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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό
Το πρόγραμμα «Δικαιώματα και Ιθαγένεια» είναι απόρροια της απλούστευσης και του 
εξορθολογισμού των μηχανισμών χρηματοδότησης. Διαδέχεται τρία τρέχοντα προγράμματα 
(DAPHNE III, PROGRESS (δράσεις για την ισότητα των φύλων και ενότητα για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων) και Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια). Το νέο 
πρόγραμμα εστιάζει σήμερα στην προαγωγή των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια, στις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων, στην ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, στα δικαιώματα του παιδιού, στην προστασία των δεδομένων και σε 
θέματα που αφορούν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Η διαχείριση της 
χρηματοδότησης περιέρχεται πλέον στη ΓΔ Δικαιοσύνης αλλά καλό θα είναι να μην πάει 
χαμένη η εμπειρία και η  εμπειρογνωσία που αναπτύχθηκε στη ΓΔ EMPL. 

Μεθοδολογία
Στο πλαίσιο του ΕΚ, επί της ουσίας αρμόδια είναι η επιτροπή LIBE. Ωστόσο, λόγω της 
ιστορικής διαδρομής των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του νέου ταμείου, οι 
επιτροπές EMPL και FEMM είναι συναρμόδιες σε ορισμένους τομείς και η FEMM είναι 
κυρίως αρμόδια για ένα μικρό αριθμό τομέων. Η συναρμοδιότητα αυτή περιπλέκει κάπως την 
κατάσταση· έτσι, ο εισηγητής και οι συντάκτες γνωμοδότησης των συνδεδεμένων επιτροπών 
συμφώνησαν να καταθέσουν κοινές τροπολογίες, στο μέτρο του δυνατού, για τομείς στους 
οποίους ενδέχεται η αρμοδιότητα να είναι κοινή. Τούτο σημαίνει επίσης ότι η EMPL δεν 
μπορεί να καταθέσει τροπολογίες σε ορισμένες αιτιολογικές σκέψεις και άρθρα η 
αρμοδιότητα των οποίων ανατέθηκε σε άλλη επιτροπή: κατά συνέπεια οι τροπολογίες που 
αφορούν τις κατ’ εξουσιοδότηση, και όχι τις εφαρμοστικές, πράξεις θα κατατεθούν στο 
πλαίσιο της LIBE και όχι της παρούσας γνωμοδότησης.

Σημαντικότερα σημεία
α) Κοινές τροπολογίες με την επιτροπής LIBE:

 Πεδίο εφαρμογής: θέλουμε να περιλάβουμε την ιθαγένεια, υπό την ευρύτερη έννοια 
της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, που δεν βασίζεται απλώς στην εθνικότητα: 
διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να δούμε ορισμένες δράσεις που χρηματοδοτούνται 
από το παρόν πρόγραμμα να παραλείπουν τυχαία ορισμένα μέλη του εργατικού 
δυναμικού, π.χ. από αυτό που θεωρείται δραστηριότητα χωρίς αποκλεισμούς, εξ ου 
και η τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 5 και μια τροπολογία στο άρθρο 4, 
παράγραφος 1, στοιχείο α) 

 Χρηματοδότηση: μολονότι δεν υποβάλλεται τροποποίηση των αριθμητικών 
στοιχείων, υπάρχει σαφές αίτημα των ενδιαφερομένων για διατήρηση, αν όχι αύξηση, 
της χρηματοδότησης για το παρόν πρόγραμμα. Η ΕΟΚΕ στη γνωμοδότησή της 
δηλώνει ότι ανησυχεί μήπως η αύξηση των φαινομένων εξτρεμισμού εμποδίσει την 
υλοποίηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κρίνει για τον λόγο αυτόν 
ότι πρέπει να διατεθούν τα απαραίτητα μέσα στις ομάδες που ασχολούνται με τη 
βελτίωση της κατάστασης αυτής. Άλλα θέματα που σχετίζονται με το παρόν μέσο (π.χ. 
τα δικαιώματα του παιδιού και η προστασία των προσωπικών δεδομένων) είναι 
πιθανό να αποκτήσουν αυξανόμενη σημασία τα επόμενα χρόνια. Το θέμα αυτό 
καλύπτεται από την προτεινόμενη νέα αιτιολογική σκέψη 12α.
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 Διάθεση της χρηματοδότησης: θεωρήθηκε σημαντικό να διασφαλιστεί η διάθεση 
της χρηματοδότησης στις διάφορες συνιστώσες του προγράμματος για να 
κατοχυρωθεί ότι ο ετήσιος προγραμματισμός δεν αποβαίνει εις βάρος ενός 
συγκεκριμένου στοιχείου ή μιας γεωγραφικής διάστασης (νέες αιτιολογικές σκέψεις 
14 γ και 13δ). Η σημασία των συναφών δικτύων και η ανάγκη πρόσβασης σχεδίων 
μικρότερης κλίμακας, σημαντικών ωστόσο, αναγνωρίζονται επίσης στις αιτιολογικές 
σκέψεις 13α, 13β και 13γ.

