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Τροπολογία 1
Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 13ης 
Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις γυναίκες
και στη μείωση της φτώχειας εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης1,

Or. fr

Τροπολογία 2
Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της [...]
Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την 
αποφυγή των διακρίσεων που βασίζονται 
στο φύλο και με την αλληλεγγύη μεταξύ 
των γενεών2,

Or. fr

Τροπολογία 3
 Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Αιτιολογική αναφορά Α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 
της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ρητά ότι η 

                                               
1 ΕΕ C 233 E της 28.9.2006, σελ. 130.
2 Εγκριθέντα κείμενα εκείνης της ημερομηνίας  P6_TA(2009)[...].
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αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών 
συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των 
ιδρυτικών αξιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ότι είναι ευθύνη της 
Επιτροπής και των κρατών μελών να 
εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα των 
γυναικών γίνονται σεβαστά και να 
διευκολύνουν τη συμμετοχή όλων των 
μελών της κοινωνίας στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή,

Or. en

Τροπολογία 4
 Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Αιτιολογική αναφορά Β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η φτώχεια αποτελεί 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ότι η καταπολέμησή 
της πρέπει να είναι προτεραιότητα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο 
φτώχειας από τους άνδρες λόγω της 
οικονομικής τους εξάρτησης (πολλές από 
αυτές είναι απλήρωτες εργαζόμενες σε 
οικογενειακό πλαίσιο), του επίμονου 
χάσματος αμοιβής λόγω φύλου στην 
αγορά εργασίας και του γεγονότος ότι 
αντιπροσωπεύουν μεγάλη πλειοψηφία 
των μόνων γονέων και των ηλικιωμένων,  

Or. en

Τροπολογία 5
 Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Αιτιολογική αναφορά Γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
στην ισότητα των φύλων προϋποθέτουν 
την προσπάθεια για απεγκλωβισμό των 
φτωχών γυναικών από τη φτώχεια έτσι 
ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος διαιώνισης 
της φτώχειας στις επόμενες γενεές,  

Or. en

Τροπολογία 6
 Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Αιτιολογική αναφορά Δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι σημαντικοί τομείς 
όπως η κινητικότητα της εργασίας, η 
κινητικότητα της γνώσης και η 
κινητικότητα της περίθαλψης επιδρούν 
διαφορετικά στη ζωή των γυναικών απ' 
ό,τι στη ζωή των ανδρών,

Or. en

Τροπολογία 7
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Επισημαίνει την υποβολή της 
ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας από την 
Επιτροπή που επιτρέπει να προωθηθούν 
περαιτέρω οι εξελίξεις και εξασφαλίζει 
πλέον στοχοθετημένη και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση των κοινωνικών πολιτικών 
ενεργοποιώντας τους τομείς της 

1. Επισημαίνει την υποβολή της 
ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας από την 
Επιτροπή που επιτρέπει να προωθηθούν 
περαιτέρω οι εξελίξεις και εξασφαλίζει 
πλέον στοχοθετημένη και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση των κοινωνικών πολιτικών 
ενεργοποιώντας τους τομείς της 



PE418.424v02-00 6/22 AM\765300EL.doc

EL

απασχόλησης, των ίσων ευκαιριών, της 
παιδείας, της υγείας και της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ελπίζει ότι τούτο θα 
συμβάλλει στην προαγωγή της ισότητας
της φύλων, στη δημιουργία περισσότερων 
και καλύτερων θέσεων εργασίας και στις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
φτώχειας, των διακρίσεων και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

