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Τροπολογία 1
Elżbieta Rafalska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει 
επανειλημμένα από την Επιτροπή να 
προαγάγει και να εφαρμόσει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές της Ένωσης, τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και 
την αξιολόγηση των επιπτώσεων ανά 
φύλο στους σχετικούς τομείς ενωσιακής 
πολιτικής και, από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, να ενσωματώσει τη διάσταση 
του φύλου, συμπεριλαμβανομένων 
ξεχωριστών δεδομένων ανά φύλο στις 
εκθέσεις του σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης·

διαγράφεται·

Or. pl

Τροπολογία 2
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει 
επανειλημμένα από την Επιτροπή να 
προαγάγει και να εφαρμόσει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές της Ένωσης, τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και 
την αξιολόγηση των επιπτώσεων ανά φύλο 
στους σχετικούς τομείς ενωσιακής 
πολιτικής και, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει 
επανειλημμένα από την Επιτροπή να 
προαγάγει και να εφαρμόσει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές της Ένωσης, τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και 
εκτιμήσεις των επιπτώσεων ανά φύλο σε 
όλους τους τομείς ενωσιακής πολιτικής 
και, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, να 
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να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου, 
συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών 
δεδομένων ανά φύλο στις εκθέσεις του 
σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης·

ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου, 
συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών 
δεδομένων ανά φύλο στις εκθέσεις του 
σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 3
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει 
επανειλημμένα από την Επιτροπή να 
προαγάγει και να εφαρμόσει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές της Ένωσης, τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και 
την αξιολόγηση των επιπτώσεων ανά φύλο 
στους σχετικούς τομείς ενωσιακής 
πολιτικής και, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου, 
συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών 
δεδομένων ανά φύλο στις εκθέσεις του 
σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει 
επανειλημμένα από την Επιτροπή να 
προαγάγει και να εφαρμόσει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές της Ένωσης, τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και 
την αξιολόγηση των επιπτώσεων ανά φύλο 
σε όλους τους τομείς ενωσιακής πολιτικής 
και, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, να 
ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου, 
συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών 
δεδομένων ανά φύλο στις εκθέσεις του 
σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 4
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
και το κράτος δικαίου αποτελούν 
θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ και τα 
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ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν ως 
στόχο την προώθησή τους σύμφωνα με 
το άρθρο 13 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ευθύνη αυτή θα πρέπει 
επίσης να επιμερίζεται μεταξύ των 
κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή της 
καλόπιστης συνεργασίας που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί την ενσωμάτωση των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς 
πολιτικής· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, 
την έκκλησή του για εφαρμογή της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 
στη διαδικασία του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και της αξιολόγησής της·

1. ζητεί την ενσωμάτωση μιας 
οπτικής που αφορά τα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων σε 
όλους τους τομείς πολιτικής· 
επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την 
έκκλησή του για εφαρμογή της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων 
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της 
αξιολόγησής της· επαναλαμβάνει το 
αίτημά του να συμπεριληφθούν επίσης 
ειδικοί δείκτες ανά φύλο στο κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 6
Elżbieta Rafalska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί την ενσωμάτωση των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς 
πολιτικής· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, 
την έκκλησή του για εφαρμογή της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 
στη διαδικασία του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και της αξιολόγησής 
της·

1. ζητεί την ενσωμάτωση των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων σε όλους τους 
σχετικούς τομείς πολιτικής·

Or. pl

Τροπολογία 7
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί την ενσωμάτωση των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς 
πολιτικής· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, 
την έκκλησή του για εφαρμογή της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 
στη διαδικασία του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και της αξιολόγησής της·

1. τονίζει ότι τα δικαιώματα των 
γυναικών και η ισότητα των φύλων θα 
πρέπει να ενσωματωθούν και να 
διασφαλιστούν σε όλους τους τομείς 
πολιτικής· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, 
την έκκλησή του για εφαρμογή της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 
στη διαδικασία του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και της αξιολόγησής της·

