέσματα όσον 
αφορά τις συνέπειές τους, και ότι οι 
πολύπλευρες αλλά λανθάνουσες 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και 
των ανδρών που θα επιθυμούσαν να 
επιλέξουν να συμμετάσχουν στην 
ανεπίσημη μη εμπορευματική εργασία 
σημαίνει πλέον στην πράξη ότι οφείλουν 
να επιλέξουν μεταξύ δυο κλάδων μιας 
εναλλακτικής λύσης οι οποίοι δεν 
αναγνωρίζονται ως ισότιμοι σε 
οικονομικό επίπεδο,

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 23
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις γύρω από τις οποίες 
αρθρώνεται η επιλογή μεταξύ της 
επίσημης απασχόλησης και της 
ανεπίσημης μη εμπορικής εργασίας δεν 
παράγουν τα ίδια αποτελέσματα όσον 
αφορά τις συνέπειές τους, και ότι οι 
πολύπλευρες αλλά λανθάνουσες 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και 
των ανδρών που θα επιθυμούσαν να 
επιλέξουν να συμμετάσχουν στην 
ανεπίσημη μη εμπορευματική εργασία 
σημαίνει πλέον στην πράξη ότι οφείλουν 
να επιλέξουν μεταξύ δυο κλάδων μιας 
εναλλακτικής λύσης οι οποίοι δεν 
αναγνωρίζονται ως ισότιμοι σε 
οικονομικό επίπεδο,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 24
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις γύρω από τις οποίες 
αρθρώνεται η επιλογή μεταξύ της 
επίσημης απασχόλησης και της 
ανεπίσημης μη εμπορικής εργασίας δεν 
παράγουν τα ίδια αποτελέσματα όσον 
αφορά τις συνέπειές τους, και ότι οι 
πολύπλευρες αλλά λανθάνουσες 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και 
των ανδρών που θα επιθυμούσαν να 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες 
μορφές που λαμβάνει η ενδοοικογενειακή 
αλληλεγγύη και τα κάθε είδους εμπόδια 
που εγείρονται στον συγκεκριμένο τομέα
παρακωλύουν την εφαρμογή μιας 
πραγματικής πολιτικής, η οποία θα 
πρέπει να διαρθρώνεται μεταξύ των 
επαγγελματικών βοηθών, των εθελοντών 
και των οικογενειών,
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επιλέξουν να συμμετάσχουν στην 
ανεπίσημη μη εμπορευματική εργασία 
σημαίνει πλέον στην πράξη ότι οφείλουν 
να επιλέξουν μεταξύ δυο κλάδων μιας 
εναλλακτικής λύσης οι οποίοι δεν 
αναγνωρίζονται ως ισότιμοι σε 
οικονομικό επίπεδο,

Or. fr

Τροπολογία 25
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις γύρω από τις οποίες 
αρθρώνεται η επιλογή μεταξύ της 
επίσημης απασχόλησης και της 
ανεπίσημης μη εμπορικής εργασίας δεν 
παράγουν τα ίδια αποτελέσματα όσον 
αφορά τις συνέπειές τους, και ότι οι 
πολύπλευρες αλλά λανθάνουσες διακρίσεις 
εις βάρος των γυναικών και των ανδρών 
που θα επιθυμούσαν να επιλέξουν να 
συμμετάσχουν στην ανεπίσημη μη 
εμπορευματική εργασία σημαίνει πλέον 
στην πράξη ότι οφείλουν να επιλέξουν 
μεταξύ δυο κλάδων μιας εναλλακτικής 
λύσης οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται ως 
ισότιμοι σε οικονομικό επίπεδο,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις γύρω από τις οποίες 
αρθρώνεται η επιλογή μεταξύ της 
επίσημης απασχόλησης και της 
ανεπίσημης μη εμπορικής εργασίας δεν 
παράγουν τα ίδια αποτελέσματα όσον 
αφορά τις συνέπειές τους, και ότι οι 
πολύπλευρες αλλά λανθάνουσες διακρίσεις 
εις βάρος των γυναικών και των ανδρών 
που θα επιθυμούσαν να επιλέξουν να 
συμμετάσχουν στην ανεπίσημη μη 
κοστολογήσιμη εργασία που αφορά σε 
οικογενειακές φροντίδες σημαίνει πλέον 
στην πράξη ότι οφείλουν να επιλέξουν 
μεταξύ δυο κλάδων μιας εναλλακτικής 
λύσης οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται ως 
ισότιμοι σε οικονομικό επίπεδο,

Or. el

Τροπολογία 26
Gabriela Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. υπενθυμίζοντας ότι η απαγόρευση των 
διακρίσεων λόγω φύλου αφορά, καταρχάς 
και κατά κύριο λόγο, όχι μόνο τις 
γυναίκες/μητέρες αλλά και τους 
άνδρες/πατέρες· διαπιστώνοντας ότι κάθε 
πολιτική δράση σε αυτόν τον τομέα δεν 
μπορεί πλέον να επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στη γυναίκα, και ότι οι 
ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές θα 
πρέπει εφεξής να λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες και τις δυνατότητες των 
ανδρών/πατέρων σε αυτόν τον τομέα,

B. υπενθυμίζοντας ότι η πολιτική δράση 
στον τομέα της απαγόρευσης των 
διακρίσεων δεν θα πρέπει να 
επικεντρώνεται μόνο στις γυναίκες αλλά 
και στο φύλο (δηλαδή στις γυναίκες, 
στους άνδρες και στις σχέσεις που 
αναπτύσσονται μεταξύ τους),
προκειμένου να επιτυγχάνεται ισότητα 
των φύλων,

Or. en

Τροπολογία 27
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. υπενθυμίζοντας ότι η απαγόρευση των 
διακρίσεων λόγω φύλου αφορά, καταρχάς 
και κατά κύριο λόγο, όχι μόνο τις 
γυναίκες/μητέρες αλλά και τους 
άνδρες/πατέρες· διαπιστώνοντας ότι κάθε 
πολιτική δράση σε αυτόν τον τομέα δεν 
μπορεί πλέον να επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στη γυναίκα, και ότι οι 
ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές θα 
πρέπει εφεξής να λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες και τις δυνατότητες των 
ανδρών/πατέρων σε αυτόν τον τομέα,

Γ. υπενθυμίζοντας ότι η απαγόρευση των 
διακρίσεων λόγω φύλου αφορά, καταρχάς 
και κατά κύριο λόγο, όχι μόνο τις γυναίκες
αλλά και τους άνδρες· διαπιστώνοντας ότι 
κάθε πολιτική δράση σε αυτόν τον τομέα 
δεν μπορεί πλέον να επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στη γυναίκα, και ότι οι 
ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές θα 
πρέπει εφεξής να λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες των ανδρών σε αυτόν τον τομέα,

Or. en
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Τροπολογία 28
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαίο να ανοίξει μια συζήτηση 
σχετικά με την έννοια των διακρίσεων για 
την εργασία μέριμνας, οι οποίες 
συνδέονται με τη χρήση της άδειας 
μητρότητας και πατρότητας ή γονικής 
και οικογενειακής άδειας, για να 
διαπιστωθεί εάν οι διακρίσεις αυτές είναι 
μορφές διακρίσεων που συνδέονται με το 
φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαίο να καθοριστεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο η έννοια των πολλαπλών 
διακρίσεων,

Or. it

Τροπολογία 29
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. υπενθυμίζοντας ότι η έννοια της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών δεν 
περιορίζεται μόνο στην απόκτηση παιδιών, 
αλλά αφορά εξίσου τη φροντίδα των 
ηλικιωμένων και των εξαρτώμενων 
προσώπων, καθώς και την προώθηση των 
ανθρώπινων ικανοτήτων των πολιτών, 
ιδίως των μελλοντικών γενεών,

Δ. υπενθυμίζοντας ότι η έννοια της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών δεν 
περιορίζεται μόνο στην απόκτηση παιδιών, 
αλλά αφορά εξίσου τη φροντίδα των 
ηλικιωμένων και των εξαρτώμενων 
προσώπων,

Or. en
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Τροπολογία 30
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. υπενθυμίζοντας ότι η έννοια της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών δεν 
περιορίζεται μόνο στην απόκτηση παιδιών, 
αλλά αφορά εξίσου τη φροντίδα των 
ηλικιωμένων και των εξαρτώμενων 
προσώπων, καθώς και την προώθηση των 
ανθρώπινων ικανοτήτων των πολιτών, 
ιδίως των μελλοντικών γενεών,

Δ. υπενθυμίζοντας ότι η έννοια της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών δεν 
περιορίζεται μόνο στην απόκτηση παιδιών, 
αλλά αφορά εξίσου τη φροντίδα των 
ηλικιωμένων και των εξαρτώμενων 
προσώπων, συμβάλλοντας στον σεβασμό 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην 
προαγωγή της στις μελλοντικές γενιές,

Or. fr

Τροπολογία 31
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. διαπιστώνοντας την ύπαρξη, στον 
ευρωπαϊκό πληθυσμό, μιας «γενιάς 
σάντουιτς» ηλικίας 40 έως 60 ετών, που 
συχνά διακρίνεται από τη συσσώρευση του 
ρόλου του γονέα με την ιδιότητα του 
τέκνου που συντηρεί ηλικιωμένα και 
εξαρτώμενα πρόσωπα και την ιδιότητα του 
εργαζομένου που έχει ενταχθεί στην 
αγορά της απασχόλησης,

Ε. διαπιστώνοντας την ύπαρξη, στον 
ευρωπαϊκό πληθυσμό, μιας «γενιάς 
σάντουιτς» από γυναίκες μέσης ηλικίας, 
που συχνά διακρίνεται από τη 
συσσώρευση του ρόλου της μητέρας με 
την ιδιότητα του τέκνου που συντηρεί 
ηλικιωμένα και εξαρτώμενα πρόσωπα και 
την ιδιότητα της εργαζόμενης στην αγορά 
της απασχόλησης,

Or. it

Τροπολογία 32
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. διαπιστώνοντας την ύπαρξη, στον 
ευρωπαϊκό πληθυσμό, μιας «γενιάς
σάντουιτς» ηλικίας 40 έως 60 ετών, που 
συχνά διακρίνεται από τη συσσώρευση του 
ρόλου του γονέα με την ιδιότητα του 
τέκνου που συντηρεί ηλικιωμένα και 
εξαρτώμενα πρόσωπα και την ιδιότητα του 
εργαζομένου που έχει ενταχθεί στην αγορά 
της απασχόλησης,

E. διαπιστώνοντας την ύπαρξη, στον 
ευρωπαϊκό πληθυσμό, μιας γενιάς ηλικίας 
40 έως 60 ετών, που συχνά διακρίνεται 
από τη συσσώρευση του ρόλου του γονέα 
με την ιδιότητα του τέκνου που συντηρεί 
ηλικιωμένα και εξαρτώμενα πρόσωπα και 
την ιδιότητα του εργαζομένου που έχει 
ενταχθεί στην αγορά της απασχόλησης,