απασχόλησης, των ίσων ευκαιριών, της 
παιδείας, της υγείας και της κοινωνίας της 
πληροφορίας, και ελπίζει ότι τούτο θα 
συμβάλλει στην προαγωγή της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και στις προσπάθειες για 
την αντιμετώπιση της φτώχειας, των 
διακρίσεων και του κοινωνικού 
αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 8
 Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. αποδοκιμάζει έντονα το γεγονός ότι η 
ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα δεν 
συγκαταλέγει τις γυναίκες στις 
προτεραιότητες της Επιτροπής και καλεί 
την Επιτροπή να ενσωματώσει τα 
δικαιώματα των γυναικών σε όλους τους 
βασικούς τομείς δράσεις έτσι ώστε να 
λαμβάνεται ρητά υπόψη ο αντίκτυπος τον 
οποίο έχουν όλες οι ενέργειες στις 
γυναίκες, έτσι ώστε να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο να μετατραπούν οι γυναίκες 
στη νέα τάξη που υφίσταται 
εκμετάλλευση κατά τον 21ο αιώνα·  

Or. en

Τροπολογία 9
 Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 1α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει την αύξηση της 
φτώχειας, της επισφαλούς εργασίας και 
των ανισοτήτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν πολιτικές για την ανάκαμψη 
μισθών και συντάξεων, που θα 
συνεισφέρουν στη μεγαλύτερη δικαιοσύνη 
κατά τη διανομή του πλούτου, σε 
βελτιωμένες συνθήκες ζωής για 
εργαζόμενους και συνταξιούχους - ιδίως 
γυναίκες - και σε οικονομική ανάκαμψη·

Or. en

Τροπολογία 10
 Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 1β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. εκφράζει ιδιαίτερα τη λύπη του διότι 
από τη δέσμη μέτρων απουσιάζει η 
αναθεώρηση της οδηγίας για την ίση 
αμοιβή, συνοδευόμενη από ένα σύστημα 
αξιολόγησης ουδέτερο από πλευράς 
φύλου, έτσι ώστε να μειωθούν τα 
χάσματα αμοιβής των φύλων τόσο εντός 
όσο και μεταξύ οικονομικών τομέων, ενώ 
επίσης απουσιάζουν ειδικά μέτρα για το 
συμβιβασμό επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 11
 Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 1γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εναρμονίσουν έως το 2010 την νομοθεσία 
περί ισότητας των φύλων, να εντάξουν 
την ισότητα των φύλων σε όλους τους 
τομείς πολιτικής, όπως απαιτεί το άρθρο 
3.2 της ΣΕΚ και να εξασφαλίσουν την 
αποτελεσματική μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο και εκτέλεση της οδηγίας 
2002/73/ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και προώθηση και τις 
συνθήκες εργασίας· 

Or. en

Τροπολογία 12
 Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 1δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. υπογραμμίζει ότι, μπροστά στις νέες 
δημογραφικές προκλήσεις, η καλύτερη 
λύση στις αρνητικές τάσεις είναι να 
αντιμετωπιστεί η κατάσταση των 
γυναικών που ζουν στη φτώχεια, με άνιση 
και ανεπαρκή πρόσβαση στη διατροφή, 
τη στέγαση, την εκπαίδευση, την αμοιβή 
και οι οποίες δεν επωφελούνται από 
συμβιβασμό της επαγγελματικής και της 
ιδιωτικής ζωής· 

Or. en
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Τροπολογία 13
 Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 1ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτες σχετικά με το μεσοπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που έχουν 
στις γυναίκες οι διάφοροι τύποι 
κινητικότητας και να προτείνει μέτρα για 
μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 14
 Urszula Krupa

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Πιστεύει ότι τα συμφέροντα και οι αξίες 
της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται η ισότητα των φύλων, 
πρέπει να συμβάλλουν στην άσκηση 
επιρροής σε αποφάσεις που λαμβάνονται 
σε διεθνές επίπεδο·

2. Πιστεύει ότι τα συμφέροντα και οι αξίες 
της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται η υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να 
συμβάλλουν στην άσκηση επιρροής σε 
αποφάσεις που λαμβάνονται σε διεθνές 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 15
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Πιστεύει ότι τα συμφέροντα και οι αξίες 
της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων 