 Δικαιώματα των καταναλωτών. Κρίθηκε ότι δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για την 
κάλυψη του θέματος αυτού και ότι το θέμα εμπίπτει στο πρόγραμμα καταναλωτών με 
το οποίο ασχολείται η IMCO. Ωστόσο ο συντάκτης γνωμοδότησης πρότεινε μια 
εφεδρική τροπολογία στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο ε) σε σχέση με την 
ελεύθερη κυκλοφορία σε περίπτωση που είναι αδύνατη οιαδήποτε μεταφορά.

β) Θέματα ειδικά για την EMPL 
 Ο χώρος εργασίας είναι σημαντικός χώρος για θέματα που αφορούν τις ίσες 

ευκαιρίες και την ίση μεταχείριση καθώς και την αντιμετώπιση των διακρίσεων. Οι 
κοινωνικοί εταίροι καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο: τούτο 
αντικατοπτρίζεται στην τροπολογία του συντάκτη γνωμοδότησης στο άρθρο 5, 
παράγραφος 1, στοιχείο γ) και στο άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β), μοναδικό 
σημείο της αποκλειστικής μας αρμοδιότητας. 

 Η προστασία των δεδομένων είναι ένα ακόμη σημείο αυξανόμενης σημασίας για 
θέματα που αφορούν την επιτροπή μας, εξ ου και η τροπολογία στο άρθρο 4, 
παράγραφος 1, στοιχείο γ).

 Επειδή η προσφορά εθελοντικής εργασίας είναι σημαντικό στοιχείο για την EMPL, 
ο συντάκτης γνωμοδότησης περιέλαβε αναφορές στην ομάδα αυτή εργαζομένων στην 
αιτιολογική σκέψη 3 και στο άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β).

 Διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία: χρησιμοποιήσαμε τις αναφορές 
της EMPL για το ΕΠΚΑΚ σε σχέση με το διαπεριφερειακό και διασυνοριακό 
παρατηρητήριο στο άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο δ). Ο συντάκτης γνωμοδότησης 
περιέλαβε επίσης παραπομπή στο ΕΠΚΑΚ ως παράδειγμα για το πού μπορούν να 
προκύψουν συνέργιες, στο άρθρο 10, παράγραφος 1 και στην αιτιολογική σκέψη 18. 
Το θέμα των συνεργιών σε σχέση με την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση 
αντικατοπτρίζεται επίσης στην προτεινόμενη νέα αιτιολογική σκέψη 9α και στην 
τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 10.

Στόχος του νέου προγράμματος είναι να προχωρήσει με βάση τα επιτεύγματα των 
προηγούμενων. Θα  πρέπει να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στην προσπάθεια 
καταπολέμησης των διακρίσεων και να προάγει την ισότητα των φύλων. Η κοινωνία των 
πολιτών επιδίδεται με ενθουσιασμό στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, αλλά χρειάζεται 
πόρους για να το πράξει. Ο συντάκτης γνωμοδότησης ευελπιστεί ότι η επιτροπή EMPL θα 
δείξει τη σθεναρή υποστήριξή της.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΊΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση, για 
την περίοδο 2014-2020, του προγράμματος 
«Δικαιώματα και Ιθαγένεια»

