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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(1 α) Ο σεβασμός της ισότητας των
φύλων επιβεβαιώνεται στο σύνολο της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ως μια από
τις βασικές αρχές της Ένωσης,
τονίζοντας την ανάγκη για την προώθηση
πολιτικών υπέρ της ισότητας των φύλων
προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή του
εργατικού δυναμικού και να συμβάλλει
στην ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή. Στην εμβληματική πρωτοβουλία
"Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις
εργασίας" παρατηρείται ότι τα κράτη
μέλη πρέπει να προωθήσουν νέες μορφές
ισορροπημένου συνδυασμού
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
και την ισότητα των φύλων. Επιπλέον, το
2010, η Επιτροπή υιοθέτησε μια
στρατηγική για την προώθηση της
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών
στην Ευρώπη με στόχο, ιδίως, να κάνει
καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των
γυναικών, συμβάλλοντας έτσι στους
γενικούς οικονομικούς και κοινωνικούς
στόχους της Ένωσης.

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
AD\901045EL.doc
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(4 α) Ο επιζήμιος αντίκτυπος της
απώλειας θέσεων εργασίας επιδεινώνεται
για ορισμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν
μεγαλύτερες δυσχέρειες κατά την
επανένταξη στην αγορά εργασίας,
ιδιαίτερα για εργαζόμενες με χαμηλή
ειδίκευση ή ανειδίκευτες εργαζόμενες,
ανύπαντρες μητέρες και γυναίκες με
ευθύνες παροχής φροντίδας. Η
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση
και ο αντίκτυπός της στη μείωση της
χρηματοδότησης του δημόσιου τομέα
οδήγησε με τη σειρά του, σε περαιτέρω
απώλεια θέσεων εργασίας και σε
μεγαλύτερη ανασφάλεια για εκατομμύρια
γυναίκες, κυρίως εκείνες που
απασχολούνται με συμβάσεις προσωρινής
ή μερικής απασχόλησης και με συνθήκες
εποχιακής απασχόλησης. Η ισότιμη
πρόσβαση στο ΕΤΠ θα πρέπει ως εκ
τούτου να ισχύει για όλες τις συμβάσεις
εργασίας,

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(5 α) Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή και τα
κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η
εφαρμογή των προτεραιοτήτων, που
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ,
συμβάλλουν στην προώθηση της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών,
λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα
των Φύλων 2010 - 2020.
Η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής
της ισότητας μεταξύ ανδρών και
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γυναικών πρέπει να συμπεριλαμβάνει
στοιχεία και δείκτες κατανεμημένους ανά
φύλο, στόχους και κριτήρια σχετικά με
της ισότητα των φύλων και να προβλέπει
τη συμμετοχή αρμοδίων για την ισότητα
των φύλων φορέων σε διάφορα στάδια
της εφαρμογής, και ειδικότερα κατά τον
προγραμματισμό, την παρακολούθηση
και την αξιολόγηση.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(7 α) Για την προστασία της διάστασης
του φύλου στο πλαίσιο του ΕΤΠ, πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες
που αναγκάζονται να δέχονται
περιστασιακές εργασίες, μερικής και
προσωρινής απασχόλησης, λόγω των
πολλών διακοπών εργασίας που πρέπει να
ζητούν για λόγους μητρότητας και για να
φροντίζουν τα παιδιά και τα ηλικιωμένα
μέλη της οικογένειας.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Για την κατάρτιση της συντονισμένης
δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής
για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη
πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα
συμβάλλουν σημαντικά στην
απασχολησιμότητα των απολυμένων
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
επιδιώκουν την επανένταξη στην
απασχόληση ή σε νέες δραστηριότητες για
το 50% τουλάχιστον των στοχευόμενων
εργαζομένων μέσα σε 12 μήνες από την

(10) Για την κατάρτιση της συντονισμένης
δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής
για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη
πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα
συμβάλλουν σημαντικά στην
απασχολησιμότητα των απολυμένων
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
επιδιώκουν την επανένταξη στην
απασχόληση ή σε νέες δραστηριότητες για
το 50% τουλάχιστον των στοχευόμενων
εργαζομένων μέσα σε 12 μήνες από την
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ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

παροχή της συνδρομής.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι ενέργειες που λαμβάνουν
χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο
σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχεία α) και β)
αποσκοπούν να διασφαλιστεί ότι
τουλάχιστον το 50 % των εργαζομένων
που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες
βρίσκουν σταθερή απασχόληση μέσα σε
ένα χρόνο από την ημερομηνία
εφαρμογής.