2. Πιστεύει ότι τα συμφέροντα και οι αξίες 
της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων 
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συγκαταλέγεται η ισότητα των φύλων, 
πρέπει να συμβάλλουν στην άσκηση 
επιρροής σε αποφάσεις που λαμβάνονται 
σε διεθνές επίπεδο·

συγκαταλέγεται η ισότητα των φύλων, 
πρέπει να συμβάλλουν στην άσκηση 
επιρροής σε αποφάσεις που λαμβάνονται 
σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της 
ατζέντας για αξιοπρεπή εργασία, της 
εφαρμογής των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και διεθνών συμβάσεων, 
ιδίως εκείνων που αφορούν την εργασία 
των γυναικών, των μητέρων και των 
παιδιών, αλλά επίσης την εκπαίδευση· 

Or. en

Τροπολογία 16
 Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 2α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επαναλαμβάνει ότι απορρίπτει το 
σχέδιο οδηγίας για το χρόνο εργασίας που 
πρότεινε η Επιτροπή και ζητεί την 
απόσυρση της πρότασης· επιπλέον καλεί 
το Συμβούλιο να δεσμευθεί 
κατηγορηματικά στη μείωση του χρόνου 
εργασίας χωρίς μείωση των μισθών και 
καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις 
προσπάθειές τους για σταδιακή μείωση 
του χρόνου εργασίας έτσι ώστε να 
επιτευχθεί ο βραχυπρόθεσμος στόχος της 
35ωρης εβδομάδας· θεωρεί ότι η μείωση 
του χρόνο εργασίας χωρίς μείωση των 
μισθών πρέπει να θεωρηθεί ως ένας 
ακόμη τρόπος για τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης -  ιδίως για τις γυναίκες -
και για την τόνωση της οικονομίας·   

Or. en
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Τροπολογία 17
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Θεωρεί ότι η ευελιξία και η ασφάλεια 
πρέπει να χρησιμοποιούνται υπέρ των 
κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων, ιδίως 
για τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους· 
προς το σκοπό αυτό, πρέπει να υιοθετηθεί 
ισόρροπη προσέγγιση τόσο όσον αφορά τα 
συμφέροντα των εργαζομένων γυναικών 
όσο την προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης·

3. Θεωρεί ότι η ευελιξία και η ασφάλεια 
πρέπει να χρησιμοποιούνται υπέρ των 
κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων, ιδίως 
για τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους που 
είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον 
κίνδυνο άκρας φτώχειας, γεγονός που 
αναδεικνύεται στις μελέτες της 
Επιτροπής· προς το σκοπό αυτό, πρέπει να 
υιοθετηθεί ισόρροπη προσέγγιση τόσο 
όσον αφορά τα συμφέροντα των 
εργαζομένων γυναικών όσο την προώθηση 
της οικονομικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 18
 Marusya Ivanova Lyubcheva

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Θεωρεί ότι η ευελιξία και η ασφάλεια 
πρέπει να χρησιμοποιούνται υπέρ των 
κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων, ιδίως 
για τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους· 
προς το σκοπό αυτό, πρέπει να υιοθετηθεί 
ισόρροπη προσέγγιση τόσο όσον αφορά τα 
συμφέροντα των εργαζομένων γυναικών 
όσο την προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης·

3. Θεωρεί ότι η ευελιξία και η ασφάλεια 
πρέπει να χρησιμοποιούνται υπέρ των 
κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων, ιδίως 
για τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους· 
προς το σκοπό αυτό, πρέπει να υιοθετηθεί 
ισόρροπη προσέγγιση τόσο όσον αφορά τα 
συμφέροντα των εργαζομένων γυναικών, 
καθώς και των συνταξιούχων, όσο και 
την ενσωμάτωση της δυνητικής και της 
ενεργού συνεισφοράς των γυναικών για 
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 19
 Marusya Ivanova Lyubcheva