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση, για 
την περίοδο 2014-2020, του προγράμματος 
«Ισότητα, Δικαιώματα και Ιθαγένεια»

(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο 
του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν 
ασκούν στο ακέραιο τα δικαιώματα τα 
οποία απορρέουν από την ιθαγένεια της 
Ένωσης. Θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ασκούν το δικαίωμα να κυκλοφορούν και 
να διαμένουν ελεύθερα στην Ένωση, το 
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στις δημοτικές εκλογές, το δικαίωμα σε 
προξενική προστασία και το δικαίωμα 
υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να αισθάνονται 
άνετα όταν ζουν, ταξιδεύουν ή εργάζονται 
σε κάποιο άλλο κράτος μέλος και να έχουν 
τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματά τους 
προστατεύονται οπουδήποτε και αν 
τυχαίνει να βρίσκονται στην Ένωση.

(3) Οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν 
ασκούν στο ακέραιο τα δικαιώματα τα 
οποία απορρέουν από την ιθαγένεια της 
Ένωσης. Θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ασκούν το δικαίωμα να κυκλοφορούν και 
να διαμένουν ελεύθερα στην Ένωση, το 
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στις δημοτικές εκλογές, το δικαίωμα σε 
προξενική προστασία και το δικαίωμα 
υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να αισθάνονται 
άνετα όταν ζουν, ταξιδεύουν, εργάζονται,
σπουδάζουν ή προσφέρουν εθελοντική 
εργασία σε κάποιο άλλο κράτος μέλος και 
να έχουν τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματά 
τους προστατεύονται οπουδήποτε και αν 
τυχαίνει να βρίσκονται στην Ένωση.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, 
καθώς και η ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών αποτελούν αξίες οι οποίες είναι 
κοινές για τα κράτη μέλη. Η 
καταπολέμηση κάθε μορφής διακριτικής 
μεταχείρισης αποτελεί έναν διαρκή στόχο, 
ο οποίος απαιτεί συντονισμένη δράση,
περιλαμβανομένης της παροχής 
χρηματοδότησης.

(5) Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της 
ΣΕΕ, τα άρθρα 8, 10 και 19 της ΣΛΕΕ 
και το άρθρο 21 του Χάρτη, η Ένωση  θα 
πρέπει να αναλάβει ενεργό δράση για τη 
καταπολέμηση των διακρίσεων για 
οιουσδήποτε λόγους, και ειδικότερα λόγω 
φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής,
γλώσσας, ιθαγένειας ή ιδιότητας μέλους 
εθνικής μειονότητας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού, καθώς και
να διασφαλίσει την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, καθώς και την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρία, ως υποχρέωση που 
απορρέει από την προσχώρηση της 
Ένωσης στη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία.  Η συνεκτίμηση της ισότητας 
και η οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς 
αποκλεισμούς με την καταπολέμηση κάθε 
μορφής διακριτικής μεταχείρισης,  
μισαλλοδοξίας και μίσους, η προαγωγή 
ανεκτικών χώρων εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς και η αναγνώριση των 
δικαιωμάτων όλων να έχουν αξιοπρεπή 
μεταχείριση στον χώρο εργασίας και στην 
κοινωνία γενικά, αποτελούν διαρκείς 
στόχους οι οποίοι απαιτούν συντονισμένη 
δράση, περιλαμβανομένης της παροχής
επαρκούς χρηματοδότησης.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, 
πρέπει να προαχθεί υψηλό επίπεδο 
απασχόλησης, με τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να προάγουν τις συνέργιες μεταξύ 
της καταπολέμησης της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και του 
αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και 
της προαγωγής της ισότητας και της 
καταπολέμησης κάθε μορφής διακριτικής 
μεταχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής
«Ευρώπη 2020» καθορίζεται μια 
στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η στήριξη 
και η προαγωγή των δικαιωμάτων των 
ατόμων στην Ένωση, η αντιμετώπιση των 
διακρίσεων και των ανισοτήτων και η
προώθηση της ιθαγένειας συμβάλλουν 
στην προώθηση των ειδικών στόχων και 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(10) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής
«Ευρώπη 2020» καθορίζεται μια 
στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η στήριξη 
και η προαγωγή των δικαιωμάτων των 
ατόμων στην Ένωση, η αντιμετώπιση των 
διακρίσεων και των ανισοτήτων, κυρίως 
στην αγορά εργασίας με στόχο την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, και η προώθηση της 
ιθαγένειας συμβάλλουν στην προώθηση 
των ειδικών στόχων και των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020».

