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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 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 
4 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο 
ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης στις 21 
Οκτωβρίου 2010, οι οποίες, μαζί με τις 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών 
και της Ένωσης που εγκρίθηκαν σύμφωνα 
με το άρθρο 121 της συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020». Το πρόγραμμα θα πρέπει 
να συμβάλει στην εφαρμογή των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και 
ιδίως των κατευθυντήριων γραμμών 7, 8 
και 10, στηρίζοντας παράλληλα την 
εφαρμογή των εμβληματικών
πρωτοβουλιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού», στην «Ατζέντα 
για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» 
και στη «Νεολαία σε κίνηση».

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 
4 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο 
ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης στις 21 
Οκτωβρίου 2010, οι οποίες, μαζί με τις 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών 
και της Ένωσης που εγκρίθηκαν σύμφωνα 
με το άρθρο 121 της συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020». Το πρόγραμμα θα πρέπει 
να συμβάλει στην εφαρμογή των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και 
ιδίως των κατευθυντήριων γραμμών 7, 8 
και 10, στηρίζοντας παράλληλα την 
εφαρμογή των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού», στην «Ατζέντα 
για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», 
στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2010-2015, και στη
«Νεολαία σε κίνηση».

Τροπολογία 2
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Σύμφωνα με τη στρατηγική 
προώθησης της ισότητας ανάμεσα σε 
άντρες και γυναίκες στην Ευρώπη για το 
2010-2015, η Ένωση θα πρέπει να κάνει 
καλύτερη χρήση του δυναμικού των 
γυναικών, συμβάλλοντας έτσι στην 
επίτευξη των συνολικών οικονομικών και 
κοινωνικών στόχων της Ένωσης με την 
εντονότερη παρουσία των γυναικών στην 
αγορά εργασίας και σε θέσεις εργασίας 
υψηλής ποιότητας. Ειδικότερα, τα 
ποσοστά απασχόλησης των ηλικιωμένων 
γυναικών, των μόνων μητέρων, των 
γυναικών με αναπηρία, των 
μεταναστριών και των γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες είναι 
ακόμα σχετικά χαμηλά και το χάσμα που 
παραμένει μεταξύ των φύλων είναι 
αναγκαίο να περιοριστεί τόσο από 
ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη.
Πρόσφατες εκθέσεις που παρουσίασε η 
ίδια η Επιτροπή σχετικά με το βαθμό της 
συμμόρφωσης με το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και 
μελέτες της Παγκόσμιας Τράπεζας και 
των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη 
διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα 
δείχνουν ότι η ενσωμάτωση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και 
ειδικότερα η ισότητα στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο 
ενθαρρύνουν τη διαφάνεια και τη 
συμμετοχή, καθώς και τη μείωση της 
διαφθοράς. Επομένως, η συμμετοχή των 
γυναικών στις επιχειρήσεις και στη λήψη 
αποφάσεων στον οικονομικό και 
επιχειρηματικό τομέα συνιστά έναν 
παράγοντα που βελτιώνει αποδεδειγμένα 
την ανταγωνιστικότητα, την 
παραγωγικότητα και την καινοτομία. 
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώξει μια συνεκτική προσέγγιση για 
την προώθηση της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας. Η 
εφαρμογή του θα πρέπει να εξορθολογιστεί 
και να απλουστευτεί, ιδίως μέσω μιας 
δέσμης κοινών διατάξεων που να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γενικούς 
στόχους, τυπολογία ενεργειών, καθώς και 
ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να επικεντρωθεί σε μεγάλα έργα με 
σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, ώστε 
να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα και να μειωθεί 
ο διοικητικός φόρτος τόσο για τους 
δικαιούχους όσο και για την Επιτροπή. 
Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη 
χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους
(χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά 
και ενιαία ποσοστά), ιδίως για την 
εφαρμογή προγραμμάτων κινητικότητας. 
Το πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει 
μονοαπευθυντική διαδικασία για την 
παροχή μικροχρηματοδοτήσεων, 
παρέχοντας χρηματοδότηση για 
μικροπιστώσεις, δημιουργία ικανοτήτων 
και τεχνική βοήθεια. Τέλος, το πρόγραμμα 
πρέπει να προβλέπει την ευελιξία του 
προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας 
αποθεματικού το οποίο θα διατίθεται σε 
ετήσια βάση, για την ανταπόκριση σε 
προτεραιότητες πολιτικής.