Or. fr

Τροπολογία 33
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες του 
Gary Becker, βραβευμένου με το βραβείο 
Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών το 
1992, που αναδεικνύουν, μέσω 
οικονομικών και μαθηματικών 
προτύπων, την οικονομική αξία της 
οικιακής παραγωγής των γυναικών, ιδίως 
όσον αφορά την οικιακή εργασία, την 
εκπαίδευση των τέκνων, τη φροντίδα 
εξαρτώμενων προσώπων ασχέτως 
ηλικίας ή κατάστασης της εξάρτησής 
τους, ή ακόμη και τη δημιουργία δικτύων 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 34
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες του 
Gary Becker, βραβευμένου με το βραβείο 
Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών το 
1992, που αναδεικνύουν, μέσω 
οικονομικών και μαθηματικών 
προτύπων, την οικονομική αξία της 
οικιακής παραγωγής των γυναικών, ιδίως 
όσον αφορά την οικιακή εργασία, την 
εκπαίδευση των τέκνων, τη φροντίδα 
εξαρτώμενων προσώπων ασχέτως 
ηλικίας ή κατάστασης της εξάρτησής 
τους, ή ακόμη και τη δημιουργία δικτύων 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 35
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες του 
Gary Becker, βραβευμένου με το βραβείο 
Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών το 
1992, που αναδεικνύουν, μέσω 
οικονομικών και μαθηματικών 
προτύπων, την οικονομική αξία της 
οικιακής παραγωγής των γυναικών, ιδίως 
όσον αφορά την οικιακή εργασία, την 
εκπαίδευση των τέκνων, τη φροντίδα 
εξαρτώμενων προσώπων ασχέτως 
ηλικίας ή κατάστασης της εξάρτησής 
τους, ή ακόμη και τη δημιουργία δικτύων 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 36
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες του
Gary Becker, βραβευμένου με το βραβείο 
Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών το 
1992, που αναδεικνύουν, μέσω 
οικονομικών και μαθηματικών προτύπων, 
την οικονομική αξία της οικιακής 
παραγωγής των γυναικών, ιδίως όσον 
αφορά την οικιακή εργασία, την 
εκπαίδευση των τέκνων, τη φροντίδα 
εξαρτώμενων προσώπων ασχέτως ηλικίας 
ή κατάστασης της εξάρτησής τους, ή 
ακόμη και τη δημιουργία δικτύων 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες των
οικονομολόγων και δημογράφων, που 
αναδεικνύουν, μέσω οικονομικών και 
μαθηματικών προτύπων, την οικονομική 
αξία της οικιακής παραγωγής κυρίως των 
γυναικών, ιδίως όσον αφορά την οικιακή 
εργασία, την εκπαίδευση των τέκνων, τη 
φροντίδα εξαρτώμενων προσώπων 
ασχέτως ηλικίας ή κατάστασης της 
εξάρτησής τους, ή ακόμη και τη 
δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης μεταξύ 
των γενεών,

Or. it

Τροπολογία 37
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο 
παρελθόν από οικονομολόγους και 
δημογράφους, η προσφορά των γυναικών 
στο ΑΕγχΠ θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη
εάν υπήρχε λογιστική απεικόνιση της μη 
αμειβόμενης εργασίας τους,

Or. it
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Τροπολογία 38
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όρους 
νομισματικής αξίας, η ανεπίσημη μη 
εμπορευματική εργασία που 
πραγματοποιούν οι γυναίκες/μητέρες 
εκτός της αγοράς, αποτελεί περισσότερο 
ζήτημα δικαιοσύνης και ότι οι 
οικονομικές επιστήμες αποδίδουν σήμερα 
ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη 
δημιουργία εθνικού πλούτου από την 
οικιακή οικονομία,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές 
επιστήμες αποδίδουν σήμερα ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία στη δημιουργία 
εθνικού πλούτου από την οικιακή 
οικονομία,

Or. fr

Τροπολογία 39
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όρους 
νομισματικής αξίας, η ανεπίσημη μη 
εμπορευματική εργασία που 
πραγματοποιούν οι γυναίκες/μητέρες 
εκτός της αγοράς, αποτελεί περισσότερο 
ζήτημα δικαιοσύνης και ότι οι οικονομικές 
επιστήμες αποδίδουν σήμερα ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία στη δημιουργία 
εθνικού πλούτου από την οικιακή 
οικονομία,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όρους 
νομισματικής αξίας, η ανεπίσημη μη 
εμπορευματική εργασία που 
πραγματοποιούν τα πρόσωπα που 
φροντίζουν την οικογένειά τους, αποτελεί 
περισσότερο ζήτημα δικαιοσύνης και ότι οι 
οικονομικές επιστήμες αποδίδουν σήμερα 
ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη 
δημιουργία εθνικού πλούτου από την 
οικιακή οικονομία,

Or. en
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Τροπολογία 40
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όρους 
νομισματικής αξίας, η ανεπίσημη μη 
εμπορευματική εργασία που 
πραγματοποιούν οι γυναίκες/μητέρες εκτός 
της αγοράς, αποτελεί περισσότερο ζήτημα 
δικαιοσύνης και ότι οι οικονομικές 
επιστήμες αποδίδουν σήμερα ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία στη δημιουργία 
εθνικού πλούτου από την οικιακή 
οικονομία,

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όρους 
νομισματικής αξίας, η αποτίμηση της
ανεπίσημης μη κοστολογήσιμης εργασίας
που πραγματοποιούν οι γυναίκες/μητέρες 
εκτός της αγοράς, αποτελεί περισσότερο 
ζήτημα δικαιοσύνης και ότι οι οικονομικές 
επιστήμες αποδίδουν σήμερα ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία στη δημιουργία 
εθνικού πλούτου από την οικιακή 
οικονομία,

Or. el

Τροπολογία 41
Gabriela Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όρους 
νομισματικής αξίας, η ανεπίσημη μη 
εμπορευματική εργασία που 
πραγματοποιούν οι γυναίκες/μητέρες
εκτός της αγοράς, αποτελεί περισσότερο 
ζήτημα δικαιοσύνης και ότι οι οικονομικές 
επιστήμες αποδίδουν σήμερα ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία στη δημιουργία 
εθνικού πλούτου από την οικιακή 
οικονομία,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όρους 
νομισματικής αξίας, η ανεπίσημη μη 
εμπορευματική εργασία που 
πραγματοποιούν οι γυναίκες και οι άνδρες
αποτελεί περισσότερο ζήτημα δικαιοσύνης 
και ότι οι οικονομικές επιστήμες 
αποδίδουν σήμερα ολοένα και μεγαλύτερη 
σημασία στη δημιουργία εθνικού πλούτου 
από την οικιακή οικονομία,

Or. en
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Τροπολογία 42
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζa. θεωρεί ότι τα πρόσωπα που παρέχουν 
οικιακή φροντίδα εξακολουθούν να 
υφίστανται διακρίσεις σε ό,τι αφορά τον 
μη συνυπολογισμό των χρόνων εργασίας 
τους για συντάξεις και άλλα δικαιώματα,

Or. en

Τροπολογία 43
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακραία 
ένδεια δεν πρέπει να αποτελεί παράγοντα 
διακρίσεων στον τομέα της αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών και ότι οι φτωχότερες
οικογένειες διατηρούν επίσης δεσμούς 
και δραστηριότητες σε ό,τι αφορά την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών,

Or. fr

Τροπολογία 44
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο 
να μνημονευθεί η προαναφερθείσα 
έκθεση του 1995 του Προγράμματος των 

διαγράφεται
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Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη
(UNPD) η οποία διαπιστώνει ότι, αν 
λαμβάνονταν περισσότερο υπόψη οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες στον τομέα 
της ανεπίσημης μη εμπορευματικής 
εργασίας με θέμα την αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών με τον ίδιο τρόπο που 
λαμβάνονται υπόψη οι εμπορικές 
συναλλαγές που αξιολογούνται ανάλογα 
με τους ισχύοντες μισθούς, θα 
καταλήγαμε σε τεράστιες νομισματικές 
αξιολογήσεις για την εργασία που 
επιτελείται από τις γυναίκες/μητέρες και 
τους άνδρες/πατέρες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στην ίδια έκθεση αναφέρεται 
ότι αν οι εθνικές στατιστικές απεικόνιζαν 
πλήρως την άδηλη συνεισφορά των 
γυναικών/μητέρων και των 
ανδρών/πατέρων, οι αρμόδιες για τη 
λήψη αποφάσεων αρχές δεν θα 
μπορούσαν πλέον να τις αγνοούν στις 
σχετικές αποφάσεις τους, ιδίως στις 
πολιτικές συμφιλίωσης της οικογενειακής 
ζωής και της «τυποποιημένης» 
επαγγελματικής ζωής,

Or. fr

Τροπολογία 45
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο 
να μνημονευθεί η προαναφερθείσα 
έκθεση του 1995 του Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη
(UNPD) η οποία διαπιστώνει ότι, αν 
λαμβάνονταν περισσότερο υπόψη οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες στον τομέα 
της ανεπίσημης μη εμπορευματικής 
εργασίας με θέμα την αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών με τον ίδιο τρόπο που 

διαγράφεται
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λαμβάνονται υπόψη οι εμπορικές 
συναλλαγές που αξιολογούνται ανάλογα 
με τους ισχύοντες μισθούς, θα 
καταλήγαμε σε τεράστιες νομισματικές 
αξιολογήσεις για την εργασία που 
επιτελείται από τις γυναίκες/μητέρες και 
τους άνδρες/πατέρες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στην ίδια έκθεση αναφέρεται 
ότι αν οι εθνικές στατιστικές απεικόνιζαν 
πλήρως την άδηλη συνεισφορά των 
γυναικών/μητέρων και των 
ανδρών/πατέρων, οι αρμόδιες για τη 
λήψη αποφάσεων αρχές δεν θα 
μπορούσαν πλέον να τις αγνοούν στις 
σχετικές αποφάσεις τους, ιδίως στις 
πολιτικές συμφιλίωσης της οικογενειακής 
ζωής και της «τυποποιημένης» 
επαγγελματικής ζωής,

Or. en

Τροπολογία 46
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο 
να μνημονευθεί η προαναφερθείσα έκθεση 
του 1995 του Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη
(UNPD) η οποία διαπιστώνει ότι, αν 
λαμβάνονταν περισσότερο υπόψη οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες στον τομέα 
της ανεπίσημης μη εμπορευματικής 
εργασίας με θέμα την αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών με τον ίδιο τρόπο που 
λαμβάνονται υπόψη οι εμπορικές 
συναλλαγές που αξιολογούνται ανάλογα με 
τους ισχύοντες μισθούς, θα καταλήγαμε σε 
τεράστιες νομισματικές αξιολογήσεις για 
την εργασία που επιτελείται από τις 
γυναίκες/μητέρες και τους 
άνδρες/πατέρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο 
να μνημονευθεί η προαναφερθείσα έκθεση 
του 1995 του Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη
(UNPD) η οποία διαπιστώνει ότι, αν 
λαμβάνονταν περισσότερο υπόψη οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες στον τομέα 
της ανεπίσημης μη εμπορευματικής 
εργασίας με θέμα την αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών με τον ίδιο τρόπο που 
λαμβάνονται υπόψη οι εμπορικές 
συναλλαγές που αξιολογούνται ανάλογα με 
τους ισχύοντες μισθούς, θα καταλήγαμε σε 
τεράστιες νομισματικές αξιολογήσεις για 
την εργασία που επιτελείται από τις 
γυναίκες και τους άνδρες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι 
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στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι αν οι 
εθνικές στατιστικές απεικόνιζαν πλήρως 
την άδηλη συνεισφορά των 
γυναικών/μητέρων και των 
ανδρών/πατέρων, οι αρμόδιες για τη λήψη 
αποφάσεων αρχές δεν θα μπορούσαν 
πλέον να τις αγνοούν στις σχετικές 
αποφάσεις τους, ιδίως στις πολιτικές 
συμφιλίωσης της οικογενειακής ζωής και 
της «τυποποιημένης» επαγγελματικής 
ζωής,

αν οι εθνικές στατιστικές απεικόνιζαν 
πλήρως την άδηλη συνεισφορά των 
γυναικών και των ανδρών, οι αρμόδιες για 
τη λήψη αποφάσεων αρχές δεν θα 
μπορούσαν πλέον να τις αγνοούν στις 
σχετικές αποφάσεις τους, ιδίως στις 
πολιτικές συμφιλίωσης της οικογενειακής 
ζωής και της «τυποποιημένης» 
επαγγελματικής ζωής,