Οι ενέργειες που λαμβάνουν
χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο
σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχεία α) και β)
αποσκοπούν να διασφαλιστεί ότι
τουλάχιστον το 50 % των εργαζομένων
που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες
βρίσκουν σταθερή απασχόληση μέσα σε
ένα χρόνο από την παροχή της
συνδρομής.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο -α (νέο)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(- α) «η αρχή της ίσης μεταχείρισης
ανδρών και γυναικών» σημαίνει ότι δεν
θα υπάρχει καμία διάκριση βάσει φύλου
στα διάφορα στάδια της εφαρμογής της
χρηματοδοτικής συνεισφοράς, ειδικότερα
όσον αφορά την επιλογή ομάδων στόχου
και τον καθορισμό κριτηρίων, δεικτών
και δικαιούχων·

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά,
όπως επιδόματα για την αναζήτηση
εργασίας, κίνητρα των εργοδοτών για
PE483.818v02-00
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προσλήψεις, επιδόματα κινητικότητας,
διαβίωσης ή κατάρτισης
(περιλαμβανομένων των επιδομάτων για
άτομα που παρέχουν φροντίδα ή για
υπηρεσίες αντικατάστασης στον γεωργικό
κλάδο) που περιορίζονται στο σύνολό τους
στη διάρκεια της τεκμηριωμένης
ενεργητικής αναζήτησης εργασίας ή της
διά βίου μάθησης ή των δραστηριοτήτων
κατάρτισης·

προσλήψεις, επιδόματα κινητικότητας,
διαβίωσης ή κατάρτισης
(περιλαμβανομένων των επιδομάτων για
την φροντίδα των παιδιών ή άλλων
εξαρτωμένων μελών ή για υπηρεσίες
αντικατάστασης στον γεωργικό κλάδο) που
περιορίζονται στο σύνολό τους στη
διάρκεια της τεκμηριωμένης ενεργητικής
αναζήτησης εργασίας ή της διά βίου
μάθησης ή των δραστηριοτήτων
κατάρτισης·

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως
μειονεκτούντων ή ηλικιωμένων
εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να
παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά
εργασίας.

(γ) μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως
μειονεκτούντων εργαζομένων, και εκείνων
που αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο
φτώχειας, όπως είναι οι γυναίκες -ιδίως
οι άγαμες μητέρες- ή ηλικιωμένων
εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να
παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά
εργασίας.

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(γ α) χρηματοπιστωτικά μέτρα, για
παράδειγμα, μέσα, όπως η μικροπίστωση,
για τη στήριξη των εργαζομένων που
βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη
κατάσταση, όπως τα άτομα με αναπηρία,
οι ανύπαντρες μητέρες και οι
ηλικιωμένοι.

Τροπολογία 11
AD\901045EL.doc
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κόστος των μέτρων στο σημείο β) δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 50 % του
συνολικού κόστους της συντονισμένης
δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

διαγράφεται

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) εντοπισμό, κατά περίπτωση, των
επιχειρήσεων που προβαίνουν σε
απολύσεις, των προμηθευτών ή των
παραγωγών των επόμενων σταδίων του
προϊόντος, των τομέων, καθώς και των
κατηγοριών των εργαζομένων για τους
οποίους πρόκειται να ζητηθεί βοήθεια,

(γ) εντοπισμό, κατά περίπτωση, των
επιχειρήσεων που προβαίνουν σε
απολύσεις, των προμηθευτών ή των
παραγωγών των επόμενων σταδίων του
προϊόντος, των τομέων, καθώς και των
κατηγοριών των εργαζομένων για τους
οποίους πρόκειται να ζητηθεί βοήθεια, με
τη χρήση δεδομένων κατανεμημένων με
βάση το φύλο·