(5)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώξει 
μια συνεκτική προσέγγιση για την 
προώθηση της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας με γνώμονα 
πάντα τον στόχο της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. 
Η εφαρμογή του θα πρέπει να 
εξορθολογιστεί και να απλουστευτεί, ιδίως 
μέσω μιας δέσμης κοινών διατάξεων που 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
γενικούς στόχους, τυπολογία ενεργειών, 
καθώς και ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να επικεντρωθεί σε μεγάλα έργα με 
σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, ώστε 
να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα και να μειωθεί 
ο διοικητικός φόρτος τόσο για τους 
δικαιούχους όσο και για την Επιτροπή. 
Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη 
χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους
(χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά 
και ενιαία ποσοστά), ιδίως για την 
εφαρμογή προγραμμάτων κινητικότητας. 
Το πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει 
μονοαπευθυντική διαδικασία για την 
παροχή μικροχρηματοδοτήσεων, 
παρέχοντας χρηματοδότηση για 
μικροπιστώσεις, δημιουργία ικανοτήτων 
και τεχνική βοήθεια. Τέλος, το πρόγραμμα 
πρέπει να προβλέπει την ευελιξία του 
προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας 
αποθεματικού το οποίο θα διατίθεται σε 
ετήσια βάση, για την ανταπόκριση σε 
προτεραιότητες πολιτικής.

Τροπολογία 4
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η εξασφάλιση της ύπαρξης ελάχιστων 
προτύπων και της διαρκούς βελτίωσης των 
συνθηκών εργασίας στην Ένωση αποτελεί 
κύριο χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής πολιτικής. Η ΕΕ έχει 
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην 
εξασφάλιση της προσαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με τις 
αρχές της έξυπνης νομοθεσίας, στα 
εξελισσόμενα πρότυπα εργασίας και τους 
νέους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια και στα μέτρα χρηματοδότησης 
για να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες της Ένωσης για την προστασία 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

(8) Η εξασφάλιση της ύπαρξης ελάχιστων 
προτύπων και της διαρκούς βελτίωσης των 
συνθηκών εργασίας στην Ένωση αποτελεί 
κύριο χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής πολιτικής. Η ΕΕ έχει 
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην 
εξασφάλιση της προσαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με τις 
αρχές της έξυπνης νομοθεσίας, στα 
εξελισσόμενα πρότυπα εργασίας και τους 
νέους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια και στα μέτρα χρηματοδότησης 
για να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες της Ένωσης για την προστασία 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, χωρίς 
να παραβλέπεται η ανάγκη συμβιβασμού 
της επαγγελματικής με την οικογενειακή
ζωή τόσο για τους άνδρες όσο και για τις 
γυναίκες.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Το πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη ότι η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας καθιστά επίσης δυνατή μια 
μεγαλύτερη ευκαμψία του χρόνου και των 
μορφών εργασίας, μέσω της δημιουργίας 
υπηρεσιών στήριξης της οικογενειακής 
ζωής, της βελτίωσης του καθεστώτος 
των αδειών και των άλλων μέτρων 
στήριξης των εργαζόμενων γονέων.

Τροπολογία 6
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ 
των πλέον αποκομμένων από την αγορά 
εργασίας προσώπων. Οι προσπάθειες της 
Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα 
αυτόν πρέπει να ενταθούν για να αυξηθεί η 
παροχή μικροχρηματοδότησης και να 
καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που τη 
χρειάζονται περισσότερο, όπως οι άνεργοι 
και τα ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση, έστω και με την 
ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, αλλά 
δεν έχουν πρόσβαση σε πίστωση. Ως 
πρώτο βήμα, το 2010, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επινόησαν 
το μηχανισμό.