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 3α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής 
νέων κινήτρων για να βελτιωθεί η 
συμφιλίωση μεταξύ οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής, κατά τρόπον ώστε 
να προσφέρεται στις γυναίκες το πλήρες 
φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 20
 Marusya Ivanova Lyubcheva

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 3β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. θεωρεί ότι η εξάλειψη των 
χαμηλότερων μισθών σε ορισμένα 
επαγγέλματα, τα οποία ασκούνται κατά 
κύριο λόγο από γυναίκες, αποτελεί 
προϋπόθεση για την επίτευξη ενός νέου 
προτύπου κοινωνικής δικαιοσύνης και 
οικονομικής ανεξαρτησίας· 

Or. en

Τροπολογία 21
 Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 3α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατόν 
να υπάρξει απάντηση στην κρίση και τις 
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συνέπειές της χωρίς ενίσχυση του 
δημόσιου πλούτου· ζητεί από τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τις κοινωνικές 
λειτουργίες του κράτους και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, να 
ενισχύσουν τις δημόσιες επενδύσεις στον 
εξοπλισμό, ιδίως σε βρεφονηπιακούς 
σταθμούς και γηροκομία, να αναπτύξουν 
μια στεγαστική πολιτική που να εγγυάται 
το δικαίωμα όλων στη στέγη, να 
προστατεύσουν και να αναπτύξουν τις 
δημόσιες υπηρεσίες περίθαλψης και να 
ενισχύσουν τη δημόσια εκπαίδευση· 

Or. en

Τροπολογία 22
 Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
εκπαίδευσης στο πλαίσιο της κοινωνικής 
πολιτικής· τονίζει την ανάγκη να 
επωφελούνται οι νέοι από ποιοτική 
εκπαίδευση προκειμένου να εκριζωθεί το 
φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου· επισημαίνει επίσης ότι θα πρέπει 
να ενημερώνονται οι νέοι, και ιδίως τα 
κορίτσια και οι γυναίκες σχετικά με τις 
δυνατότητες που τους παρέχονται στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

4. Υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
εκπαίδευσης στο πλαίσιο της κοινωνικής 
πολιτικής· τονίζει την ανάγκη να 
επωφελούνται οι νέοι από ποιοτική 
εκπαίδευση προκειμένου να εκριζωθεί το 
φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου· υπογραμμίζει περαιτέρω την 
επείγουσα ανάγκη να καταπολεμηθεί ο 
σχολικός διαχωρισμός σε ολόκληρη την 
ΕΕ, ενώ επισημαίνει επίσης ότι θα πρέπει 
να ενημερώνονται οι νέοι, και ιδίως τα 
κορίτσια και οι γυναίκες σχετικά με τις 
δυνατότητες που τους παρέχονται στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

Or. en



PE418.424v02-00 14/22 AM\765300EL.doc

EL

Τροπολογία 23
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
εκπαίδευσης στο πλαίσιο της κοινωνικής 
πολιτικής· τονίζει την ανάγκη να 
επωφελούνται οι νέοι από ποιοτική 
εκπαίδευση προκειμένου να εκριζωθεί το 
φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου· επισημαίνει επίσης ότι θα πρέπει 
να ενημερώνονται οι νέοι, και ιδίως τα 
κορίτσια και οι γυναίκες σχετικά με τις 
δυνατότητες που τους παρέχονται στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

4. Υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
εκπαίδευσης στο πλαίσιο της κοινωνικής 
πολιτικής· τονίζει την ανάγκη να 
επωφελούνται οι νέοι από ποιοτική 
εκπαίδευση προκειμένου να εκριζωθεί το 
φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου· επισημαίνει επίσης ότι θα πρέπει 
να ενημερώνονται οι νέοι, και ιδίως τα 
κορίτσια και οι γυναίκες σχετικά με τις 
δυνατότητες που τους παρέχονται στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·
καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει ένα 
επιπλέον βήμα στον τομέα της δια βίου 
μάθησης και να θεσπίσει μέτρα που 
προωθούν την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, όπως είναι η προσφορά 
νέων δεξιοτήτων (για παράδειγμα στη 
χρήση νέων τεχνολογιών) έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η επανένταξη των 
γυναικών στην αγορά εργασίας·  