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση
της διάστασης του φύλου προωθούνται στα
διάφορα στάδια της εφαρμογής της
χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Η
Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν
τα δέοντα μέτρα για την πρόληψη
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
εφαρμόζουν την αρχή της ίσης
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών,
πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα
ανέχονται καμία διάκριση λόγω φύλου
και ότι θα εξασφαλίζουν ότι η ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών και η
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
προωθούνται στα διάφορα στάδια της
εφαρμογής της χρηματοδοτικής
συνεισφοράς, ειδικότερα όσον αφορά την
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γενετήσιου προσανατολισμού και τον
τύπο της σύμβασης απασχόλησης ή τη
σχέση εργασίας κατά τα διάφορα στάδια
εφαρμογής του ΕΤΠ και ιδιαίτερα κατά
την πρόσβαση σε αυτό.

επιλογή ομάδων στόχου και τον
καθορισμό κριτηρίων, δεικτών και
δικαιούχων·

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την
πρόληψη διακρίσεων λόγω φύλου,
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
και τον τύπο της σύμβασης απασχόλησης
ή τη σχέση εργασίας κατά τα διάφορα
στάδια εφαρμογής του ΕΤΠ και ιδιαίτερα
κατά την πρόσβαση σε αυτό.
Κατά την υποβολή αιτήσεων και κατά
την χρήση πόρων από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση, τα κράτη μέλη
υποστηρίζουν ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες
ομάδες της κοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών,
των οποίων το σημαντικό χάσμα αμοιβών
μεταξύ των φύλων επηρεάζει επίσης το
ύψος των ασφαλιστικών παροχών
απασχόλησης, ενώ η μακροχρόνια
ανεργία μειώνει περαιτέρω τις
συνταξιοδοτικές απολαβές.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για
χρηματοδοτική συνεισφορά από τις
ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 8
παράγραφος 2 στοιχείο η) κατά τις οποίες
το κράτος μέλος αρχίζει τις
εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους
στοχοθετημένους εργαζομένους ή τις
διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του
ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι
1 και 3 αντίστοιχα. Στην περίπτωση των

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για
χρηματοδοτική συνεισφορά από τις
ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 8
παράγραφος 2 στοιχείο στ) κατά τις οποίες
το κράτος μέλος αρχίζει τις
εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους
στοχοθετημένους εργαζομένους ή τις
διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του
ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι
1 και 3 αντίστοιχα. Στην περίπτωση των
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γεωργών, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για
συνεισφορά από την ημερομηνία που
ορίζεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη
που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 3.

γεωργών, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για
συνεισφορά από την ημερομηνία που
ορίζεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη
που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 3.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο 15 μήνες μετά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή
μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην
κατ'εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 3, το κράτος μέλος υποβάλλει
ενδιάμεση έκθεση στην Επιτροπή για την
εφαρμογή της χρηματοδοτικής
συνεισφοράς, περιλαμβάνοντας την
χρηματοδότηση, την τήρηση προθεσμιών
και τον τύπο των ενεργειών που έχουν ήδη
διενεργηθεί, καθώς και για τον ρυθμό
επανένταξης στην απασχόληση ή για νέες
δραστηριότητες που επιτεύχθηκαν 12
μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης.

Το αργότερο 15 μήνες μετά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή
μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην
κατ'εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 3, το κράτος μέλος υποβάλλει
ενδιάμεση έκθεση στην Επιτροπή για την
εφαρμογή της χρηματοδοτικής
συνεισφοράς, περιλαμβάνοντας την
χρηματοδότηση, την τήρηση προθεσμιών
και τον τύπο των ενεργειών που έχουν ήδη
διενεργηθεί, καθώς και για τον ρυθμό
επανένταξης στην απασχόληση, με
ιδιαίτερη αναφορά στη διάσταση του
φύλου, ή για νέες δραστηριότητες που
επιτεύχθηκαν 12 μήνες μετά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) περιγραφή των ενεργειών που έχουν
αναληφθεί και σχεδιαστεί από τις εθνικές,
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τα ταμεία
της Ένωσης, τους κοινωνικούς εταίρους
και τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνοντας
εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο
συνεισφέρουν στην επανένταξη των
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(β) περιγραφή των ενεργειών που έχουν
αναληφθεί και σχεδιαστεί από τις εθνικές,
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τα ταμεία
της Ένωσης, τους κοινωνικούς εταίρους
και τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνοντας
εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο
συνεισφέρουν στην επανένταξη των
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εργαζομένων στην απασχόληση ή σε νέες
δραστηριότητες.