Or. en
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Τροπολογία6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α)  Ο εξορθολογισμός και η 
απλούστευση της χρηματοδοτικής δομής 
δεν θα πρέπει να οδηγούν σε μείωση του 
επιπέδου των χρηματοδοτικών πόρων 
που διατίθεντο στα προηγούμενα 
προγράμματα του 2007-2013. Επιπλέον, 
θα πρέπει να διασφαλιστεί μια 
σταθμισμένη και δίκαιη κατανομή της 
χρηματοδότησης για τους ειδικούς 
στόχους του προγράμματος. Προκειμένου 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση δυνητικών 
αιτούντων, θα πρέπει να υπάρξει 
απλούστευση και ως προς τις διαδικασίες 
υποβολής αίτησης και τις απαιτήσεις 
δημοσιονομικής διαχείρισης, παράλληλα 
με την άρση των διοικητικών φραγμών. 
Ζητεί οι προτάσεις και τα δικαιολογητικά 
έγγραφα να διατίθενται σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Οι οργανώσεις και τα δίκτυα 
οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην 
ανάπτυξη πολιτικής και θα πρέπει να 
θεωρούνται βασικοί παράγοντες, 
δεδομένου ότι μπορούν να επηρεάσουν 
σημαντικά την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος, και θα πρέπει να 
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λαμβάνουν χρηματοδότηση σύμφωνα με 
τις διαδικασίες και τα κριτήρια που 
ορίζονται στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Η Επιτροπή θα πρέπει να επιλέγει 
δράσεις αξιολογώντας τις προτάσεις με 
βάση προκαθορισμένα κριτήρια που 
διασφαλίζουν συνολική συνοχή, 
συμπληρωματικότητα και συνέργιες με το 
έργο των οργανισμών και των υπηρεσιών 
της Ένωσης. Τα εθνικά σχέδια και τα 
σχέδια μικρής κλίμακας θα μπορούσε 
επίσης να θεωρηθεί ότι έχουν ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και να επιλέγονται, 
κατά συνέπεια, για χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13γ) Οργανώσεις – περιλαμβανομένων 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων –
φορείς, δίκτυα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού 
ενδιαφέροντος η δράση των οποίων 
σχετίζεται με τους στόχους του 
προγράμματος θα πρέπει να είναι σε θέση 
να υποβάλλουν αίτηση για κατάλληλη 
χρηματοδότηση για επιδότηση δράσης 
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και επιδότηση λειτουργίας. Τα ετήσια 
προγράμματα εργασίας θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι κάθε ειδικός στόχος 
λαμβάνει σταθμισμένο και δίκαιο μερίδιο 
χρηματοδότησης προκειμένου να υπάρχει 
συνέχεια και να βελτιωθεί η 
προβλεψιμότητα και η αξιοπιστία της 
χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13δ) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη δίκαιη γεωγραφική 
κατανομή και να παρέχει βοήθεια στα 
κράτη μέλη με σχετικά χαμηλό αριθμό 
χρηματοδοτούμενων δράσεων.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική διάθεση κονδυλίων από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει 
να επιδιωχθούν συνέργειες, συνεκτικότητα 
και συμπληρωματικότητα μεταξύ 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα οποία 
στηρίζουν τομείς πολιτικής που 
συνδέονται στενά μεταξύ τους, ιδίως δε 
μεταξύ του παρόντος προγράμματος και 
του προγράμματος «Δικαιοσύνη», το οποίο 
έχει θεσπισθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
XX/XX της XX, του προγράμματος «Η 
Ευρώπη για τους Πολίτες», το οποίο έχει 