Or. en

Τροπολογία 8
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του 



AM\1192348EL.docx 7/17 PE643.136v01-00

EL

κράτους δικαίου στην Ένωση, ιδίως των 
νομοθετικών προτάσεων που αποσκοπούν 
στην προστασία του προϋπολογισμού της 
ΕΕ σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τη βασική 
αποστολή των δικαιούχων κονδυλίων της 
ΕΕ· να αρνηθεί τη χρηματοδότηση 
οποιασδήποτε ομάδας επιδιώκει να 
χρησιμοποιήσει κονδύλια της ΕΕ για την 
κατάργηση δικαιωμάτων, ιδίως 
δικαιωμάτων των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 9
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. επισημαίνει ότι η συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού εντάσσεται σε μία 
συνολική στρατηγική ισότητας των 
φύλων και τονίζει, επομένως, ότι η 
δέσμευση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
σε αυτόν τον τομέα είναι θεμελιώδους 
σημασίας· εκφράζει, εν προκειμένω, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε 
καμία στρατηγική της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-
2020 και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
το καθεστώς της νέας στρατηγικής της 
δέσμευσης για την ισότητα των φύλων 
μέσω της έγκρισής της ως ανακοίνωσης·

Or. en

Τροπολογία 10
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αλληλοσύνδεση των επιθέσεων στο 
κράτος δικαίου και της εναντίωσης στην 
ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα 
των γυναικών· ζητεί να αντιμετωπιστεί το 
ζήτημα αυτό μέσω της διαδικασίας του 
άρθρου 7 κατά των εν λόγω κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 11
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού  
για τον ειδικό στόχο για το πρόγραμμα 
Daphne στο πλαίσιο του τρέχοντος 
προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια» (REC)· λαμβάνει υπό σημείωση 
την εξέλιξη της ανάπτυξης μιας έρευνας σε 
επίπεδο ΕΕ, με κοινή μεθοδολογία και 
ερωτηματολόγιο, για τη συλλογή 
συγκρίσιμων δεδομένων για τη βία με 
βάση το φύλο, σε τακτική βάση, σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ· ελπίζει ότι τα πρώτα 
αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης της 
έρευνας θα είναι διαθέσιμα έως το 2019 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα διενέργειας της έρευνας 
από το 2020-2021 και μετά1·

3. εκφράζει τη λύπη του για την τάση 
που παρατηρείται τα τελευταία έτη να 
περικόπτονται τα κονδύλια της ΕΕ για 
την καταπολέμηση όλων των μορφών 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών και επιβεβαιώνει το αίτημά 
του να αυξηθούν οι πόροι για τον ειδικό 
στόχο του προγράμματος Daphne· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για 
τον ειδικό στόχο για το πρόγραμμα Daphne 
στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» 
(REC)· λαμβάνει υπό σημείωση την 
εξέλιξη της ανάπτυξης μιας έρευνας σε 
επίπεδο ΕΕ, με κοινή μεθοδολογία και 
ερωτηματολόγιο, για τη συλλογή 
συγκρίσιμων δεδομένων για τη βία με 
βάση το φύλο, σε τακτική βάση, σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ· ελπίζει ότι τα πρώτα 
αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης της 
έρευνας θα είναι διαθέσιμα έως το 2019 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
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συμμόρφωση με το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα διενέργειας της έρευνας 
από το 2020-2021 και μετά1·

_________________ _________________
1 Programme Statements of operational 
expenditure COM(2019) 400 - June 2019 - 
σελ. 360

1 Programme Statements of operational 
expenditure COM(2019) 400 - Ιούνιος 
2019 - σελ. 360

Or. en

Τροπολογία 12
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού  
για τον ειδικό στόχο για το πρόγραμμα 
Daphne στο πλαίσιο του τρέχοντος 
προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια» (REC)· λαμβάνει υπό 
σημείωση την εξέλιξη της ανάπτυξης μιας 
έρευνας σε επίπεδο ΕΕ, με κοινή 
μεθοδολογία και ερωτηματολόγιο, για τη 
συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων για τη 
βία με βάση το φύλο, σε τακτική βάση, σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· ελπίζει ότι τα 
πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης 
της έρευνας θα είναι διαθέσιμα έως το 
2019 προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα διενέργειας της έρευνας 
από το 2020-2021 και μετά1·