Or. en

Τροπολογία 47
Gabriela Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο 
να μνημονευθεί η προαναφερθείσα έκθεση 
του 1995 του Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη
(UNPD) η οποία διαπιστώνει ότι, αν 
λαμβάνονταν περισσότερο υπόψη οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες στον τομέα 
της ανεπίσημης μη εμπορευματικής 
εργασίας με θέμα την αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών με τον ίδιο τρόπο που 
λαμβάνονται υπόψη οι εμπορικές 
συναλλαγές που αξιολογούνται ανάλογα με 
τους ισχύοντες μισθούς, θα καταλήγαμε σε 
τεράστιες νομισματικές αξιολογήσεις για 
την εργασία που επιτελείται από τις 
γυναίκες/μητέρες και τους άνδρες/πατέρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ίδια έκθεση 
αναφέρεται ότι αν οι εθνικές στατιστικές 
απεικόνιζαν πλήρως την άδηλη 
συνεισφορά των γυναικών/μητέρων και 
των ανδρών/πατέρων, οι αρμόδιες για τη 
λήψη αποφάσεων αρχές δεν θα μπορούσαν 
πλέον να τις αγνοούν στις σχετικές 
αποφάσεις τους, ιδίως στις πολιτικές 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο 
να μνημονευθεί η προαναφερθείσα έκθεση 
του 1995 του Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη
(UNPD) η οποία διαπιστώνει ότι, αν 
λαμβάνονταν περισσότερο υπόψη οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες στον τομέα 
της ανεπίσημης μη εμπορευματικής 
εργασίας με θέμα την αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών με τον ίδιο τρόπο που 
λαμβάνονται υπόψη οι εμπορικές 
συναλλαγές που αξιολογούνται ανάλογα με 
τους ισχύοντες μισθούς, θα καταλήγαμε σε 
τεράστιες νομισματικές αξιολογήσεις για 
την εργασία που επιτελείται από τις 
γυναίκες/μητέρες και τους άνδρες/πατέρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ίδια έκθεση 
αναφέρεται ότι αν οι εθνικές στατιστικές 
απεικόνιζαν πλήρως την άδηλη 
συνεισφορά των γυναικών και των 
ανδρών, οι αρμόδιες για τη λήψη 
αποφάσεων αρχές δεν θα μπορούσαν 
πλέον να τις αγνοούν στις σχετικές 
αποφάσεις τους, ιδίως στις πολιτικές 
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συμφιλίωσης της οικογενειακής ζωής και 
της «τυποποιημένης» επαγγελματικής 
ζωής,

συμφιλίωσης της ιδιωτικής ζωής και της 
«τυποποιημένης» επαγγελματικής ζωής,

Or. en

Τροπολογία 48
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο 
να μνημονευθεί η προαναφερθείσα έκθεση 
του 1995 του Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη
(UNPD) η οποία διαπιστώνει ότι, αν 
λαμβάνονταν περισσότερο υπόψη οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες στον τομέα 
της ανεπίσημης μη εμπορευματικής 
εργασίας με θέμα την αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών με τον ίδιο τρόπο που 
λαμβάνονται υπόψη οι εμπορικές 
συναλλαγές που αξιολογούνται ανάλογα με 
τους ισχύοντες μισθούς, θα καταλήγαμε σε 
τεράστιες νομισματικές αξιολογήσεις για 
την εργασία που επιτελείται από τις 
γυναίκες/μητέρες και τους άνδρες/πατέρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ίδια έκθεση 
αναφέρεται ότι αν οι εθνικές στατιστικές 
απεικόνιζαν πλήρως την άδηλη 
συνεισφορά των γυναικών/μητέρων και 
των ανδρών/πατέρων, οι αρμόδιες για τη 
λήψη αποφάσεων αρχές δεν θα μπορούσαν 
πλέον να τις αγνοούν στις σχετικές 
αποφάσεις τους, ιδίως στις πολιτικές 
συμφιλίωσης της οικογενειακής ζωής και 
της «τυποποιημένης» επαγγελματικής 
ζωής,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο 
να μνημονευθεί η προαναφερθείσα έκθεση 
του 1995 του Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη
(UNPD) η οποία διαπιστώνει ότι, αν 
λαμβάνονταν περισσότερο υπόψη οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες στον τομέα 
της ανεπίσημης μη εμπορευματικής 
εργασίας με θέμα την αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών με τον ίδιο τρόπο που 
λαμβάνονται υπόψη οι εμπορικές 
συναλλαγές που αξιολογούνται ανάλογα με 
τους ισχύοντες μισθούς, θα καταλήγαμε σε 
τεράστιες νομισματικές αξιολογήσεις για 
την εργασία που επιτελείται από τις 
γυναίκες/μητέρες και τους άνδρες/πατέρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ίδια έκθεση 
αναφέρεται ότι αν οι εθνικές στατιστικές 
απεικόνιζαν πλήρως την άδηλη 
συνεισφορά των γυναικών/μητέρων και 
των ανδρών/πατέρων, οι αρμόδιες για τη 
λήψη αποφάσεων αρχές δεν θα μπορούσαν 
πλέον να τις αγνοούν στις σχετικές 
αποφάσεις τους, ιδίως στις πολιτικές 
συμφιλίωσης της οικογενειακής ζωής με 
την «τυποποιημένη» επαγγελματική ζωή 
ή με τις περιόδους σπουδών κατάρτισης 
και επανακατάρτισης,

Or. el
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Τροπολογία 49
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολύπλευρες αλλά λανθάνουσες 
διακρίσεις εις βάρος των 
γυναικών/μητέρων σε αυτόν τον τομέα, 
που οφείλονται πρωτίστως στο ότι 
οφείλουν να επιλέξουν μεταξύ δύο κλάδων 
μιας εναλλακτικής λύσης (επίσημη ή 
ανεπίσημη απασχόληση) οι οποίοι δεν 
αναγνωρίζονται ως ισότιμοι σε 
οικονομικό επίπεδο,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 50
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολύπλευρες αλλά λανθάνουσες 
διακρίσεις εις βάρος των 
γυναικών/μητέρων σε αυτόν τον τομέα, 
που οφείλονται πρωτίστως στο ότι 
οφείλουν να επιλέξουν μεταξύ δύο κλάδων 
μιας εναλλακτικής λύσης (επίσημη ή 
ανεπίσημη απασχόληση) οι οποίοι δεν 
αναγνωρίζονται ως ισότιμοι σε 
οικονομικό επίπεδο),

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 51
Gabriela Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύπλευρες 
αλλά λανθάνουσες διακρίσεις εις βάρος 
των γυναικών/μητέρων σε αυτόν τον 
τομέα, που οφείλονται πρωτίστως στο ότι 
οφείλουν να επιλέξουν μεταξύ δύο κλάδων 
μιας εναλλακτικής λύσης (επίσημη ή 
ανεπίσημη απασχόληση) οι οποίοι δεν 
αναγνωρίζονται ως ισότιμοι σε οικονομικό 
επίπεδο,

I. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις εις 
βάρος των γυναικών και των ανδρών σε 
αυτόν τον τομέα, που οφείλονται 
πρωτίστως στο ότι οφείλουν να επιλέξουν 
μεταξύ δύο κλάδων μιας εναλλακτικής 
λύσης (επίσημη ή ανεπίσημη απασχόληση) 
οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμοι 
σε οικονομικό επίπεδο,

Or. en

Τροπολογία 52
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύπλευρες 
αλλά λανθάνουσες διακρίσεις εις βάρος 
των γυναικών/μητέρων σε αυτόν τον 
τομέα, που οφείλονται πρωτίστως στο ότι 
οφείλουν να επιλέξουν μεταξύ δύο κλάδων 
μιας εναλλακτικής λύσης (επίσημη ή 
ανεπίσημη απασχόληση) οι οποίοι δεν 
αναγνωρίζονται ως ισότιμοι σε οικονομικό 
επίπεδο,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύπλευρες 
αλλά λανθάνουσες διακρίσεις εις βάρος 
των γυναικών/μητέρων σε αυτόν τον 
τομέα, που οφείλονται πρωτίστως στο ότι 
συχνά οφείλουν να επιλέξουν μια 
εναλλακτική λύση (επίσημη ή ανεπίσημη 
απασχόληση) μεταξύ δύο κλάδων, οι 
οποίοι δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμοι σε 
οικονομικό επίπεδο,

Or. el
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Τροπολογία 53
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. υπενθυμίζοντας ότι οι πολύπλευρες 
διακρίσεις εις βάρος των 
γυναικών/μητέρων και των 
ανδρών/πατέρων όσον αφορά την 
επίσημη αναγνώριση της ανεπίσημης 
εργασίας τους συνδέονται με ένα σύνολο 
νομικών, κοινωνικών και οικονομικών 
παραγόντων που προχωρούν πολύ πέρα 
από τη μοναδική αρχή της «ίσης αμοιβής 
για εργασία ίσης αξίας» και ότι 
βασίζονται κυρίως στο γεγονός ότι οι 
γυναίκες/μητέρες ή οι άνδρες/πατέρες 
είναι υποχρεωμένοι να πρέπει να 
επιλέξουν μια τυποποιημένη εργασία, 
μόνο και μόνο επειδή δεν αναγνωρίζεται 
η οικιακή εργασία, αν και η 
τυποποιημένη εργασία είναι εκτεθειμένη 
σε διαφορές αμοιβής και διαταράσσει την 
ισορροπία μεταξύ της υλοποίησης του 
οικογενειακού προγραμματισμού και των 
επαγγελματικών φιλοδοξιών,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 54
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. υπενθυμίζοντας ότι οι πολύπλευρες 
διακρίσεις εις βάρος των 
γυναικών/μητέρων και των 
ανδρών/πατέρων όσον αφορά την 
επίσημη αναγνώριση της ανεπίσημης 
εργασίας τους συνδέονται με ένα σύνολο 

διαγράφεται
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νομικών, κοινωνικών και οικονομικών 
παραγόντων που προχωρούν πολύ πέρα 
από τη μοναδική αρχή της «ίσης αμοιβής 
για εργασία ίσης αξίας» και ότι 
βασίζονται κυρίως στο γεγονός ότι οι 
γυναίκες/μητέρες ή οι άνδρες/πατέρες 
είναι υποχρεωμένοι να πρέπει να 
επιλέξουν μια τυποποιημένη εργασία, 
μόνο και μόνο επειδή δεν αναγνωρίζεται 
η οικιακή εργασία, αν και η 
τυποποιημένη εργασία είναι εκτεθειμένη 
σε διαφορές αμοιβής και διαταράσσει την 
ισορροπία μεταξύ της υλοποίησης του 
οικογενειακού προγραμματισμού και των 
επαγγελματικών φιλοδοξιών,

Or. en

Τροπολογία 55
Gabriela Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. υπενθυμίζοντας ότι οι πολύπλευρες 
διακρίσεις εις βάρος των 
γυναικών/μητέρων και των 
ανδρών/πατέρων όσον αφορά την επίσημη 
αναγνώριση της ανεπίσημης εργασίας τους 
συνδέονται με ένα σύνολο νομικών, 
κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων 
που προχωρούν πολύ πέρα από τη 
μοναδική αρχή της «ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας» και ότι βασίζονται 
κυρίως στο γεγονός ότι οι 
γυναίκες/μητέρες ή οι άνδρες/πατέρες 
είναι υποχρεωμένοι να πρέπει να 
επιλέξουν μια τυποποιημένη εργασία, 
μόνο και μόνο επειδή δεν αναγνωρίζεται 
η οικιακή εργασία, αν και η 
τυποποιημένη εργασία είναι εκτεθειμένη 
σε διαφορές αμοιβής και διαταράσσει την 
ισορροπία μεταξύ της υλοποίησης του 
οικογενειακού προγραμματισμού και των 

Ι. υπενθυμίζοντας ότι οι διακρίσεις εις 
βάρος των γυναικών και των ανδρών όσον 
αφορά την επίσημη αναγνώριση της 
ανεπίσημης εργασίας τους συνδέονται με 
ένα σύνολο νομικών, κοινωνικών και 
οικονομικών παραγόντων που προχωρούν 
πολύ πέρα από τη μοναδική αρχή της «ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας»,
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επαγγελματικών φιλοδοξιών,