(18) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική διάθεση κονδυλίων από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει 
να επιδιωχθούν συνέργειες, συνεκτικότητα 
και συμπληρωματικότητα μεταξύ 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα οποία 
στηρίζουν τομείς πολιτικής που 
συνδέονται στενά μεταξύ τους, ιδίως δε 
μεταξύ του παρόντος προγράμματος και 
του προγράμματος «Δικαιοσύνη», το οποίο 
έχει θεσπισθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
XX/XX της XX, του προγράμματος «Η 
Ευρώπη για τους Πολίτες», το οποίο έχει 
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θεσπισθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
XX/XX της XX, και των προγραμμάτων 
που έχουν θεσπισθεί στους εξής τομείς: 
εσωτερικών υποθέσεων, απασχόλησης και 
κοινωνικών υποθέσεων, υγείας και 
προστασίας του καταναλωτή, εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού,
κοινωνίας της πληροφορίας, διεύρυνσης, 
με έμφαση στο Μέσο Προενταξιακής 
Βοήθειας και στα κονδύλια τα οποία 
παρέχονται κατ’ εφαρμογή του «Κοινού 
στρατηγικού πλαισίου» («κονδύλια CSF»).

θεσπισθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
XX/XX της XX, του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος για την κοινωνική αλλαγή
και την καινοτομία που θεσπίστηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. χχ/χχ της …και
των προγραμμάτων που έχουν θεσπισθεί 
στους εξής τομείς: εσωτερικών υποθέσεων,
απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων,
υγείας και προστασίας του καταναλωτή,
εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και 
αθλητισμού, κοινωνίας της πληροφορίας,
διεύρυνσης, με έμφαση στο Μέσο 
Προενταξιακής Βοήθειας και στα κονδύλια 
τα οποία παρέχονται κατ’ εφαρμογή του
«Κοινού στρατηγικού πλαισίου»
(«κονδύλια CSF»).

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) συμβολή στην αύξηση της άσκησης 
των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 
ιθαγένεια της Ένωσης·

(α) συμβολή στην αύξηση της άσκησης 
των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 
ιθαγένεια ή τη νομοθεσία της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προώθηση της αποτελεσματικής 
υλοποίησης των αρχών της απαγόρευσης 
των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκεύματος ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού, 
περιλαμβανομένης της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών και των δικαιωμάτων 
των ατόμων με αναπηρία και των 

(β) προώθηση της αποτελεσματικής 
υλοποίησης των αρχών της απαγόρευσης 
των διακρίσεων μεταξύ άλλων λόγω 
φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή 
ταυτότητας φύλου, περιλαμβανομένης της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και 
των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία 
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ηλικιωμένων· και των ηλικιωμένων, αναγνωρίζοντας τα 
δικαιώματα όλων των ανθρώπων σε 
αξιοπρεπή μεταχείριση· καταπολέμηση 
του εκφοβισμού, της παρενόχλησης και 
της μη ανεκτικής μεταχείρισης, ιδίως 
στον χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) συμβολή στη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων·

(γ) συμβολή στη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων, περιλαμβανομένων 
καταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων 
στο πλαίσιο της απασχόλησης ή για 
σκοπούς κοινωνικής προστασίας όπως 
ορίζεται στα άρθρα 81 και 82 του 
κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών (γενικός κανονισμός για την 
προστασία δεδομένων) και σε 
καταστάσεις που προκύπτουν από 
υποχρεώσεις βάσει της οδηγίας 
2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή 
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε 
συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων 
στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων 
επικοινωνιών και για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2002/58/ΕΚ·

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) παροχή σε καταναλωτές και 
επιχειρήσεις της δυνατότητας να
συναλλάσσονται και να προβαίνουν σε 
αγορές με εμπιστοσύνη εντός της 
εσωτερικής αγοράς, μέσω της εκτέλεσης 
των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη 
νομοθεσία της Ένωσης περί προστασίας 
του καταναλωτή και της υποστήριξης της 
ελευθερίας του επιχειρείν στην εσωτερική 
αγορά με την πραγματοποίηση 
διασυνοριακών συναλλαγών.