(14) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ 
των πλέον αποκομμένων από την αγορά 
εργασίας προσώπων. Οι προσπάθειες της 
Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα 
αυτόν πρέπει να ενταθούν για να αυξηθεί η 
παροχή μικροχρηματοδότησης και να 
καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που τη 
χρειάζονται περισσότερο, όπως οι άνεργοι 
και τα ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση, έστω και με την 
ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, αλλά 
δεν έχουν πρόσβαση σε πίστωση, θα 
πρέπει δε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην προώθηση της επιχειρηματικότητας 
μεταξύ των γυναικών, λαμβανομένου 
υπόψη ότι στην Ένωση μόνο 1 στις 10 
γυναίκες είναι επιχειρηματίας, ενώ για 
τους άνδρες ισχύει 1 στους 4.Στον τομέα 
αυτό, η επιχειρηματικότητα των 
γυναικών, καθιστάμενη δυνατή μέσω της 
διευκόλυνσης της πρόσβασης σε 
μικροπιστώσεις, όπως με το ευρωπαϊκό 
μέσο μικροχρηματοδότησης Progress, θα 
δυνηθεί να συμβάλει σημαντικά στην 
επίτευξη ποσοστού απασχόλησης των 
γυναικών κατά 75%, όπως ορίζεται στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020. Ως πρώτο 
βήμα, το 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο επινόησαν το μηχανισμό.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί η 
μικροχρηματοδότηση περισσότερο 

(15) Για να καταστεί η 
μικροχρηματοδότηση περισσότερο 
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διαθέσιμη στη νέα αγορά 
μικροχρηματοδότησης της Ένωσης 
απαιτείται να ενισχυθεί η 
χρηματοπιστωτική ικανότητα των φορέων 
παροχής μικροχρηματοδότησης και, ιδίως, 
εκείνων εκτός του τραπεζικού τομέα, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
για την προώθηση της μικροπίστωσης».

διαθέσιμη στη νέα αγορά 
μικροχρηματοδότησης της Ένωσης 
απαιτείται να ενισχυθεί η 
χρηματοπιστωτική ικανότητα των φορέων 
παροχής μικροχρηματοδότησης και, ιδίως, 
εκείνων εκτός του τραπεζικού τομέα, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
για την προώθηση της μικροπίστωσης με 
τίτλο «Προώθηση της καινοτομίας και 
της επιχειρηματικότητας μεταξύ των 
γυναικών»1, 
_____________
1 ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία,  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 25ης Ιουλίου 
2008

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να
στηρίζει την ενσωμάτωση της διάστασης 
της ισότητας των φύλων και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων σε όλες τις 
δραστηριότητές του. Πρέπει να διεξάγεται 
τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση, 
για την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο 
τα θέματα της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της καταπολέμησης των 
διακρίσεων επιλύονται κατά τις 
δραστηριότητες του προγράμματος.

(18) 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
ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας 
των φύλων και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων συμβάλλουν στην προώθηση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών σε όλους τους άξονες και τις 
δραστηριότητες του προγράμματος, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη το 
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών (2011-
2020). Πρέπει να διεξάγεται τακτική 
παρακολούθηση και αξιολόγηση, για την
εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο τα 
θέματα της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της καταπολέμησης των 
διακρίσεων επιλύονται κατά τις 
δραστηριότητες του προγράμματος. Η 
πραγματική εφαρμογή της αρχής της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
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πρέπει να συμπεριλαμβάνει στοιχεία και 
δείκτες ανά φύλο και στόχους και 
κριτήρια ισότητας των φύλων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) Τα τμήματα "ισότητα των φύλων" 
και "απαγόρευση των διακρίσεων" του 
κοινοτικού προγράμματος για την 
απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη – Progress ενσωματώνονται 
στο πρόγραμμα «Δικαιώματα και 
Ιθαγένεια». Εντούτοις, το πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική 
αλλαγή και την καινοτομία θα πρέπει, στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, να 
αποβλέπει στη βελτίωση της συμμετοχής 
των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 
την προώθηση καλύτερης ισορροπίας 
μεταξύ της επαγγελματικής και της 
προσωπικής ζωής. 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία
(εφεξής «το πρόγραμμα») στόχος του 
οποίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των 
πρωταρχικών στόχων της και των 
ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών 
της, με την παροχή χρηματοδοτικής 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία
(εφεξής «το πρόγραμμα») στόχος του 
οποίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των 
πρωταρχικών στόχων της και των 
ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών 
της, με την παροχή χρηματοδοτικής 
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στήριξης για την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