Or. en

Τροπολογία 56
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα εθνικών λογαριασμών (SCN) 
των κρατών μελών δεν αναγνωρίζουν την 
αξία της ανεπίσημης μη εμπορευματικής 
εργασίας στις ποικίλες μορφές της, αν και 
αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με τα 
μαθηματικά πρότυπα, το ένα τρίτο του 
εθνικού πλούτου που εκφράζεται από το 
ΑΕγχΠ,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 57
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα εθνικών λογαριασμών (SCN) 
των κρατών μελών δεν αναγνωρίζουν την 
αξία της ανεπίσημης μη εμπορευματικής 
εργασίας στις ποικίλες μορφές της, αν και 
αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με τα 
μαθηματικά πρότυπα, το ένα τρίτο του 
εθνικού πλούτου που εκφράζεται από το 
ΑΕγχΠ,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 58
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙA. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα 
εθνικών λογαριασμών (SCN) των κρατών 
μελών δεν αναγνωρίζουν την αξία της 
ανεπίσημης μη εμπορευματικής εργασίας 
στις ποικίλες μορφές της, αν και 
αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με τα 
μαθηματικά πρότυπα, το ένα τρίτο του 
εθνικού πλούτου που εκφράζεται από το 
ΑΕγχΠ,

ΙA. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα 
εθνικών λογαριασμών (SCN) των κρατών 
μελών δεν αναγνωρίζουν την αξία της 
ανεπίσημης μη κοστολογήσιμης εργασίας 
στις ποικίλες μορφές της, αν και 
αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με τα 
μαθηματικά πρότυπα, το ένα τρίτο του 
εθνικού πλούτου που εκφράζεται από το 
ΑΕγχΠ,

Or. el

Τροπολογία 59
Gabriela Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαίο να προβάλλεται μια ρεαλιστική 
εικόνα των ηλικιωμένων ατόμων ως 
ενεργών μελών της κοινωνίας, ούτως 
ώστε να εξαλειφθούν τα αρνητικά
στερεότυπα,

Or. en

Τροπολογία 60
Gabriela Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη πλειονότητα 
του γηράσκοντος πληθυσμού και ότι η 
μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο 
φύλων κατά τη διάρκεια της ενεργούς 
ζωής τους εκφράζεται με αρνητικές 
επιπτώσεις για τις συντάξεις τους,

Or. en

Τροπολογία 61
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άτομο που 
αφιερώνει τον χρόνο και τις ικανότητές 
του στην απόκτηση παιδιών ή τη μέριμνα 
ενός ηλικιωμένου θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται από την κοινωνία και ότι 
αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί 
αποδίδοντας σε αυτόν κατάλληλα 
δικαιώματα, ιδίως στον τομέα της 
ασφαλιστικής κάλυψης και της 
συνταξιοδότησης, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άτομο που 
αφιερώνει τον χρόνο και τις ικανότητές 
του στην απόκτηση και στην ανατροφή
παιδιών ή τη μέριμνα ενός ηλικιωμένου θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται από την κοινωνία 
και ότι αυτός ο στόχος μπορεί να 
επιτευχθεί αποδίδοντας σε αυτόν 
κατάλληλα δικαιώματα, ιδίως στον τομέα 
της ασφαλιστικής κάλυψης και της 
συνταξιοδότησης,

Or. fr

Τροπολογία 62
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άτομο που 
αφιερώνει τον χρόνο και τις ικανότητές 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άτομο που 
αφιερώνει τον χρόνο του στην ανατροφή 
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του στην απόκτηση παιδιών ή τη μέριμνα 
ενός ηλικιωμένου θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται από την κοινωνία και ότι 
αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί 
αποδίδοντας σε αυτόν κατάλληλα 
δικαιώματα, ιδίως στον τομέα της 
ασφαλιστικής κάλυψης και της 
συνταξιοδότησης,

παιδιών ή τη μέριμνα ενός ηλικιωμένου θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται από την κοινωνία 
και ότι αυτός ο στόχος μπορεί να 
επιτευχθεί αποδίδοντας σε αυτόν 
κατάλληλα δικαιώματα, ιδίως στον τομέα 
της ασφαλιστικής κάλυψης και της 
συνταξιοδότησης,

Or. fr

Τροπολογία 63
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
εκπαιδευτικός ρόλος των 
γυναικών/μητέρων και των 
ανδρών/πατέρων απέναντι στις 
μελλοντικές γενιές, καθώς και στους 
ηλικιωμένους και τα εξαρτώμενα 
πρόσωπα είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την πρόοδο του κοινού καλού και πρέπει 
να αναγνωριστεί ως τέτοιος από τις 
διαθεματικές πολιτικές, ακόμη και για τις 
γυναίκες και τους άνδρες που επιλέγουν 
ελεύθερα να αφιερωθούν πλήρως ή 
μερικώς σε αυτόν τον ρόλο,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
εκπαιδευτικός ρόλος των γονέων απέναντι 
στις μελλοντικές γενιές και των 
ηλικιωμένων και των εξαρτώμενων 
προσώπων απέναντι στα παιδιά είναι 
ουσιαστικής σημασίας,

Or. fr

Τροπολογία 64
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
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εκπαιδευτικός ρόλος των 
γυναικών/μητέρων και των 
ανδρών/πατέρων απέναντι στις 
μελλοντικές γενιές καθώς και στους 
ηλικιωμένους και τα εξαρτώμενα 
πρόσωπα, είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την πρόοδο του κοινού καλού και πρέπει 
να αναγνωριστεί ως τέτοιος από τις 
διαθεματικές πολιτικές, ακόμη και για τις 
γυναίκες και τους άνδρες που επιλέγουν 
ελεύθερα να αφιερωθούν πλήρως ή 
μερικώς σε αυτόν τον ρόλο,

εκπαιδευτικός ρόλος των γονέων απέναντι 
στις μελλοντικές γενιές και των παιδιών 
απέναντι στους ηλικιωμένους και τα 
εξαρτώμενα πρόσωπα, είναι ουσιαστικής 
σημασίας,

Or. fr

Τροπολογία 65
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
εκπαιδευτικός ρόλος των 
γυναικών/μητέρων και των 
ανδρών/πατέρων απέναντι στις 
μελλοντικές γενιές, καθώς και στους 
ηλικιωμένους και τα εξαρτώμενα πρόσωπα
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
πρόοδο του κοινού καλού και πρέπει να 
αναγνωριστεί ως τέτοιος από τις 
διαθεματικές πολιτικές, ακόμη και για τις 
γυναίκες και τους άνδρες που επιλέγουν 
ελεύθερα να αφιερωθούν πλήρως ή 
μερικώς σε αυτόν τον ρόλο,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των 
προσώπων που φροντίζουν την οικογένειά 
τους απέναντι στις μελλοντικές γενιές, 
στους ηλικιωμένους και τα εξαρτώμενα 
πρόσωπα θα πρέπει να αναγνωριστεί,

Or. en

Τροπολογία 66
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
εκπαιδευτικός ρόλος των 
γυναικών/μητέρων και των 
ανδρών/πατέρων απέναντι στις 
μελλοντικές γενιές, καθώς και στους 
ηλικιωμένους και τα εξαρτώμενα 
πρόσωπα, είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την πρόοδο του κοινού καλού και πρέπει 
να αναγνωριστεί ως τέτοιος από τις 
διαθεματικές πολιτικές, ακόμη και για τις 
γυναίκες και τους άνδρες που επιλέγουν 
ελεύθερα να αφιερωθούν πλήρως ή 
μερικώς σε αυτόν τον ρόλο,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των 
γυναικών και των ανδρών που 
απασχολούνται σε εργασίες μέριμνας
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
πρόοδο του κοινού καλού και πρέπει να 
αναγνωριστεί ως τέτοιος από τις 
διαθεματικές πολιτικές, ακόμη και για τις 
γυναίκες και τους άνδρες που επιλέγουν 
ελεύθερα να αφιερωθούν πλήρως ή 
μερικώς σε αυτόν τον ρόλο,

Or. it

Τροπολογία 67
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι «νέοι 
συνταξιούχοι» πολύ συχνά είναι, παρά τη 
θέση τους εκτός της τυποποιημένης αγοράς 
εργασίας, φορείς σοφίας, ικανοτήτων και 
γνώσεων που είναι απαραίτητες για την 
πρόοδο της κοινωνίας και ότι είναι πλέον 
σκόπιμο να μεριμνήσουμε ώστε να 
αξιοποιηθούν προς όφελος του κοινού
καλού με τη βοήθεια ειδικών πολιτικών 
που θα έχουν ως στόχο τη συγκεκριμένη 
ομάδα,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά 
κράτη μέλη εφαρμόσθηκαν πολιτικές 
πρόωρης συνταξιοδότησης που είχαν ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας 
κατηγορίας «νέων συνταξιούχων», οι 
οποίοι πολύ συχνά είναι, παρά τη θέση 
τους εκτός της τυποποιημένης αγοράς 
εργασίας, φορείς σοφίας, ικανοτήτων και 
γνώσεων που είναι απαραίτητες για την 
πρόοδο της κοινωνίας και ότι είναι πλέον 
σκόπιμο να συμμετέχουν με τη βοήθεια 
ειδικών πολιτικών που θα έχουν ως στόχο 
τη συγκεκριμένη ομάδα,

Or. it
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Τροπολογία 68
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών πρέπει 
καταρχάς να καταστεί κοινωνικός δεσμός 
για το καλό όλων, δεδομένου ότι κάθε 
γενιά έχει κάτι να προσφέρει στις άλλες,

Or. fr

Τροπολογία 69
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μητρότητα και η χρήση αδειών από 
εργαζόμενα άτομα εξακολουθούν,
δυστυχώς, να αποτελούν συχνή και 
διαδεδομένη αιτία απαράδεκτων 
διακρίσεων,

Or. it

Τροπολογία 70
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών πρέπει 
καταρχάς να καταστεί κοινωνικός δεσμός 
για το καλό όλων, δεδομένου ότι κάθε 
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γενιά έχει κάτι να προσφέρει στις άλλες,

Or. fr

Τροπολογία 71
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αλληλεγγύη προς τους ηλικιωμένους μας 
πρέπει να ενισχυθεί αλλά και να βρει την 
αμοιβαιότητά της προς τα παιδιά και 
τους νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ 
οι παλαιότεροι μεταλαμπαδεύουν τη 
σοφία, την τεχνογνωσία, την πείρα, οι 
νέες γενιές είναι φορείς ενέργειας, 
δυναμισμού, χαράς για τη ζωή και 
ελπίδας,

Or. fr

Τροπολογία 72
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον 
Οκτώβριο του 2003, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικασία 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους σχετικά με τον συνδυασμό της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής, η οποία διαβούλευση 
έχει φτάσει στη δεύτερη φάση και 
βασίζεται στη σημασία εκπόνησης 
πολιτικών και εξεύρεσης των μέσων που 
θα επιτρέπουν τον συμβιβασμό μιας 



PE415.300v03-00 42/78 AM\754370EL.doc

EL

ποιοτικής εργασίας με τις ευθύνες 
γυναικών και ανδρών στην εργασία 
μέριμνας,

Or. it

Τροπολογία 73
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όλες 
σχεδόν τις περιπτώσεις, οι πολιτικές και 
τα μέσα συμβιβασμού της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής –από την εργασία 
μερικής απασχόλησης έως τις άδειες και 
τις υπηρεσίες– εκλαμβάνονται ως μέτρα 
αποκλειστικά για τις γυναίκες και όχι για 
την ισορροπημένη κατανομή των 
ευθυνών,

Or. it

Τροπολογία 74
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕβ. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους το 
καταπληκτικό δυναμικό που 
αντιπροσωπεύουν οι νέοι συνταξιούχοι
τόσο από κοινωνική όσο και από 
οικονομική άποψη, και να ενθαρρύνουν 
όλες τις πολιτικές που αφορούν την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών προς την 
κατεύθυνση της εθελοντικής εργασίας, 
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μέσω της ενσωμάτωσης των 
ηλικιωμένων σε συνεταιριστικές δομές ή 
σε ΜΚΟ,