3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού 
για τον ειδικό στόχο για το πρόγραμμα 
Daphne και για την αντιστροφή της 
μείωσης των κονδυλίων που 
προορίζονται για το πρόγραμμα Daphne 
κατά την περίοδο 2014-2020· λαμβάνει 
υπό σημείωση την εξέλιξη της ανάπτυξης 
μιας έρευνας σε επίπεδο ΕΕ, με κοινή 
μεθοδολογία και ερωτηματολόγιο, για τη 
συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων για τη 
βία με βάση το φύλο, σε τακτική βάση, σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· ελπίζει ότι τα 
πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης 
της έρευνας θα είναι διαθέσιμα έως το 
2019 προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα διενέργειας της έρευνας 
από το 2020-2021 και μετά1·

_________________ _________________
1 Programme Statements of operational 
expenditure COM(2019) 400 - June 2019 - 
σελ. 360

1 Programme Statements of operational 
expenditure COM(2019) 400 - Ιούνιος 
2019 - σελ. 360

Or. en
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Τροπολογία 13
Isabella Tovaglieri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού  
για τον ειδικό στόχο για το πρόγραμμα 
Daphne στο πλαίσιο του τρέχοντος 
προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια» (REC)· λαμβάνει υπό σημείωση 
την εξέλιξη της ανάπτυξης μιας έρευνας σε 
επίπεδο ΕΕ, με κοινή μεθοδολογία και 
ερωτηματολόγιο, για τη συλλογή 
συγκρίσιμων δεδομένων για τη βία με 
βάση το φύλο, σε τακτική βάση, σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ· ελπίζει ότι τα πρώτα 
αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης της 
έρευνας θα είναι διαθέσιμα έως το 2019 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα διενέργειας της έρευνας 
από το 2020-2021 και μετά1·

3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού 
για τον ειδικό στόχο για το πρόγραμμα 
Daphne στο πλαίσιο του τρέχοντος 
προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια» (REC)· λαμβάνει υπό σημείωση 
την εξέλιξη της ανάπτυξης μιας έρευνας σε 
επίπεδο ΕΕ, με κοινή μεθοδολογία και 
ερωτηματολόγιο, για τη συλλογή 
συγκρίσιμων δεδομένων για τη βία κατά 
των γυναικών, σε τακτική βάση, σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ· ελπίζει ότι τα πρώτα 
αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης της 
έρευνας θα είναι διαθέσιμα έως το 2019 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα διενέργειας της έρευνας 
από το 2020-20211 και μετά·

_________________ _________________
1 Programme Statements of operational 
expenditure COM(2019) 400 - June 2019 - 
σελ. 360

1 Programme Statements of operational 
expenditure COM(2019) 400 - Ιούνιος 
2019 - σελ. 360

Or. it

Τροπολογία 14
Frances Fitzgerald

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. ζητεί να εξεταστούν οι συνέργειες 
μεταξύ των εν λόγω εσωτερικών και 
εξωτερικών προγραμμάτων της Ένωσης 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια 
συνεκτική και συνεχιζόμενη προσέγγιση 
όσον αφορά τις πολιτικές τόσο εντός όσο 
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και εκτός της Ένωσης, όπως στην 
περίπτωση του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM).