στήριξης για την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τη 
συμφιλίωση επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη τον στόχο της ισότητας ανδρών 
και γυναικών και την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Η ενίσχυση της οικειοποίησης των 
στόχων της Ένωσης στον τομέα της 
απασχόλησης, στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα των συνθηκών εργασίας από 
τους βασικούς αρμόδιους για τη χάραξη 
πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης και σε 
εθνικό επίπεδο, καθώς και από άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να 
ασκείται συγκεκριμένη και συντονισμένη 
δράση τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε 
επίπεδο κρατών μελών·

(α) Η προώθηση, στους βασικούς 
αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής σε 
επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο, 
καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
στρατηγικών ανάπτυξης της 
απασχόλησης, εξασφάλισης κοινωνικών 
και εργασιακών δικαιωμάτων, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον στόχο της 
ισότητας ανδρών και γυναικών και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου,
έτσι ώστε να ασκείται συγκεκριμένη και 
συντονισμένη δράση τόσο σε επίπεδο 
Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Η προώθηση θέσεων απασχόλησης 
που προσφέρουν διάφορες δυνατότητες 
στους εργαζομένους, προκειμένου να 
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επιτύχουν υγιή ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) Η προώθηση της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης με την αύξηση της 
διαθεσιμότητας μικροχρηματοδότησης και 
της προσβασιμότητας σ’ αυτήν για τις 
ευάλωτες ομάδες και τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και με την επένδυση σε
επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

(ε) Η προώθηση της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης με την αύξηση της 
διαθεσιμότητας μικροχρηματοδότησης και 
της προσβασιμότητας σ’ αυτήν για τις 
ευάλωτες ομάδες και τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη προσοχή στην 
προώθηση της επιχειρηματικότητας 
μεταξύ των γυναικών, και με την
επένδυση σε επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονομίας.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Να προωθήσει την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και να συμβάλει
στην καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει
του φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή 
του σεξουαλικού προσανατολισμού·

(α) Να προωθήσει την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών. Προς τον σκοπό 
αυτό εφαρμόζονται οι στόχοι που 
ορίζονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την ισότητα των φύλων 2010-2015, 
ιδίως σε ό,τι αφορά την προώθηση της 
οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών 
ενθαρρύνοντας την αυτοαπασχόληση και
τη δημιουργία επιχειρήσεων από 
γυναίκες· ενθαρρύνονται οι δυνατότητες 
συμφιλίωσης επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής και αποδίδεται 
ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον 
αφορά πολιτικά και οικονομικά θέματα 
που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις. Αυτοί 
είναι ορισμένοι χρήσιμοι και 
συγκεκριμένοι τρόποι για την
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καταπολέμηση των διακρίσεων  οι οποίοι 
πρέπει να συνοδεύονται επίσης από μέτρα 
για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή 
του σεξουαλικού προσανατολισμού. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί με 
αποτελεσματικότητα η φτώχεια στην 
Ένωση και ιδίως σε ομάδες πιο 
ευάλωτες, όπως είναι οι γυναίκες, και 
ιδίως ορισμένες κατηγορίες γυναικών, θα 
πρέπει να προωθηθούν ολοκληρωμένες 
δράσεις. Για αυτόν τον σκοπό, το 
φαινόμενο της φτώχειας θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με την προώθηση 
καινοτόμων μέτρων σε όλα τα επίπεδα, με 
επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές και 
με την ενισχυμένη ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Όπου ενδείκνυται, θα εφαρμόζεται 
προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη το φύλο 
κατά τη διάθεση των πόρων. 