Or. fr

Τροπολογία 75
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕγ. επιμένει στο γεγονός ότι η 
αλληλεγγύη προς τους ηλικιωμένους μας 
πρέπει να ενισχυθεί αλλά και να βρει την 
αμοιβαιότητά της προς τα παιδιά και 
τους νέους, λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ 
οι παλαιότεροι μεταλαμπαδεύουν τη 
σοφία, την τεχνογνωσία, την πείρα, οι 
νέες γενιές είναι φορείς ενέργειας, 
δυναμισμού, χαράς για τη ζωή και 
ελπίδας,

Or. fr

Τροπολογία 76
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕδ. λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις 
της Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση 
της άδειας μητρότητας και την 
προστασία της μητρότητας στην 
ανεξάρτητη εργασία,

Or. it
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Τροπολογία 77
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕδ. λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη ότι η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, δεδομένης 
της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και 
προκειμένου να μπορούν οι νέοι
συνταξιούχοι να παραμένουν κοινωνικά 
ενταγμένοι και χρηματοοικονομικά 
ανεξάρτητοι εφόσον το επιθυμούν, θα 
πρέπει να προωθήσουν πολιτικές που θα 
επιτρέπουν στους ηλικιωμένους να 
συνεχίζουν την απασχόλησή τους ή να 
επιστρέφουν στην αγορά εργασίας, μέσω 
κυρίως μέτρων που θα έχουν ως στόχο τη 
σώρευση απασχόλησης/σύνταξης,

Or. fr

Τροπολογία 78
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζουν οι 
άνδρες/πατέρες στην επίτευξη μιας 
πραγματικής ισότητας η οποία θα σέβεται 
τις διαφορές και τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
γυναικών και των ανδρών,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζουν οι άνδρες στην 
επίτευξη μιας πραγματικής ισότητας,

Or. en
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Τροπολογία 79
Gabriela Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζουν οι 
άνδρες/πατέρες στην επίτευξη μιας 
πραγματικής ισότητας η οποία θα σέβεται 
τις διαφορές και τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
γυναικών και των ανδρών,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζουν οι 
άνδρες/πατέρες στην επίτευξη μιας 
πραγματικής ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών,

Or. en

Τροπολογία 80
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
της αναβάθμισης του ρόλου του πατέρα 
του παιδιού σε ό,τι αφορά την προβολή 
μιας θετικής εικόνας για τη 
γυναίκα/μητέρα,

Or. fr

Τροπολογία 81
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤβ. υιοθετώντας τα συμπεράσματα της 
πρώτης ευρωπαϊκής διάσκεψης για τους 
πατέρες, η οποία είχε διοργανωθεί από 
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την αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου 
στη Βιέννη, στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 
2004,

Or. fr

Τροπολογία 82
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
περισσότερες περιφέρειες της Ευρώπης οι 
ρυθμίσεις των ωραρίων εργασίας δεν 
φαίνεται να προσφέρουν χείρα βοηθείας σε 
όσους έχουν παιδιά και ότι οι εργαζόμενοι 
με παιδιά έχουν λιγότερες ελπίδες να 
απασχολούνται σε θέσεις με ρυθμίσεις 
ελαστικών ωραρίων εργασίας σε σύγκριση 
με όσους δεν έχουν παιδιά,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
ευελιξίας με ασφάλεια για τις γυναίκες, 
όπως ορίζονται στο ψήφισμά του 
Νοεμβρίου του 2007, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στις περισσότερες περιφέρειες 
της Ευρώπης οι ρυθμίσεις των ωραρίων 
εργασίας δεν φαίνεται να προσφέρουν 
χείρα βοηθείας σε όσους έχουν παιδιά και 
ότι οι εργαζόμενοι με παιδιά έχουν 
λιγότερες ελπίδες να απασχολούνται σε 
θέσεις με ρυθμίσεις ελαστικών ωραρίων 
εργασίας σε σύγκριση με όσους δεν έχουν 
παιδιά,

Or. it

Τροπολογία 83
Gabriela Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. εκτιμώντας ότι είναι προτιμότερο να 
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε οι 
γυναίκες/μητέρες και οι άνδρες/πατέρες 
να μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα, υπό 
ίσους όρους, τον τρόπο φύλαξης των 
παιδιών τους και ότι τα κρατικά κονδύλια 

διαγράφεται
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που διατίθενται για τη φύλαξη των 
μικρών παιδιών θα πρέπει επομένως να 
προσανατολιστούν εκ νέου προς μια 
κατανομή ενιαία και απλή και να 
διατίθενται σε κάθε νοικοκυριό ανάλογα 
με τον αριθμό των παιδιών, και τα 
νοικοκυριά να μπορούν να τα 
χρησιμοποιούν κατά το δοκούν: να 
πληρώνουν, για παράδειγμα, για μια θέση 
σε βρεφονηπιακό σταθμό, να προσφέρουν 
αμοιβή για κατ’ οίκον φύλαξη ή 
παιδοκόμο, να αμείψουν τον ένα από τους 
δυο γονείς που θα έπαυε να εργάζεται,

Or. en

Τροπολογία 84
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. εκτιμώντας ότι είναι προτιμότερο να 
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε οι 
γυναίκες/μητέρες και οι άνδρες/πατέρες 
να μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα, υπό 
ίσους όρους, τον τρόπο φύλαξης των 
παιδιών τους και ότι τα κρατικά κονδύλια 
που διατίθενται για τη φύλαξη των 
μικρών παιδιών θα πρέπει επομένως να 
προσανατολιστούν εκ νέου προς μια 
κατανομή ενιαία και απλή και να 
διατίθενται σε κάθε νοικοκυριό ανάλογα 
με τον αριθμό των παιδιών, και τα 
νοικοκυριά να μπορούν να τα 
χρησιμοποιούν κατά το δοκούν: να 
πληρώνουν, για παράδειγμα, για μια θέση 
σε βρεφονηπιακό σταθμό, να προσφέρουν 
αμοιβή για κατ’ οίκον φύλαξη ή 
παιδοκόμο, να αμείψουν τον ένα από τους 
δυο γονείς που θα έπαυε να εργάζεται,

ΙΗ. εκτιμώντας ότι είναι προτιμότερο να 
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε οι 
οικογένειες να μπορούν να επιλέγουν 
ελεύθερα τον τρόπο φύλαξης των παιδιών 
τους ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον 
οποίον ορίζουν οι πολιτικοί τη διάρθρωση
των οικογενειών,

Or. en
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Τροπολογία 85
Gabriela Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
οικογενειακοί προγραμματισμοί και οι 
επαγγελματικές φιλοδοξίες μπορούν να 
ολοκληρωθούν με αρμονικό τρόπο μόνο 
αν οι ενδιαφερόμενοι είναι, στον 
οικονομικό και κοινωνικό τομέα, 
πραγματικά ελεύθεροι να επιλέγουν, χωρίς 
αυτό να τους θέτει σε μειονεκτική θέση και 
αν διατίθενται οι απαραίτητες υποδομές,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός 
επαγγελματικής και 
ιδιωτικής/οικογενειακής ζωής μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο αν οι ενδιαφερόμενοι
υποστηρίζονται από πολιτικές και 
οικονομικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο, χωρίς αυτό να τους θέτει 
σε μειονεκτική θέση και αν διατίθενται οι 
απαραίτητες υποδομές,

Or. en

Τροπολογία 86
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλοχεύει, 
ιδιαίτερα για τις γυναίκες/μητέρες, ο 
κίνδυνος αναγκαστικής μερικής 
απασχόλησης, επιλογή που συχνά τους 
επιβάλλεται λόγω έλλειψης οικονομικά 
προσιτών δομών φύλαξης παιδιών,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλοχεύει, 
ιδιαίτερα για τις γυναίκες/μητέρες, ο 
κίνδυνος αναγκαστικής μερικής 
απασχόλησης, επιλογή που συχνά τους 
επιβάλλεται λόγω έλλειψης οικονομικά 
προσιτών δομών φύλαξης παιδιών, καθώς 
και ο κίνδυνος άρνησης της μετατροπής 
της εργασίας από πλήρους σε μερικής 
απασχόλησης με σκοπό να καταστεί 
δύσκολος ή αδύνατος ο συμβιβασμός της 
επαγγελματικής, της οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής,

Or. it
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Τροπολογία 87
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κα. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
δρομολόγηση μιας ανοιχτής μεθόδου 
συντονισμού προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι καινοτόμες δράσεις 
και πρακτικές που ενθαρρύνουν την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών στην 
Ευρώπη σε όλους τους τομείς που 
άπτονται της καθημερινότητας των 
οικογενειών,

Or. fr

Τροπολογία 88
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τις στατιστικές υπηρεσίες των 
κρατών μελών να σχεδιάσουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την ένταξη στους 
κόλπους των συστημάτων εθνικών 
λογαριασμών (SCN) την αξία, ανά φύλο, 
της άδηλης εργασίας στον τομέα της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, και τη 
συνεισφορά της στο εθνικό ΑΕγχΠ·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 89
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί τις στατιστικές υπηρεσίες των 
κρατών μελών να σχεδιάσουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την ένταξη στους 
κόλπους των συστημάτων εθνικών 
λογαριασμών (SCN) την αξία, ανά φύλο, 
της άδηλης εργασίας στον τομέα της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, και τη 
συνεισφορά της στο εθνικό ΑΕγχΠ·

1. καλεί τις στατιστικές υπηρεσίες των 
κρατών μελών να μελετήσουν τη 
δυνατότητα για την ενσωμάτωση στους 
κόλπους των συστημάτων εθνικών 
λογαριασμών (SCN) την αξία, ανά φύλο, 
της άδηλης εργασίας στον τομέα της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, και τη 
συνεισφορά της στο εθνικό ΑΕγχΠ·

Or. it

Τροπολογία 90
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκτιμά θετικά την ανακοίνωση της 
Επιτροπής και τα συμπεράσματά της με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
όλων, σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο 
ελεύθερης υλοποίησης των οικογενειακών 
προγραμμάτων, δίνοντας έμφαση στην 
ισότητα ανδρών και γυναικών, στο 
πλαίσιο των στόχων της στρατηγικής της 
Λισαβόνας·

Or. it

Τροπολογία 91
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. θεωρεί θεμελιώδη τη συμβολή των 
οικογενειών στην κοινωνία και, συνεπώς,
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αναγκαία την υποστήριξή τους, 
προκειμένου να μην μεταφέρεται σε κάθε 
οικογένεια το βάρος των προκλήσεων και 
των συντελούμενων αλλαγών, με συνέπεια 
να μετατρέπεται στον κύριο κοινωνικό 
αποσβεστήρα για την ανεργία, τις 
ασθένειες και τις αναπηρίες και σε πεδίο 
βίας·

Or. it

Τροπολογία 92
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η 
εξεύρεση κατάλληλων μεσοπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων λύσεων,
προκειμένου να αποφευχθεί η προοπτική 
της ανεπάρκειας των συντάξεων για 
νέους και γυναίκες με συνεπακόλουθο 
αυξημένο κίνδυνο φτώχειας·

Or. it

Τροπολογία 93
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. επισημαίνει ότι στις διάφορες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται 
σταδιακά ο αριθμός των οικογενειών, ενώ 
μειώνεται το εύρος τους (μονογονικές 
οικογένειες), καθώς επίσης ότι ένας 
αυξανόμενος αριθμός ανηλίκων ζουν σε 
οικογένειες που έχουν ανασυσταθεί, ότι 
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αυξάνονται οι υιοθεσίες παιδιών που 
κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης 
και ότι η μετανάστευση συνοδεύεται από 
την είσοδο νέων και διαφορετικών 
οικογενειακών πολιτισμών·

Or. it

Τροπολογία 94
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ε. ζητεί να διεξαχθούν επισταμένες 
αναλύσεις των ερευνών που συνιστούν τη 
μετάβαση από τη σύμβαση εργασίας στη 
σύμβαση δραστηριότητας, ούτως ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη η κινητικότητα, η 
εναλλαγή, οι κύκλοι ζωής και οι 
ασυνέχειες μεταξύ ανεξάρτητης και 
μισθωτής εργασίας, κατάρτισης και 
εργασίας μέριμνας·