εργαζομένων στην απασχόληση ή σε νέες
δραστηριότητες καθώς και στην τήρηση
της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών
και γυναικών.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
3 α. Όποτε είναι εφικτό, τα δεδομένα θα
χωρίζονται (κατανέμονται) κατά φύλο.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε δεύτερου
έτους και, για πρώτη φορά το 2015, η
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική
και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και
του κανονισμού 1927/2006 κατά τα
προηγούμενα δύο έτη. Η έκθεση
εστιάζεται κυρίως στα αποτελέσματα που
επιτεύχθηκαν μέσω του ΕΤΠ και
περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, στοιχεία
σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν,
τις αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις
ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν,
περιλαμβανομένης και της
συμπληρωματικότητάς τους με ενέργειες
που χρηματοδοτήθηκαν από τα
διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ και το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και σχετικά
με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών
συνεισφορών. Πρέπει επίσης να παρέχει
τεκμηριωμένα στοιχεία για τις αιτήσεις

1. Μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε δεύτερου
έτους και, για πρώτη φορά το 2015, η
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική
και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και
του κανονισμού 1927/2006 κατά τα
προηγούμενα δύο έτη. Η έκθεση
εστιάζεται κυρίως στα αποτελέσματα που
επιτεύχθηκαν μέσω του ΕΤΠ και
περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, στοιχεία
σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν,
τις αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις
ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν, καθώς
και τις πληροφορίες που αφορούν τις
δραστηριότητες που επιδιώκει ο στόχος
της ισότητας μεταξύ ανδρών και
γυναικών, πληροφορίες και στατιστικά
στοιχεία σχετικά με το ποσοστό
επανένταξης των εργαζομένων, με
ιδιαίτερη μνεία των πιο ευάλωτων
κατηγοριών, όπως οι γυναίκες και οι
ηλικιωμένοι, καθώς και σχετικά με το
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που απορρίφθηκαν ή των οποίων το ποσό
μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών
πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

κλείσιμο των χρηματοδοτικών
συνεισφορών. Υπό αυτό το πρίσμα, η
έκθεση θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της
συμπληρωματικότητάς τους των εν λόγω
δράσεων και δραστηριοτήτων, με
ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν από τα
διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ και το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Επίσης θα παρέχει
τεκμηριωμένα στοιχεία για τις αιτήσεις
που απορρίφθηκαν ή των οποίων το ποσό
μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών
πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας. Όλα τα
δεδομένα στην έκθεση θα χωρίζονται
(κατανέμονται) κατά φύλο.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) εκ των υστέρων αξιολόγηση, έως την
31η Δεκεμβρίου 2022, με την αρωγή
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων,
προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπος του
ΕΤΠ και η προστιθέμενη αξία του.

(β) εκ των υστέρων αξιολόγηση, έως την
31η Δεκεμβρίου 2022, με την αρωγή
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων,
συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων
στον τομέα της ισότητας των φύλων,
προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπος του
ΕΤΠ και η προστιθέμενη αξία του.

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) εξακριβώνουν εάν έχουν δημιουργηθεί
και εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης
και ελέγχου κατά τρόπον ώστε να
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ορθή
χρησιμοποίηση των κονδυλίων της
Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

(α) εξακριβώνουν εάν έχουν δημιουργηθεί
και εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης
και ελέγχου κατά τρόπον ώστε να
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ορθή
χρησιμοποίηση των κονδυλίων της
Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και
της ίσης μεταχείρισης ανδρών κα
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γυναικών·

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
1 α. Κατά το διαχειριστικό και
χρηματοπιστωτικό έλεγχο, τα κράτη μέλη
διασφαλίζουν ότι στους εποπτικούς
φορείς συμπεριλαμβάνονται
εμπειρογνώμονες του τομέα της ισότητας
των φύλων.
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