(ε) παροχή στους πολίτες της δυνατότητας 
να ασκούν τα δικαιώματά τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα, 
να εργάζονται, να σπουδάζουν, να 
προσφέρουν εθελοντική εργασία και να 
επιχειρούν εντός της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) προώθηση της διασυνοριακής 
συνεργασίας και συγκρότηση αμοιβαίας 
γνώσης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
μεταξύ όλων των σχετικών 
ενδιαφερομένων·

(γ) προώθηση της διασυνοριακής
συνεργασίας και συγκρότηση αμοιβαίας 
γνώσης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
μεταξύ όλων των σχετικών 
ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) δραστηριότητες κατάρτισης, π.χ. 
ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, 
σεμινάρια, εκδηλώσεις για την εκπαίδευση 
εκπαιδευτών, ανάπτυξη επιγραμμικών ή 

(β) δραστηριότητες κατάρτισης, π.χ. 
ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, 
σεμινάρια, εκδηλώσεις για την εκπαίδευση 
εκπαιδευτών ή εξατομικευμένη 
εκπαίδευση στον χώρο εργασίας, 
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άλλου τύπου ενοτήτων κατάρτισης· ανάπτυξη επιγραμμικών ή άλλου τύπου 
ενοτήτων κατάρτισης διαθέσιμων σε όλο 
το εργατικό δυναμικό, περιλαμβανομένων 
των εθελοντών·

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) παροχή στήριξης σε βασικούς 
παράγοντες, π.χ. στα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της νομοθεσίας και των 
πολιτικών της Ένωσης· υποστήριξη των 
κύριων δικτύων που λειτουργούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και των οποίων οι 
δραστηριότητες συνδέονται με την 
υλοποίηση των στόχων του προγράμματος· 
δικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ 
εξειδικευμένων φορέων και οργανισμών, 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών· χρηματοδότηση δικτύων 
εμπειρογνωμόνων· χρηματοδότηση 
παρατηρητηρίων που λειτουργούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

(δ) παροχή στήριξης σε βασικούς 
παράγοντες, κατά την εφαρμογή της 
νομοθεσίας και των πολιτικών της 
Ένωσης· υποστήριξη των κύριων δικτύων 
που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
των οποίων οι δραστηριότητες συνδέονται 
με την υλοποίηση των στόχων του 
προγράμματος· δικτύωση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μεταξύ εξειδικευμένων φορέων 
και οργανισμών, εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών· χρηματοδότηση 
δικτύων εμπειρογνωμόνων· διασυνοριακή 
και διαπεριφερειακή συνεργασία και
χρηματοδότηση παρατηρητηρίων που 
λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, μεριμνά για τη συνολική 
συνεκτικότητα, συμπληρωματικότητα και 
συνέργειες με άλλα μέσα της Ένωσης, στα 
οποία περιλαμβάνονται, επί παραδείγματι, 
το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», το 
πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους Πολίτες» 
και τα προγράμματα που έχουν θεσπισθεί 
στους εξής τομείς: εσωτερικών υποθέσεων, 

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, μεριμνά για τη συνολική 
συνεκτικότητα, συμπληρωματικότητα και 
συνέργειες με άλλα μέσα της Ένωσης, στα 
οποία περιλαμβάνονται, επί παραδείγματι, 
το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», το 
πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους Πολίτες», 
το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την 
κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία και 
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απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων, 
υγείας και προστασίας του καταναλωτή, 
εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και 
αθλητισμού, κοινωνίας της πληροφορίας, 
διεύρυνσης, με έμφαση στο Μέσο 
Προενταξιακής Βοήθειας και στα κονδύλια 
τα οποία παρέχονται κατ’ εφαρμογή του 
«Κοινού στρατηγικού πλαισίου» 
(«κονδύλια CSF»).

τα προγράμματα που έχουν θεσπισθεί 
στους εξής τομείς: εσωτερικών υποθέσεων, 
απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων, 
υγείας και προστασίας του καταναλωτή, 
εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και 
αθλητισμού, κοινωνίας της πληροφορίας, 
διεύρυνσης, με έμφαση στο Μέσο 
Προενταξιακής Βοήθειας και στα κονδύλια 
τα οποία παρέχονται κατ’ εφαρμογή του 
«Κοινού στρατηγικού πλαισίου» 
(«κονδύλια CSF»).

Or. en