Or. en

Τροπολογία 15
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. ζητεί αυξημένη διαφάνεια, 
στοχευμένες δράσεις και ειδικές γραμμές 
του προϋπολογισμού για την επίτευξη των 
στόχων της ισότητας των φύλων και των 
δικαιωμάτων των γυναικών στο πλαίσιο 
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 16
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. ζητεί να περιλαμβάνονται στους 
γενικούς εκ των προτέρων όρους για τα 
κονδύλια της ΕΕ εκτιμήσεις επιπτώσεων 
από άποψη φύλου·

Or. en

Τροπολογία 17
Monika Vana
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. υπενθυμίζει ότι ένας πολύ 
σημαντικός αριθμός των προσφύγων και 
των αιτούντων άσυλο που εισέρχονται 
στην EE είναι γυναίκες και παιδιά· 
τονίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου συγκαταλέγεται επίσης στις 
θεμελιώδεις αρχές του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 
και επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου 
και στις πολιτικές μετανάστευσης και 
ασύλου, με τη χορήγηση ειδικών 
κονδυλίων για την πρόληψη της βίας με 
βάση το φύλο και τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στα δικαιώματα που 
σχετίζονται με την υγεία και την 
αναπαραγωγική υγεία·

Or. en

Τροπολογία 18
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει την ανάγκη να 
καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στους τομείς της έρευνας και της 
ολοκλήρωσης· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει 
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, 
έως τον Ιανουάριο του 2019, το ποσοστό 
των γυναικών που συμμετείχαν σε έργα 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
ανερχόταν στο 42 % του συνολικού 
εργατικού δυναμικού· αντιθέτως, εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες 
αντιπροσώπευαν μόνο το 28 % των 

4. επισημαίνει την ανάγκη να 
καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στους τομείς της έρευνας και της 
ολοκλήρωσης· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει 
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, 
έως τον Ιανουάριο του 2019, το ποσοστό 
των γυναικών που συμμετείχαν σε έργα 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
ανερχόταν στο 42 % του συνολικού 
εργατικού δυναμικού· αντιθέτως, εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες 
αντιπροσώπευαν μόνο το 28 % των 
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συντονιστών των έργων και ότι μόνο στο 
32,4 % των επιχορηγήσεων ελήφθη υπόψη 
η διάσταση του φύλου στο περιεχόμενο 
της έρευνας και της καινοτομίας2·

συντονιστών των έργων και ότι μόνο στο 
32,4 % των επιχορηγήσεων ελήφθη υπόψη 
η διάσταση του φύλου στο περιεχόμενο 
της έρευνας και της καινοτομίας2·ζητεί 
επίσης να συμπεριληφθούν στοχευμένες 
δράσεις για τα δικαιώματα των γυναικών 
και την ισότητα των φύλων με ειδικές 
γραμμές του προϋπολογισμού, 
προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διάσταση 
του φύλου στο πλαίσιο των πολιτικών για 
τη μετανάστευση και το άσυλο·

_________________ _________________
2 ό.π. σελ. 74 2 ό.π. σελ. 74

Or. en

Τροπολογία 19
Elżbieta Rafalska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει την ανάγκη να 
καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στους τομείς της έρευνας και της 
ολοκλήρωσης· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει 
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, 
έως τον Ιανουάριο του 2019, το ποσοστό 
των γυναικών που συμμετείχαν σε έργα 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
ανερχόταν στο 42 % του συνολικού 
εργατικού δυναμικού· αντιθέτως, 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόνο το 28 
% των συντονιστών των έργων και ότι 
μόνο στο 32,4 % των επιχορηγήσεων 
ελήφθη υπόψη η διάσταση του φύλου στο 
περιεχόμενο της έρευνας και της 
καινοτομίας2·

4. επισημαίνει την ανάγκη να 
καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στους τομείς της έρευνας και της 
ολοκλήρωσης· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει 
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, 
έως τον Ιανουάριο του 2019, το ποσοστό 
των γυναικών που συμμετείχαν σε έργα 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
ανερχόταν στο 42 % του συνολικού 
εργατικού δυναμικού·