Or. en

Τροπολογία 24
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Ενθαρρύνει την ενίσχυση του διαλόγου 
με τους κοινωνικούς εταίρους που θα 
οδηγεί στη βελτίωση της γονικής άδειας· 
επιδοκιμάζει τις νέες προτάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με την άδεια 
μητρότητας και τα δικαιώματα των 
αυτοαπασχολούμενων.

5. Ενθαρρύνει την ενίσχυση του διαλόγου 
με τους κοινωνικούς εταίρους που θα 
οδηγεί στη βελτίωση της γονικής άδειας· 
επιδοκιμάζει τις νέες προτάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με την άδεια 
μητρότητας και τα δικαιώματα των 
αυτοαπασχολούμενων· υπογραμμίζει την 
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ανάγκη να εξασφαλιστεί στις γυναίκες η 
δυνατότητα επανένταξης στην αγορά 
εργασίας και κατά συνέπεια καλεί την 
Επιτροπή να την προωθήσει ουσιαστικά· 

Or. en

Τροπολογία 25
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
συμμετέχουν οι γυναίκες στην αγορά 
εργασίας, τόσο ως εργοδότριες όσο και 
ως εργαζόμενες, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ στον τομέα 
της απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων, ιδίως η καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά επίσης η 
μεγέθυνση και η ευημερία·  υπογραμμίζει 
ότι πρέπει να δοθούν στις γυναίκες 
ευκαιρίες να αναπτύξουν τα προσόντα 
που έχουν αποκτήσει και να αξιοποιήσουν 
την εκπαίδευση και κατάρτιση που έχουν 
λάβει· ωστόσο υπογραμμίζει την ανάγκη 
να προσφέρονται στις γυναίκες επιλογές 
οι οποίες διευκολύνουν την καλύτερη 
οργάνωση της οικογενειακής και 
επαγγελματικής τους ζωής· 

Or. en

Τροπολογία 26
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 5β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
ενεργά την επιχειρηματικότητα των 
γυναικών η οποία τους επιτρέπει να 
συμβιβάσουν καλύτερη την οικογενειακή 
και την επαγγελματική ζωή· καλεί την 
Επιτροπή να εγγυηθεί ευελιξία στις 
προτεινόμενες νομοθετικές διατάξεις, 
έτσι ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
διοικητικές ή οικονομικές επιβαρύνσεις 
που θα μπορούσαν να αποτελούν 
ανασχετικό παράγοντα για τις 
πρωτοβουλίες των γυναικών στον τομέα 
της επιχειρηματικότητας· 

Or. en

Τροπολογία 27
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 5γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. καλεί την Επιτροπή να συνδυάσει την 
ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα με 
πρωτοβουλίες όπως το ευρωπαϊκό 
σύμφωνο για την ισότητα των φύλων, το 
ευρωπαϊκό σύμφωνο νεολαίας και τον 
ευρωπαϊκό συνασπισμό για τις 
οικογένειες, έτσι ώστε οι μειονεκτούσες
κοινωνικές ομάδες να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές·  