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η χρηματοδότηση προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων που προωθούν τα 
δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων είναι ζωτικής 
σημασίας για να διασφαλιστεί ότι τα 
προγράμματα της Ένωσης αντανακλούν 
τις απορρέουσες από τη συνθήκη 



AD\903264EL.doc 13/19 PE486.186v02-00

EL

δεσμεύσεις της Ένωσης όσον αφορά την 
ισότητα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες· 
ως εκ τούτου θα πρέπει η Ένωση, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν ότι η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό, οι αναλύσεις για την 
ισότητα των φύλων και ο αντίκτυπος των 
μέτρων για την ισότητα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, περιλαμβανομένων των 
έργων, του ορισμού, της εφαρμογής, της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Συλλογή δεδομένων και στατιστικών, 
καθώς και ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών, ταξινομήσεων, δεικτών και 
σημείων αναφοράς·

(α) Συλλογή δεδομένων και στατιστικών, 
καθώς και ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών, ταξινομήσεων, δεικτών και 
σημείων αναφοράς, κατανεμημένων, όπου 
ενδείκνυται, κατά φύλο και ηλικιακή 
ομάδα·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση, 
ιδίως ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας για τον 
συμψηφισμό κενών θέσεων εργασίας και 
αιτήσεων, καθώς και στοχευμένες 
ενέργειες κινητικότητας για την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας, εφόσον έχουν 
εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας 
και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως 

4. Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση, 
ιδίως ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας για τον 
συμψηφισμό κενών θέσεων εργασίας και 
αιτήσεων, καθώς και στοχευμένες 
ενέργειες κινητικότητας για την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας, εφόσον έχουν 
εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας 
και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως 
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οι νέοι. οι νέοι, οι μόνοι γονείς και γυναίκες και 
άνδρες που εργάζονται υπό καθεστώς
μερικής απασχόλησης λόγω ευθυνών 
φροντίδας που έχουν αναλάβει.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες 
που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος είναι συνεπείς και 
συμπληρωματικές προς τη λοιπή δράση 
της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 
και σε τομείς όπως ο κοινωνικός διάλογος, 
η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η εκπαίδευση, η 
επαγγελματική κατάρτιση και η πολιτική 
για τη νεολαία, η έρευνα και η καινοτομία, 
η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η 
διεύρυνση και οι εξωτερικές σχέσεις και η 
γενική οικονομική πολιτική.

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες 
που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος είναι συνεπείς και 
συμπληρωματικές προς τη λοιπή δράση 
της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 
και σε τομείς όπως ο κοινωνικός διάλογος, 
η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η εκπαίδευση, η 
επαγγελματική κατάρτιση και η πολιτική 
για τη νεολαία, η έρευνα και η καινοτομία, 
η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η
διεύρυνση και οι εξωτερικές σχέσεις και η 
γενική οικονομική πολιτική. Λαμβάνοντας 
υπόψη τον σημαντικό ρόλο των 
κοινωνικών πολιτικών και της 
απασχόλησης για την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να διασφαλίσουν ότι οι 
δραστηριότητες του προγράμματος 
συνάδουν με τις πολιτικές ισότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με σκοπό την τακτική παρακολούθηση 
του προγράμματος και την 

Με σκοπό την τακτική παρακολούθηση 
του προγράμματος και την 
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πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών 
που απαιτούνται για την πολιτική και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης, η 
Επιτροπή συντάσσει ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης και τις υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν τα 
αποτελέσματα του προγράμματος και το 
βαθμό στον οποίο η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η καταπολέμηση 
των διακρίσεων, καθώς και τα θέματα 
πρόσβασης αντιμετωπίστηκαν μέσω των 
δραστηριοτήτων του.

πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών 
που απαιτούνται για την πολιτική και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης, η 
Επιτροπή συντάσσει ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης και τις υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν τα 
αποτελέσματα του προγράμματος και το 
βαθμό στον οποίο οι αρχές της ισότητας
μεταξύ ανδρών και γυναικών και της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
λαμβάνονται υπόψη στις δραστηριότητες 
και σε όλους τους άξονες του 
προγράμματος και πώς αντιμετωπίζονται 
οι πτυχές σε σχέση με την καταπολέμηση 
των διακρίσεων, καθώς και τα θέματα 
πρόσβασης. Τα στοιχεία πρέπει, οσάκις 
είναι δυνατό, να παρατίθενται ανά φύλο.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής 
ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών 
γνώσεων για να εξασφαλιστεί ότι η 
πολιτική της Ένωσης για την απασχόληση 
και η κοινωνική πολιτική της, καθώς και η 
νομοθεσία της σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία 
και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις 
προκλήσεις και τις συνθήκες στα 
επιμέρους κράτη μέλη και στις άλλες 
συμμετέχουσες χώρες·