Or. it

Τροπολογία 95
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1στ. ζητεί από τις δομές και τους 
οργανισμούς έρευνας να επενδύσουν 
περισσότερο και καλύτερα στις πτυχές 
οικολογικής βελτίωσης των προϊόντων 
που προορίζονται για παιδιά και 
εξαρτώμενα πρόσωπα και γενικώς για 
οικιακή χρήση·
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Or. it

Τροπολογία 96
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ζ. ζητεί να εξευρεθούν τρόποι ώστε να 
αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις 
στην απασχόληση των γυναικών στην 
αγορά εργασίας από παρεμβάσεις 
υποστήριξης, αξιοποίησης και 
αξιολόγησης της εργασίας μέριμνας, 
δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 
κατάσταση των χωρών που 
παρουσιάζουν ήδη υψηλό ποσοστό 
άτυπης εργασίας, παραοικονομίας και 
μαύρης εργασίας· ζητεί, συνεπώς, να 
αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στην 
κοινωνία και στη γυναικεία απασχόληση 
των μέτρων αναγνώρισης της εργασίας 
μέριμνας, όσον αφορά και τις μορφές 
εικονικού υπολογισμού για 
συνταξιοδοτικούς σκοπούς·

Or. it

Τροπολογία 97
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τη Eurostat να σχεδιάσει τα 
κατάλληλα μέτρα για την ανάδειξη της 
αξίας της άδηλης εργασίας στον τομέα 
της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και 
τη συνεισφορά της στο ΑΕγχΠ της 
Ένωσης, καθώς και να συνεργαστεί προς 
τούτο στενά με την Παγκόσμια Τράπεζα, 

2. καλεί την Eurostat να σχεδιάσει τα 
κατάλληλα μέτρα για vα γίνει αντιληπτή η 
κατανομή ανά φύλο της παιδικής 
φροντίδας και της φροντίδας για τα 
εξαρτώμενα πρόσωπα·
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τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας (BIT)·

Or. en

Τροπολογία 98
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τη Eurostat να σχεδιάσει τα 
κατάλληλα μέτρα για την ανάδειξη της 
αξίας της άδηλης εργασίας στον τομέα της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και τη 
συνεισφορά της στο ΑΕγχΠ της Ένωσης, 
καθώς και να συνεργαστεί προς τούτο 
στενά με την Παγκόσμια Τράπεζα, τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας (BIT)·

2. προτρέπει τη Eurostat να αξιολογήσει 
τη δυνατότητα να σχεδιάσει τα κατάλληλα 
μέτρα για την ανάδειξη της αξίας της 
άδηλης εργασίας στον τομέα της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και τη 
συνεισφορά της στο ΑΕγχΠ της Ένωσης, 
καθώς και να συνεργαστεί προς τούτο 
στενά με την Παγκόσμια Τράπεζα, τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας (BIT)·

Or. it

Τροπολογία 99
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την 
επικύρωση των προσόντων που 
αποκτήθηκαν κατά την άσκηση 
καθηκόντων εκπαίδευσης, παροχής 
υπηρεσιών στα εξαρτώμενα πρόσωπα και 
οικιακής διαχείρισης έτσι ώστε αυτά τα 
προσόντα να μπορούν να συνυπολογιστούν 

3. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την 
επικύρωση των προσόντων που 
αποκτήθηκαν κατά την άσκηση 
καθηκόντων εκπαίδευσης, παροχής 
υπηρεσιών στα εξαρτώμενα πρόσωπα και 
οικιακής διαχείρισης έτσι ώστε αυτά τα 
προσόντα να μπορούν να συνυπολογιστούν 
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όταν έλθει η ώρα της επανένταξης στην 
αγορά της απασχόλησης·

όταν έλθει η ώρα της επανένταξης στην 
αγορά της απασχόλησης· υπενθυμίζει ότι η 
αξιολόγηση των εγκάρσιων ικανοτήτων 
αποτελεί θεμελιώδες σκέλος του 
επονομαζόμενου «απολογισμού των 
επαγγελματικών ικανοτήτων», σύμφωνα 
με τις καλύτερες παραδόσεις από τους 
εθνικούς πειραματισμούς στα συστήματα 
διασταύρωσης ζήτησης και προσφοράς 
εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 100
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης και να 
υλοποιήσει πιλοτικά προγράμματα,
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εξισορρόπηση της συμμετοχής γυναικών 
και ανδρών στην επαγγελματική και 
οικογενειακή ζωή·

Or. en

Τροπολογία 101
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα 
οδηγία σχετικά με τα ειδικά δικαιώματα 
και τα μέτρα διασφάλισης σε ό,τι αφορά 
τον συνδυασμό της επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής, στις περιπτώσεις 
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όπου υπάρχουν εξαρτώμενα οικογενειακά 
μέλη (παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με
αναπηρίες), και καλεί τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο της θέσπισης 
ενός ευέλικτου ωραρίου εργασίας για τους 
γονείς (ως αποτέλεσμα ελεύθερης 
επιλογής) και ευέλικτων ωραρίων 
λειτουργίας για τα ιδρύματα φύλαξης των
παιδιών, ούτως ώστε τόσο οι γυναίκες 
όσο και οι άνδρες να συνδυάζουν με 
μεγαλύτερη επιτυχία την επαγγελματική 
και την οικογενειακή ζωή·

Or. en

Τροπολογία 102
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα 
με σκοπό την αναγνώριση της 
ανεπίσημης άδηλης εργασίας στον τομέα 
της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, που 
επιτελούν οι γυναίκες/μητέρες και οι 
άνδρες/πατέρες στο νομικό, κοινωνικό και 
οικονομικό πεδίο (ιδιαίτερα στους τομείς 
της κοινωνικής ασφάλισης, της 
επαγγελματικής κατάστασης, των 
εισοδημάτων και των ίσων ευκαιριών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών)·

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα 
στον τομέα της αλληλεγγύης μεταξύ των 
γενεών στο κοινωνικό και οικονομικό 
πεδίο (ιδιαίτερα στους τομείς της 
κοινωνικής ασφάλισης και των ίσων 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών)·

Or. fr

Τροπολογία 103
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα 
με σκοπό την αναγνώριση της ανεπίσημης 
άδηλης εργασίας στον τομέα της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, που 
επιτελούν οι γυναίκες/μητέρες και οι 
άνδρες/πατέρες, στο νομικό, κοινωνικό 
και οικονομικό πεδίο (ιδιαίτερα στους 
τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, της 
επαγγελματικής κατάστασης, των 
εισοδημάτων και των ίσων ευκαιριών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών)·

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα 
με σκοπό την αναγνώριση της ανεπίσημης 
άδηλης εργασίας στον τομέα της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, που 
επιτελούν τα πρόσωπα που φροντίζουν 
την οικογένειά τους, στο νομικό, 
κοινωνικό και οικονομικό πεδίο (ιδιαίτερα 
στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, 
της επαγγελματικής κατάστασης, των 
εισοδημάτων και των ίσων ευκαιριών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών)·

Or. en

Τροπολογία 104
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή να ξεκινήσει 
εργασίες με σκοπό τον καθορισμό των 
κριτηρίων και των προδιαγραφών που θα 
επιτρέπουν τη λογιστική απεικόνιση και 
την αξιολόγηση των ποικίλων πτυχών της 
ανεπίσημης μη εμπορευματικής εργασίας 
των γυναικών και των ανδρών, έχοντας 
ως βάση μια ομοιογενή μέθοδο 
αξιολόγησης και αποτίμησης αυτής της 
εργασίας, καθώς και την οικονομική και 
κοινωνική χρησιμότητα αυτής της 
δραστηριότητας μακροπρόθεσμα και τη 
συνεισφορά της στο ΑΕγχΠ·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 105
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή να ξεκινήσει 
εργασίες με σκοπό τον καθορισμό των 
κριτηρίων και των προδιαγραφών που θα 
επιτρέπουν τη λογιστική απεικόνιση και 
την αξιολόγηση των ποικίλων πτυχών της 
ανεπίσημης μη εμπορευματικής εργασίας 
των γυναικών και των ανδρών, έχοντας ως 
βάση μια ομοιογενή μέθοδο αξιολόγησης 
και αποτίμησης αυτής της εργασίας, καθώς 
και την οικονομική και κοινωνική 
χρησιμότητα αυτής της δραστηριότητας 
μακροπρόθεσμα και τη συνεισφορά της 
στο ΑΕγχΠ·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή να ξεκινήσει 
εργασίες με σκοπό τον καθορισμό των 
κριτηρίων και των προδιαγραφών που θα 
επιτρέπουν τη λογιστική απεικόνιση και 
την αξιολόγηση των ποικίλων πτυχών της 
ανεπίσημης μη κοστολογήσιμης εργασίας 
των γυναικών και των ανδρών, έχοντας ως 
βάση μια ομοιογενή μέθοδο αξιολόγησης 
και αποτίμησης αυτής της εργασίας, καθώς 
και την οικονομική και κοινωνική 
χρησιμότητα αυτής της δραστηριότητας 
μακροπρόθεσμα και τη συνεισφορά της 
στο ΑΕγχΠ·

Or. el

Τροπολογία 106
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τους εμπειρογνώμονες στις 
οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες 
καθώς και στον τομέα του δικαίου, αλλά 
και στους τομείς της φιλοσοφίας, της 
ανθρωπολογίας, των νευροεπιστημών, 
των επιστημών της ανάπτυξης των 
παιδιών και της 
γηριατρικής/γεροντολογίας, να 
εκπονήσουν έναν σαφέστερο ορισμό των 
ποικίλων ονομασιών ώστε να 
διευκολύνουν την κατανόησή τους και να 
περιορίσουν τις πιθανές καταχρήσεις, και 
προτείνει την έναρξη ενός διαθεματικού 

διαγράφεται
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ερευνητικού προγράμματος σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα με σκοπό τη μελέτη των 
μορφών, της έντασης και των 
εσωτερικών κινήτρων της συμμετοχής 
στην ανεπίσημη μη εμπορευματική 
εργασία η οποία ακόμη δεν 
αναγνωρίζεται επίσημα, στη δημιουργία 
δικτύων μεταξύ των γενεών καθώς και 
στην παροχή χρηματοδότησης για αυτόν 
τον σκοπό·

Or. fr

Τροπολογία 107
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τους εμπειρογνώμονες στις 
οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες 
καθώς και στον τομέα του δικαίου, αλλά 
και στους τομείς της φιλοσοφίας, της 
ανθρωπολογίας, των νευροεπιστημών, των 
επιστημών της ανάπτυξης των παιδιών και 
της γηριατρικής/γεροντολογίας, να 
εκπονήσουν έναν σαφέστερο ορισμό των 
ποικίλων ονομασιών ώστε να 
διευκολύνουν την κατανόησή τους και να 
περιορίσουν τις πιθανές καταχρήσεις, και 
προτείνει την έναρξη ενός διαθεματικού 
ερευνητικού προγράμματος σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα με σκοπό τη μελέτη των μορφών, 
της έντασης και των εσωτερικών κινήτρων 
της συμμετοχής στην ανεπίσημη μη 
εμπορευματική εργασία η οποία ακόμη 
δεν αναγνωρίζεται επίσημα, στη 
δημιουργία δικτύων μεταξύ των γενεών 
καθώς και στην παροχή χρηματοδότησης 
για αυτόν τον σκοπό·