_________________
2 ό.π. σελ. 74

Or. pl
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Τροπολογία 20
Isabella Tovaglieri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει την ανάγκη να 
καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στους τομείς της έρευνας και της 
ολοκλήρωσης· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει 
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, 
έως τον Ιανουάριο του 2019, το ποσοστό 
των γυναικών που συμμετείχαν σε έργα 
του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
ανερχόταν στο 42 % του συνολικού 
εργατικού δυναμικού· αντιθέτως, εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες 
αντιπροσώπευαν μόνο το 28 % των 
συντονιστών των έργων και ότι μόνο στο 
32,4 % των επιχορηγήσεων ελήφθη υπόψη 
η διάσταση του φύλου στο περιεχόμενο 
της έρευνας και της καινοτομίας2·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
συμμετέχουν πλήρως τόσο οι άνδρες όσο 
και οι γυναίκες στους τομείς της έρευνας 
και της καινοτομίας· στο πλαίσιο αυτό, 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι, έως τον Ιανουάριο του 2019, 
το ποσοστό των γυναικών που συμμετείχαν 
σε έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
ανερχόταν στο 42 % του συνολικού 
εργατικού δυναμικού· αντιθέτως, εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες 
αντιπροσώπευαν μόνο το 28 % των 
συντονιστών των έργων και ότι μόνο στο 
32,4 % των επιχορηγήσεων ελήφθη υπόψη 
η διάσταση του φύλου στο περιεχόμενο 
της έρευνας και της καινοτομίας2· 

_________________ _________________
2 ό.π. σελ. 74 2 ό.π. σελ. 74

Or. it

Τροπολογία 21
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. ζητεί από το Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για την 
ισότητα των φύλων στο επόμενο ΠΔΠ 
και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, παρά την κοινή δήλωση που 
προσαρτήθηκε στο ΠΔΠ σχετικά με την 
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ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 
έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος στον 
τομέα αυτό και, από το ΠΔΠ 2014-2020, 
δεν έχει προκύψει καμία σαφής 
στρατηγική για την ισότητα των φύλων η 
οποία να περιλαμβάνει συγκεκριμένες 
επιδιώξεις, σαφείς στόχους και 
πιστώσεις·

Or. en

Τροπολογία 22
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμά 
τη διάσταση του φύλου στην κατάρτιση 
του προϋπολογισμού καθόλη τη 
διαδικασία του προϋπολογισμού, την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού και την 
αξιολόγηση της εκτέλεσής του, 
προκειμένου να προωθείται η ισότιμη 
πρόσβαση σε προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και να 
ενθαρρύνεται η συμμετοχή των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 23
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί τη συλλογή χωριστών ανά 
φύλο στοιχείων για τους δικαιούχους και 
τους συμμετέχοντες σε προγράμματα που 
χρηματοδοτεί η ΕΕ.

5. ζητεί τη συλλογή χωριστών ανά 
φύλο στοιχείων για τους δικαιούχους και 
τους συμμετέχοντες σε προγράμματα που 
χρηματοδοτεί η ΕΕ· επαναλαμβάνει το 
αίτημά του να συμπεριληφθούν στην 
κοινή δέσμη δεικτών αποτελεσμάτων για 
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την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης ειδικοί δείκτες ανά φύλο, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, δηλαδή σύμφωνα με τις 
αρχές της οικονομίας, της 
αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 24
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. διατυπώνει εκ νέου το αίτημά του 
να συμπεριληφθούν επίσης στην κοινή 
δέσμη δεικτών αποτελεσμάτων για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης ειδικοί δείκτες ανά φύλο 
βασισμένοι σε μια μεγαλύτερη εστίαση 
στην αρχή της ισότητας, της ισοτιμίας 
και της οικολογίας, επιπλέον του 
κλασικού τριπτύχου (οικονομία, 
αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα)·

Or. en

Τροπολογία 25
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) δεν περιλαμβάνει τη 
διάσταση του φύλου λόγω της έλλειψης 
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συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με το 
φύλο των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση 
ή/και οι αιτήσεις των οποίων εγκρίνονται 
για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ·

Or. en

Τροπολογία 26
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. ζητεί από το Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για την 
ισότητα των φύλων στο επόμενο ΠΔΠ με 
τη συμπερίληψη ρήτρας για τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και 
την επανεξέταση με τρόπο που συνεκτιμά 
τη διάσταση του φύλου στον νέο 
κανονισμό για το ΠΔΠ·

Or. en