Or. en

Τροπολογία 28
 Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 5α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι οι φτωχότερες 
γυναίκες πρέπει να είναι οι πρώτοι 
εταίροι για το σχεδιασμό, την εφαρμογή 
και την αξιολόγηση των πολιτικών της 
ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας, διότι 
οι γυναίκες που βρίσκονται σε κατάσταση 
μεγάλης φτώχειας πρέπει να αναλάβουν 
το ρόλο της ευθύνης τους, μεταξύ άλλων 
ως μητέρες, όπως και κάθε άλλη γυναίκα, 
και ότι βρίσκουν τις ίδιες χαρές, τρέφουν 
τις ίδιες φιλοδοξίες, αισθάνονται τους 
ίδιους φόβους και δοκιμάζονται από τις 
ίδιες αμφιβολίες, αλλά υπό πολύ 
δυσκολότερες υλικές συνθήκες απ' ό,τι η 
πλειοψηφία των γυναικών· 

Or. fr

Τροπολογία 29
 Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 5β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. θεωρεί ότι απλώς η κατοχή θέσης 
εργασίας δεν αποτελεί ικανοποιητικό 
οχύρωμα εναντίον της άκρας φτώχειας 
και ότι περισσότερες γυναίκες απ' ότι οι 
άνδρες εργάζονται για χαμηλούς μισθούς, 
ιδίως λόγω του διαχωρισμού της 
απασχόλησης, ενώ πολύ συχνά ούτε η 
κοινωνική πρόνοια προστατεύει από την 
άκρα φτώχεια·   

Or. fr
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Τροπολογία 30
 Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 5γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν να 
εξαλειφθεί η άκρα φτώχεια των γυναικών 
και ο συνακόλουθος κοινωνικός 
αποκλεισμός χωρίς να εξετασθεί ο ρόλος 
των ανδρών στην ανοικτή μέθοδο 
συντονισμού και στα εθνικά σχέδια για 
την εφαρμογή της ανανεωμένης 
κοινωνικής ατζέντας· 

Or. fr

Τροπολογία 31
 Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 5δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. υπογραμμίζει ότι η άκρα φτώχεια και 
ο συνακόλουθος κοινωνικός αποκλεισμός 
δεν είναι πλέον δυνατόν να νοούνται μόνο 
ως αριθμοί από οικονομικούς όρους αλλά 
πρέπει επίσης να νοούνται από την άποψη 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
ιδιότητας του πολίτη· αναγνωρίζει ότι η 
αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
κεφαλαίων και των εμπορευμάτων δεν 
επιτρέπει, αυτή καθαυτή την εξάλειψη 
της φτώχειας και της χρόνιας φτώχειας 
(ιδίως όταν αυτή έχει έμμονο χαρακτήρα) 
και ότι η άκρα  φτώχεια συνιστά μια 
στέρηση ευκαιριών και δεν επιτρέπει την 
πραγματική συμμετοχή στη ζωή της 
κοινότητας, δεδομένου ότι όσοι 
πλήττονται από αυτήν γίνονται αδιάφοροι 
για το περιβάλλον τους· 
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Or. fr

Τροπολογία 32
 Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 5ε(νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. ζητεί να ενισχυθεί, σε κάθε επίπεδο 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
στενή εταιρική σχέση με τις φτωχότερες 
γυναίκες και οικογένειες έτσι ώστε να 
αντληθούν από την εμπειρία τους τα 
μέτρα και τα μέσα που επιτρέπουν την 
αποτελεσματική καταπολέμηση της 
χρόνιας φτώχειας και να νικηθεί ο 
συνακόλουθος κοινωνικός αποκλεισμός· 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η εν 
λόγω εταιρική σχέση, ζητεί από όλα τα 
ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα να 
προσαρμόσουν την ανοικτή μέθοδο 
συντονισμού και το επιχειρησιακό 
πλαίσιο της ανανεωμένης κοινωνικής 
ατζέντας στις ανάγκες των γυναικών που 
βρίσκονται σε κατάσταση μεγάλης 
φτώχειας·