6. καλεί τους εμπειρογνώμονες στις 
οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες 
καθώς και στον τομέα του δικαίου, αλλά 
και στους τομείς της φιλοσοφίας, της 
ανθρωπολογίας, των νευροεπιστημών, των 
επιστημών της ανάπτυξης των παιδιών και 
της γηριατρικής/γεροντολογίας, να 
εκπονήσουν έναν σαφέστερο ορισμό των 
ποικίλων ονομασιών ώστε να 
διευκολύνουν την κατανόησή τους και να 
περιορίσουν τις πιθανές καταχρήσεις, και 
προτείνει την έναρξη ενός διαθεματικού 
ερευνητικού προγράμματος σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα με σκοπό τη μελέτη των μορφών, 
της έντασης και των εσωτερικών κινήτρων 
της συμμετοχής στην ανεπίσημη μη 
κοστολογήσιμη εργασία η οποία ακόμη 
δεν αναγνωρίζεται επίσημα, στη 
δημιουργία δικτύων μεταξύ των γενεών 
καθώς και στην παροχή χρηματοδότησης 
για αυτόν τον σκοπό·

Or. el
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Τροπολογία 108
Gabriela Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τους εμπειρογνώμονες στις 
οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες 
καθώς και στον τομέα του δικαίου, αλλά 
και στους τομείς της φιλοσοφίας, της 
ανθρωπολογίας, των νευροεπιστημών, των 
επιστημών της ανάπτυξης των παιδιών και 
της γηριατρικής/γεροντολογίας, να 
εκπονήσουν έναν σαφέστερο ορισμό των 
ποικίλων ονομασιών ώστε να 
διευκολύνουν την κατανόησή τους και να 
περιορίσουν τις πιθανές καταχρήσεις, και 
προτείνει την έναρξη ενός διαθεματικού 
ερευνητικού προγράμματος σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα με σκοπό τη μελέτη των μορφών, 
της έντασης και των εσωτερικών κινήτρων 
της συμμετοχής στην ανεπίσημη μη 
εμπορευματική εργασία η οποία ακόμη δεν 
αναγνωρίζεται επίσημα, στη δημιουργία 
δικτύων μεταξύ των γενεών καθώς και 
στην παροχή χρηματοδότησης για αυτόν 
τον σκοπό·

6. καλεί τους εμπειρογνώμονες στις 
οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες 
καθώς και στον τομέα του δικαίου, αλλά 
και στους τομείς της φιλοσοφίας, της 
ανθρωπολογίας, των νευροεπιστημών, των 
επιστημών της ανάπτυξης των παιδιών και 
της γηριατρικής/γεροντολογίας, να 
εκπονήσουν έναν σαφέστερο ορισμό των 
ποικίλων ονομασιών ώστε να 
διευκολύνουν την κατανόησή τους και να 
περιορίσουν τις πιθανές καταχρήσεις, και 
προτείνει την έναρξη ενός διαθεματικού 
ερευνητικού προγράμματος σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα με σκοπό τη μελέτη των μορφών, 
της έντασης και των εσωτερικών κινήτρων 
της συμμετοχής στην ανεπίσημη μη 
εμπορευματική εργασία η οποία ακόμη δεν 
αναγνωρίζεται επίσημα, στη δημιουργία 
δικτύων μεταξύ των γενεών καθώς και 
στην παροχή χρηματοδότησης για αυτόν 
τον σκοπό· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα 
αποτελέσματα για τη χάραξη καλύτερων 
πολιτικών στο συγκεκριμένο ζήτημα·

Or. en

Τροπολογία 109
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
δρομολόγηση μιας ανοιχτής μεθόδου 
συντονισμού, προκειμένου να 
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προσδιοριστούν οι καινοτόμες δράσεις 
και πρακτικές που ενθαρρύνουν την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών στην 
Ευρώπη σε όλους τους τομείς που 
άπτονται της καθημερινότητας των 
οικογενειών·

Or. fr

Τροπολογία 110
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
στο εσωτερικό των κρατών μελών, στο 
πλαίσιο της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών, το μοντέλο της «επιταγής 
καθολικών υπηρεσιών» που έχει ως στόχο 
να διευκολύνει τις υπηρεσίες φροντίδας 
προσώπων, το οποίο αποτελεί επί του 
παρόντος ένα από τα καλύτερα 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και 
που πρέπει να διαδοθεί και να 
ενθαρρυνθεί σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 111
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές 
των κρατών μελών σε σχέση με τα 
πρόσωπα που φροντίζουν την οικογένειά 
τους και να κοινοποιεί τις εν λόγω 
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βέλτιστες πρακτικές στα άλλα κράτη 
μέλη, ούτως ώστε να καταδεικνύεται ότι 
τα πρόσωπα που φροντίζουν την 
οικογένειά τους διαδραματίζουν κεντρικό 
ρόλο στον τομέα της αλληλεγγύης μεταξύ 
των γενεών και να ενθαρρύνεται η 
εφαρμογή στρατηγικών για τα πρόσωπα 
που φροντίζουν την οικογένειά τους στα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 112
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
και να προωθήσουν τα λειτουργικά 
προγράμματα που ξεκίνησε η Επιτροπή 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας 
για τις Οικογένειες· ζητεί από την 
Επιτροπή να ενισχύσει την ανάπτυξη 
εργαλείων για να συστηματικοποιηθεί η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η 
έρευνα στον εν λόγω τομέα·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 113
Gabriela Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
και να προωθήσουν τα λειτουργικά 
προγράμματα που ξεκίνησε η Επιτροπή 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας 

7. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
και να προωθήσουν τα λειτουργικά 
προγράμματα που ξεκίνησε η Επιτροπή· 
ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την 
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για τις Οικογένειες· ζητεί από την 
Επιτροπή να ενισχύσει την ανάπτυξη 
εργαλείων για να συστηματικοποιηθεί η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η 
έρευνα στον εν λόγω τομέα·

ανάπτυξη εργαλείων για να 
συστηματικοποιηθεί η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και η έρευνα στον εν 
λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 114
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν πολιτικές ένταξης 
που θα επιτρέπουν στους νέους 
συνταξιούχους να διατηρούν την 
απασχόλησή τους ή να επιστρέφουν στην 
αγορά εργασίας, κυρίως μέσω μέτρων 
που θα αποβλέπουν στη σώρευση 
απασχόλησης/σύνταξης, λαμβάνοντας 
υπόψη την αύξηση του προσδόκιμου 
ζωής, ούτως ώστε οι νέοι συνταξιούχοι να 
παραμένουν κοινωνικά ενταγμένοι και 
χρηματοοικονομικά ανεξάρτητοι 
απέναντι στην οικογένειά τους, εφόσον το 
επιθυμούν·

Or. fr

Τροπολογία 115
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
απαιτούμενα μέτρα ώστε να μπορούν οι 
γυναίκες/μητέρες και οι άνδρες/πατέρες 

8. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
απαιτούμενα μέτρα ώστε να μπορούν οι 
εργαζόμενες μητέρες και οι εργαζόμενοι 



PE415.300v03-00 64/78 AM\754370EL.doc

EL

να επιλέγουν καλύτερα τον τρόπο με τον 
οποίο επιθυμούν να συμφιλιώσουν την 
εργασία με την οικογένεια·

πατέρες να απολαμβάνουν τη στήριξη 
πολιτικών που συμφιλιώνουν την 
επαγγελματική με την οικογενειακή και 
την προσωπική ζωή και να έχουν 
πρόσβαση στα σχετικά μέσα·

Or. it

Τροπολογία 116
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
απαιτούμενα μέτρα ώστε να μπορούν οι 
γυναίκες/μητέρες και οι άνδρες/πατέρες 
να επιλέγουν καλύτερα τον τρόπο με τον 
οποίο επιθυμούν να συμφιλιώσουν την 
εργασία με την οικογένεια·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 117
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
απαιτούμενα μέτρα ώστε να μπορούν οι 
γυναίκες/μητέρες και οι άνδρες/πατέρες
να επιλέγουν καλύτερα τον τρόπο με τον 
οποίο επιθυμούν να συμφιλιώσουν την 
εργασία με την οικογένεια·

8. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
απαιτούμενα μέτρα ώστε να μπορούν οι 
γυναίκες και οι άνδρες να επιλέγουν 
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο 
επιθυμούν να συμφιλιώσουν την εργασία 
με την οικογένεια·

Or. en
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Τροπολογία 118
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
απαιτούμενα μέτρα ώστε να μπορούν οι 
γυναίκες/μητέρες και οι άνδρες/πατέρες να 
επιλέγουν καλύτερα τον τρόπο με τον 
οποίο επιθυμούν να συμφιλιώσουν την 
εργασία με την οικογένεια·

8. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα 
απαιτούμενα μέτρα ώστε να μπορούν οι 
γυναίκες/μητέρες και οι άνδρες/πατέρες να 
επιλέγουν καλύτερα χωρίς να υφίστανται 
διακρίσεις, τον τρόπο με τον οποίο 
επιθυμούν να συμφιλιώσουν τις σπουδές, 
την κατάρτιση, την επανακατάρτιση και 
την εργασία με την οικογένεια·

Or. el

Τροπολογία 119
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. παραπέμπει στην αύξηση του αριθμού 
των εφήβων μητέρων και, στο ίδιο 
πλαίσιο, σε μελέτες του Ηνωμένου 
Βασιλείου που καταδεικνύουν ότι 
κορίτσια ηλικίας μόλις 13 ετών 
«επιλέγουν την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία» αποφασίζοντας να 
τεκνοποιήσουν, αφού θεωρούν ότι είναι 
προτιμότερο να γίνουν γονείς από το να 
έχουν μια «αδιέξοδη εργασία»·

Or. en
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Τροπολογία 120
Gabriela Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν πολιτικές που θα προωθούν 
τις δραστηριότητες μεταξύ των γενεών, 
όπως π.χ. τη δημιουργία κέντρων που θα 
λειτουργούν σαν «γέφυρες μεταξύ των 
γενεών», στα οποία οι ηλικιωμένοι 
ενήλικες θα αμείβονται για τη φύλαξη 
παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 121
Mary Honeyball

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν κατά 
προτεραιότητα τα καθεστώτα που διέπουν 
τις άδειες (γονική άδεια, άδεια 
μητρότητας, άδεια αλληλεγγύης) που 
ισχύουν για εκείνους που επιθυμούν να 
διακόψουν την επαγγελματική 
δραστηριότητά τους προς όφελος ενός 
παιδιού ή της μέριμνας εξαρτώμενου 
προσώπου·

9. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν κατά 
προτεραιότητα τα καθεστώτα που διέπουν 
τις άδειες (γονική άδεια, άδεια υιοθεσίας, 
άδεια αλληλεγγύης) που ισχύουν για 
εκείνους που επιθυμούν να διακόψουν την 
επαγγελματική δραστηριότητά τους προς 
όφελος της μέριμνας εξαρτώμενου 
προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 122
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν στις εθνικές τους πολιτικές 
τη θέσπιση μητρικής άδειας ενός έτους, 
επιτρέποντας στις νέες μητέρες να 
δώσουν προτεραιότητα στη θεμελιώδη 
σχέση με το παιδί τους, εφόσον το 
επιθυμούν·

Or. fr

Τροπολογία 123
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν στις εθνικές τους πολιτικές 
τη θέσπιση μητρικής άδειας ενός έτους, 
επιτρέποντας στις νέες μητέρες να 
δώσουν προτεραιότητα στη θεμελιώδη 
σχέση με το παιδί τους, εφόσον το
επιθυμούν·

Or. fr

Τροπολογία 124
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. θεωρεί ότι είναι αναγκαία η 
παρέμβαση για να βελτιωθεί η 
μεταχείριση όχι μόνο της άδειας 
μητρότητας αλλά και της άδειας 
πατρότητας και των γονικών αδειών, 
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όσον αφορά εκείνες που δικαιούται ο 
πατέρας, δεδομένου ότι σε όλα τα κράτη 
μέλη είναι μικρό το ποσοστό των ανδρών 
που χρησιμοποιεί τις άδειες που 
δικαιούται·