(α) Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής 
ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών 
γνώσεων, σχεδιασμένων κατάλληλα ώστε
να μετρούν επίσης τον αντίκτυπο των 
οριζόντιων πολιτικών, όπως είναι η 
προώθηση της ισότητας μεταξύ αντρών 
και γυναικών, και προκειμένου να
εξασφαλιστεί ότι η πολιτική της Ένωσης 
για την απασχόληση και η κοινωνική 
πολιτική της, καθώς και η νομοθεσία της 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας 
βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις 
προκλήσεις και τις συνθήκες στα 
επιμέρους κράτη μέλη και στις άλλες 
συμμετέχουσες χώρες·

Τροπολογία 22
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Παροχή χρηματοδοτικής 
υποστήριξης σε κοινωνικούς εταίρους και 
σε οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο 
για έργα σχετικά με την ισότητα και για 
την έρευνα στον τομέα της απασχόλησης 
και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Εξειδικευμένοι οργανισμοί που 
προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης·

(γ) Εξειδικευμένοι οργανισμοί που 
προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης, 
και ιδίως τομεακοί οργανισμοί που 
συνδέονται με θέματα νεολαίας, 
κατάρτισης ή ισότητας των φύλων, όπως 
είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ή 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από μια επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από μια επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011. Η σύνθεση της επιτροπής 
χαρακτηρίζεται από ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δύο φύλων.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Ανάπτυξη υπηρεσιών για την 
πρόσληψη και την τοποθέτηση 
εργαζομένων σε θέσεις εργασίας μέσω του 
συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· η αρχή 
αυτή θα καλύπτει όλες τις φάσεις της 
τοποθέτησης, από την προετοιμασία πριν 
από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά 
την τοποθέτηση, με σκοπό την επιτυχή 
ένταξη του αιτούντος στην αγορά 
εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν στοχοθετημένα 
προγράμματα κινητικότητας για την 
πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας 
εφόσον έχουν εντοπιστεί ελλείψεις στην 
αγορά εργασίας και/ή ανάγκη παροχής 
βοήθειας σε συγκεκριμένες ομάδες 
εργαζομένων, όπως οι νέοι.

(β) Ανάπτυξη υπηρεσιών για την 
πρόσληψη και την τοποθέτηση 
εργαζομένων σε θέσεις εργασίας μέσω του 
συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· η αρχή 
αυτή θα καλύπτει όλες τις φάσεις της 
τοποθέτησης, από την προετοιμασία πριν 
από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά 
την τοποθέτηση, με σκοπό την επιτυχή 
ένταξη του αιτούντος στην αγορά 
εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν στοχοθετημένα 
προγράμματα κινητικότητας για την 
πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας 
εφόσον έχουν εντοπιστεί ελλείψεις στην 
αγορά εργασίας και/ή ανάγκη παροχής 
βοήθειας σε συγκεκριμένες ομάδες 
εργαζομένων, όπως οι νέοι, οι μόνοι γονείς 
και γυναίκες και άνδρες που εργάζονται 
υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης
λόγω ευθυνών φροντίδας που έχουν 
αναλάβει..

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να 
χάσουν την απασχόλησή τους, ή που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
καθώς και άτομα που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή 
ευάλωτα άτομα που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση όσον αφορά την 
πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική αγορά 
και που θέλουν να συστήσουν ή να 

(α) άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να 
χάσουν την απασχόλησή τους, ή που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
καθώς και άτομα που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή 
ευάλωτα άτομα που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση όσον αφορά την 
πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική αγορά 
και που θέλουν να συστήσουν ή να 
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αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή
επιχείρηση·

αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή
επιχείρηση, με ιδιαίτερη προσοχή στην 
προώθηση της επιχειρηματικότητας 
μεταξύ των γυναικών·
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