Or. fr

Τροπολογία 33
 Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 5 στ. (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 στ. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν,
κατά την εφαρμογή της ανανεωμένης 
κοινωνικής ατζέντας, συμπληρωματικά 
μέτρα ενίσχυσης ειδικά για τις 
εργαζόμενες μητέρες που ανήκουν σε 
μονογονικές οικογένειες ή σε πολυμελείς 
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οικογένειες, παραχωρώντας τους τη 
δυνατότητα να βρίσκουν μορφές εργασίας 
με ελαστικό ωράριο έτσι ώστε να 
μπορούν να αντεπεξέρχονται στις 
αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις 
τους·

Or. fr

Τροπολογία 34
 Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 5ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ζ. αποτίει  φόρο τιμής στον καθημερινό 
αγώνα που δίνουν οι φτωχότερες γυναίκες
εναντίον της φτώχειας και χαιρετίζει την 
εθελοντική στράτευση των πολιτών που 
τις συνοδεύουν και τις στηρίζουν, 
θεωρώντας ότι αποτελεί ουσιαστική 
συνεισφορά στην εφαρμογή της 
ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας· 
χαιρετίζει τη δέσμευση των διεθνών μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, όπως η 
Caritas internationalis  ή η ATD Quart 
Monde, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 
βάθος χρόνου με τους πιο μειονεκτούντες 
πληθυσμούς, καθώς και τα ευρωπαϊκά 
δίκτυα ΜΚΟ του κοινωνικού τομέα·   

Or. fr

Τροπολογία 35
 Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 5η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5η. καλεί τα όργανα που είναι 
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επιφορτισμένα, σε κάθε επίπεδο λήψης 
αποφάσεων, με την εφαρμογή της 
ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας, να 
υιοθετήσουν τον ίδιο ορισμό της 
φτώχειας με αυτόν που έχει υιοθετήσει το 
Κοινοβούλιο στο σύνολο των ψηφισμάτων 
του σχετικά με το σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση: 
επισφάλεια είναι η απουσία ενός ή 
περισσότερων παραγόντων ασφαλείας, 
ιδίως της απασχόλησης, που θα 
επέτρεπαν στα πρόσωπα και τις 
οικογένειες να αντεπεξέλθουν στις 
επαγγελματικές, οικογενειακές και 
κοινωνικές υποχρεώσεις τους και να 
απολαύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά 
τους.  Η ανασφάλεια που απορρέει μπορεί 
να είναι λιγότερο ή περισσότερο 
εκτεταμένη και να έχει λιγότερο ή
περισσότερο σοβαρές και οριστικές 
συνέπειες.  Οδηγεί στη μεγάλη φτώχεια 
όταν πλήττει πολλούς τομείς της 
ύπαρξης, καθίσταται έμμονη και μειώνει 
τις πιθανότητες του ατόμου να αναλάβει 
εκ νέου τις ευθύνες του και να 
επανακτήσει με τις δυνάμεις του τα 
δικαιώματά του· 

Or. fr

Τροπολογία 36
 Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
 Παράγραφος 5θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5θ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ευρωπαϊκής οικονομικής και κοινωνικής 
επιτροπής για το διαρθρωμένο κοινωνικό 
διάλογο στο πλαίσιο της ανανεωμένης 
κοινωνικής ατζέντας και την καλεί να 
συνεχίσει να υποδέχεται τα ευρωπαϊκά 
λαϊκά πανεπιστήμια του Τέταρτου 
Κόσμου, τα οποία από το 1989 έχουν 
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αναδειχθεί σε τόπους πραγματικού 
διαλόγου μεταξύ των φτωχότερων 
πολιτών και των διοικητικών κύκλων της 
Ένωσης, των εκλεγμένων λειτουργών 
όλων των επιπέδων και των εκπροσώπων 
της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, 
με ιδιαίτερη πρόθεση να δοθεί στους 
λιγότερο ευνοημένους πολίτες η 
δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και 
να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της 
φτώχειας, γεγονός που αντιπροσωπεύει 
απτό παράδειγμα της κατ' εξοχήν καλής 
πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
εφαρμογή της ανανεωμένης κοινωνικής 
ατζέντας· 

Or. fr
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