Or. it

Τροπολογία 125
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εμμένει στο ότι όλοι όσοι επιθυμούν 
να διακόψουν ή να περιορίσουν την 
επίσημη δραστηριότητά τους για να 
απασχοληθούν στον τομέα της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών θα 
πρέπει να μπορούν να απολαύουν ενός 
ευέλικτου ωραρίου εργασίας· απευθύνει 
προς τούτο έκκληση στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις για περισσότερο προορατική 
συνεργασία, και τις δημόσιες αρχές για 
μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία 
στις δημοσιονομικές τους προβλέψεις για 
κρατικές ενισχύσεις·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 126
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους να βελτιώσουν τις πολιτικές 
συνδυασμού οικογενειακής και 
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επαγγελματικής ζωής κυρίως μέσω:
- της διασφάλισης ότι το κόστος της 
μητρότητας δεν θα το επωμίζεται μόνο η 
επιχείρηση αλλά και το κοινωνικό σύνολο,
ούτως ώστε να καταπολεμηθούν οι 
συμπεριφορές που εισάγουν διακρίσεις 
στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και να 
υποστηριχθεί η δημογραφική ανάκαμψη,
- της βελτίωσης της πρόσβασης στις 
υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας των μη 
αυτόνομων ατόμων (παιδιά, ηλικιωμένα 
άτομα και άτομα με αναπηρίες) και της 
ευελιξίας των εν λόγω υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
που παρέχονται κατ’ οίκον, στο πλαίσιο 
της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, 
καθορίζοντας έναν ελάχιστο αριθμό 
δομών που θα λειτουργούν τη νύχτα και 
που, μεταξύ άλλων, θα διατίθενται
κατ’ οίκον, προκειμένου να επιτευχθεί μια 
καλύτερη συνοχή μεταξύ των απαιτήσεων 
της απασχόλησης και της προσωπικής 
ζωής·

Or. fr

Τροπολογία 127
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους να βελτιώσουν τις πολιτικές 
συνδυασμού οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής κυρίως μέσω:
- της διασφάλισης ότι το κόστος της 
μητρότητας δεν θα το επωμίζεται μόνο η 
επιχείρηση αλλά και το κοινωνικό σύνολο,
ούτως ώστε να καταπολεμηθούν οι 
συμπεριφορές που εισάγουν διακρίσεις 
στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και να 
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υποστηριχθεί η δημογραφική ανάκαμψη,
- της βελτίωσης της πρόσβασης στις 
υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας των μη 
αυτόνομων ατόμων (παιδιά, ηλικιωμένα 
άτομα και άτομα με αναπηρίες) και της 
ευελιξίας των εν λόγω υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
που παρέχονται κατ’ οίκον, στο πλαίσιο 
της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, 
καθορίζοντας έναν ελάχιστο αριθμό 
δομών που θα λειτουργούν τη νύχτα και 
που, μεταξύ άλλων, θα διατίθενται 
κατ’ οίκον, προκειμένου να επιτευχθεί μια 
καλύτερη συνοχή μεταξύ των απαιτήσεων 
της απασχόλησης και της προσωπικής 
ζωής·

Or. fr

Τροπολογία 128
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επικροτεί την πρόταση εισαγωγής 
ενός ειδικού άρθρου για τον συμβιβασμό 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής στην οδηγία σχετικά 
με την οργάνωση του χρόνου εργασίας 
και επισημαίνει την ανάγκη να 
λαμβάνεται υπόψη όταν αποφασίζεται η 
εβδομαδιαία διάρκεια του ωραρίου 
εργασίας και της εργασίας μέριμνας·

Or. it

Τροπολογία 129
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν ώστε να μπορούν, όλοι όσοι 
αναστέλλουν προσωρινά την 
επαγγελματική δραστηριότητά τους για να 
αφιερωθούν στην απόκτηση παιδιών ή 
στην περίθαλψη ηλικιωμένων ή 
εξαρτώμενων προσώπων, να 
(επαν)εντάσσονται στην αγορά 
απασχόλησης και να διατηρούν το 
δικαίωμα στην επανένταξη στην 
προηγούμενη θέση τους και στην 
επαγγελματική ανέλιξή τους·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν ώστε να μπορούν, όλοι όσοι 
αναστέλλουν προσωρινά την 
επαγγελματική δραστηριότητά τους για να 
αφιερωθούν στην απόκτηση και στην 
ανατροφή παιδιών ή στην περίθαλψη 
ηλικιωμένων ή εξαρτώμενων προσώπων, 
να (επαν)εντάσσονται στην αγορά 
απασχόλησης και να διατηρούν το 
δικαίωμα στην επανένταξη στην 
προηγούμενη θέση τους και στην 
επαγγελματική ανέλιξή τους·

Or. fr

Τροπολογία 130
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν ώστε να μπορούν, όλοι όσοι 
αναστέλλουν προσωρινά την 
επαγγελματική δραστηριότητά τους για να 
αφιερωθούν στην απόκτηση παιδιών ή 
στην περίθαλψη ηλικιωμένων ή 
εξαρτώμενων προσώπων, να 
(επαν)εντάσσονται στην αγορά 
απασχόλησης και να διατηρούν το 
δικαίωμα στην επανένταξη στην 
προηγούμενη θέση τους και στην 
επαγγελματική ανέλιξή τους·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν ώστε να μπορούν, όλοι όσοι 
αναστέλλουν προσωρινά την 
επαγγελματική δραστηριότητά τους για να 
αφιερωθούν στην ανατροφή παιδιών ή 
στην περίθαλψη ηλικιωμένων ή 
εξαρτώμενων προσώπων, να 
(επαν)εντάσσονται στην αγορά 
απασχόλησης και να διατηρούν το 
δικαίωμα στην επανένταξη στην 
προηγούμενη θέση τους και στην 
επαγγελματική ανέλιξή τους·

Or. fr
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Τροπολογία 131
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. επισημαίνει ότι το εισόδημα των 
γυναικών παραμένει ζήτημα νευραλγικής 
σημασίας για την οικονομική τους 
αυτονομία και τη μεγαλύτερη ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλη την 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 132
Donata Gottardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. θεωρεί ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών πρέπει να ενισχυθεί με 
προσεκτικές φορολογικές πολιτικές (υπό 
τη μορφή μεταβιβάσεων, φοροαπαλλαγών 
και ελαφρύνσεων), με παρεμβάσεις για 
την εργάσιμη ηλικία, με πολιτικές 
κατάρτισης, με ολοκληρωμένα δίκτυα 
υπηρεσιών για την παιδική ηλικία, με 
τους ηλικιωμένους, τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες και τα εξαρτώμενα άτομα, 
εκτιμώντας τις επιπτώσεις στην 
υποστήριξη ή στην αποθάρρυνση των 
επιλογών και στον συμβιβασμό της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής·

Or. it
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Τροπολογία 133
Claire Gibault

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
εγκριθούν θετικά μέτρα υπέρ των 
γυναικών και των ανδρών, ούτως ώστε 
να διευκολύνεται κυρίως η επιστροφή 
τους στην εργασία ύστερα από περίοδο 
αφοσίωσης στην οικογένειά τους
(ανατροφή των παιδιών ή/και φροντίδα 
ασθενούς ή ανάπηρου γονέα), 
ενισχύοντας πολιτικές (επαν)ένταξης 
στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να 
μπορούν να ανακτήσουν την οικονομική 
τους ανεξαρτησία·

Or. fr

Τροπολογία 134
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. επισημαίνει ότι τα συνταξιοδοτικά
συστήματα στα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να αφήνουν πολλές 
γυναίκες με παρεπόμενα μόνο 
δικαιώματα που βασίζονται στο ιστορικό 
απασχόλησης των συζύγων τους, με 
αποτέλεσμα η πλειονότητα των 
ηλικιωμένων που ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας να είναι γυναίκες·

Or. en
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Τροπολογία 135
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
τους διαρθρωτικούς παράγοντες που 
συμβάλλουν στην ανισότητα στα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, μεταξύ των 
οποίων την οργάνωση των δομών 
μέριμνας και του συνδυασμού
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,
τις ανισότητες στην αγορά εργασίας, τη 
μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο 
φύλων και τις άμεσες διακρίσεις στις 
συντάξεις του δεύτερου και του τρίτου 
πυλώνα·

Or. en

Τροπολογία 136
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναθεωρήσουν τα φορολογικά τους 
συστήματα και να θεσπίσουν 
φορολογικούς συντελεστές βάσει των 
ατομικών δικαιωμάτων και, ως εκ 
τούτου, ζητεί την εξατομίκευση τόσο των 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όσο και 
των δικαιωμάτων του συστήματος 
κοινωνικής πρόνοιας·

Or. en
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Τροπολογία 137
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί από τα θεσμικά όργανα και τα 
κράτη μέλη, προκειμένου να ισχύσει η 
αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, να εγκριθούν ειδικά μέτρα υπέρ 
των γυναικών για να διορθωθούν όλες οι 
εμφανείς καταστάσεις ανισότητας που 
εκδηλώνονται στην πράξη σε σχέση με 
τους άνδρες· τα εν λόγω μέτρα, που θα 
εφαρμόζονται όταν υφίστανται οι εν λόγω 
καταστάσεις θα πρέπει να είναι λογικά 
και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό·

Or. es

Τροπολογία 138
Gabriela Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. ζητεί από τις εθνικές και τις τοπικές 
αρχές να αναπτύξουν προγράμματα που 
θα προορίζονται για τους νέους και θα 
ενσωματώνουν το ζήτημα της σχέσης 
των γενεών, ούτως ώστε η νεότερη γενιά 
να κατανοεί ότι τα σημερινά επίπεδα 
ευημερίας και ευμάρειας οφείλονται στις 
προσπάθειες και στις στερήσεις των 
προηγούμενων γενεών·

Or. en
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Τροπολογία 139
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί τα κράτη μέλη να 
επαναξιολογήσουν και να 
μεταρρυθμίσουν τα συστήματα 
φορολογίας και παροχών, προκειμένου να 
διευκολύνουν την επιστροφή των 
γυναικών στο εργατικό δυναμικό· ζητεί δε 
να δοθεί προτεραιότητα στην κατάργηση 
των φορολογικών συστημάτων που 
εισάγουν διακρίσεις, όπως για 
παράδειγμα το σύστημα φορολόγησης 
των συζύγων («Ehegattensplitting»)·

Or. en

Τροπολογία 140
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και από όλες τις δημόσιες 
υπηρεσίες να ενσωματώσουν την αρχή 
της ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών με ενεργό τρόπο, σε ό,τι αφορά τη 
θέσπιση και την εφαρμογή των 
κανονιστικών τους διατάξεων, τη χάραξη
των δημόσιων πολιτικών τους και την 
ανάπτυξη του συνόλου των 
δραστηριοτήτων τους·

Or. es
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Τροπολογία 141
Gabriela Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. ζητεί από τα μέσα ενημέρωσης να 
δίνουν θετική και συνεχή προσοχή στις 
σχέσεις μεταξύ των γενεών, καλύπτοντας 
κυρίως θέματα που αφορούν τις σχέσεις 
μεταξύ των γενεών και συζητήσεις
μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, 
και γενικότερα να προβάλλουν θετικά τη 
συνεισφορά των παλαιότερων γενεών 
στην κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 142
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. εμμένει στη σημασία της 
ενσωμάτωσης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών στο 
σύνολο των οικονομικών, εργασιακών και 
κοινωνικών πολιτικών, τόσο για την 
αποφυγή του εργασιακού διαχωρισμού 
και την εξάλειψη των μισθολογικών 
διαφορών όσο και για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας και της αξίας της 
εργασίας των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της οικιακής·

Or. es
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Τροπολογία 143
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12δ. οι αλλαγές στο οικογενειακό μοντέλο 
και η σταδιακή ενσωμάτωση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας καθιστούν 
επιτακτική την αναθεώρηση του 
παραδοσιακού συστήματος φροντίδας 
προς τα εξαρτώμενα πρόσωπα· συνιστά 
στα κράτη μέλη να διευρύνουν και να 
συμπληρώσουν την προστατευτική δράση 
των κοινωνικών τους υπηρεσιών, ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί η ισότητα στην 
άσκηση του δικαιώματος προαγωγής της 
προσωπικής αυτονομίας και της 
φροντίδας προς τα εξαρτώμενα
πρόσωπα·

Or. es
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