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Τροπολογία 19
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση, για 
την περίοδο 2014-2020, του προγράμματος 
«Δικαιώματα και Ιθαγένεια» (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση κανονισμού του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση, για την 
περίοδο 2014-2020, του προγράμματος 
«Ισότητα, Δικαιώματα και Ιθαγένεια» 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τον τίτλο του προγράμματος πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι τα τμήματα που προγράμματος 
PROGRESS  που αφορούν την ισότητα των φύλων και τη μη διάκριση αποτελούν σημαντικό 
μέρος του νέου προγράμματος.

Τροπολογία 20
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις 
αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 
του σεβασμού των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών 
και του κράτους δικαίου, αρχές που είναι 
κοινές στα κράτη μέλη. Κάθε πολίτης της 
Ένωσης απολαμβάνει τα δικαιώματα τα 
οποία προβλέπονται στη Συνθήκη. Ο 
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος, με την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, απέκτησε υποχρεωτική νομική 
ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση, 

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις 
αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 
του σεβασμού των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και των δικαιωμάτων της γυναίκας 
καθώς και του κράτους δικαίου, της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και της μη διάκρισης, αρχές που είναι 
κοινές στα κράτη μέλη. Κάθε πολίτης της 
Ένωσης απολαμβάνει τα δικαιώματα τα 
οποία προβλέπονται στη Συνθήκη. Ο 
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος, με την 
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αντικατοπτρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται στα 
άτομα στην Ένωση. Τα δικαιώματα αυτά, 
για να καταστούν πραγματικότητα, θα 
πρέπει να προάγονται και να γίνονται 
σεβαστά. Είναι σκόπιμο να κατοχυρώνεται 
η πλήρης απόλαυση των δικαιωμάτων 
αυτών και να αίρεται κάθε σχετικό 
εμπόδιο.

έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, απέκτησε υποχρεωτική νομική 
ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση, 
αντικατοπτρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται στα 
άτομα στην Ένωση. Τα δικαιώματα αυτά, 
για να καταστούν πραγματικότητα, θα 
πρέπει να προάγονται και να γίνονται 
σεβαστά. Είναι σκόπιμο να κατοχυρώνεται 
η πλήρης απόλαυση των δικαιωμάτων 
αυτών και να αίρεται κάθε σχετικό 
εμπόδιο.

Or. fr

Τροπολογία 21
Nessa Childers

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 της ΕΕ θα πρέπει να 
μπορούν ασκούν στο ακέραιο τα 
δικαιώματα τα οποία απορρέουν από την 
ιθαγένεια της Ένωσης και από τις διεθνείς 
συμβάσεις στις οποίες η ΕΕ έχει 
προσχωρήσει. 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, και ότι 
η πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες 
διασφαλίζεται σε ισότιμη βάση με τους 
άλλους, οπουδήποτε και αν τυχαίνει να 
βρίσκονται στην Ένωση,.
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Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης τα δικαιώματα των ατόμων που αναφέρονται στους γενικούς 
στόχους. Είναι ως εκ τούτου σημαντικό να αναφέρονται οι υποχρεώσεις της ΕΕ στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες απορρέουν από την προσχώρησή της σε διεθνείς 
συμβάσεις. Η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε ισότιμη βάση με τους άλλους συνιστά 
δικαίωμα που απορρέει από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες.

Τροπολογία 22
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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 να 
έχουν πρόσβαση σε όλα τα δικαιώματά 
τους και να απολαύουν πλήρως των 
δικαιωμάτων τους, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, χωρίς 
διακρίσεις για οιοδήποτε λόγο, 
συμπεριλαμβανομένου λόγω φύλου, 
ταυτότητας φύλου και έκφρασης φύλου.     
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.

Or. en
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Τροπολογία 23
Nessa Childers

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 10 και 19 της 
ΣΛΕΕ, η Ένωση επιδιώκει την 
καταπολέμηση κάθε διάκρισης λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
και την συνεκτίμηση της ισότητας . Η 
απαγόρευση των διακρίσεων 
κατοχυρώνεται και στο άρθρο 21 του 
Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταπολέμηση 
κάθε μορφής διακριτικής μεταχείρισης και 
η προστασία των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρίες, που απορρέουν 
από την προσχώρηση της ΕΕ στην 
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία αποτελούν 
διαρκείς στόχους οι οποίοι απαιτούν
συντονισμένη δράση, περιλαμβανομένης 
της παροχής χρηματοδότησης .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να αποτελέσουν συμπληρωματικούς στόχους του Προγράμματος, δεδομένου ότι οι 
γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των ομάδων που υφίστανται τις περισσότερες διακρίσεις 
και ταυτόχρονα αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του πληθυσμού της ΕΕ. Σύμφωνα με το 
πρότυπο του τρέχοντος προγράμματος PROGRESS, το πρόγραμμα «Δικαιώματα και ιθαγένεια» 
πρέπει να αποδώσει στους δύο αυτούς στόχους της ΕΕ ξεχωριστή θέση, η οποία θα πρέπει να 
προκύπτει από τις αιτιολογικές σκέψεις. Από το 1995, όταν έλαβε χώρα η Διεθνής Διάσκεψη 
των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες, η ΕΕ εφαρμόζει διττή στρατηγική όσον αφορά την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, συνδυάζοντας ειδικές δράσεις με την γενικευμένη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου. Το πρόγραμμα «Δικαιώματα και ιθαγένεια» πρέπει να 
παράσχει το πλαίσιο και την απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη διττή αυτή στρατηγική.
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Τροπολογία 24
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Σύμφωνα με το άρθρο 2 και το 
άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και το 
άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη 
αξία και στόχο της Ένωσης και η Ένωση 
πρέπει να προωθήσει την ισότητα των 
φύλων σε όλες τις δραστηριότητές της. Η 
ισότητα των φύλων συνιστά επίσης 
θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 23 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προώθηση της 
ισότητας των φύλων ανά την Ένωση 
πραγματοποιείται μέσω διττής 
προσέγγισης ειδικών δράσεων και 
αποτελεσματικής συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου τόσο στην χάραξη 
των πολιτικών όσο και στη διάθεση των 
δημοσιονομικών πόρων.

Or. en

Τροπολογία 25
Lívia Járóka

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 8 και 10 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πρόγραμμα είναι 
σκόπιμο να στηρίζει την ένταξη στο 
σύνολο των δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνει τους στόχους της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών και της 

(6) Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 8 και 10 
της ΣΛΕΕ, το πρόγραμμα που θεσπίζεται 
με τον παρόντα Κανονισμό (το 
Πρόγραμμα) είναι σκόπιμο να στηρίζει την 
ένταξη στο σύνολο των δραστηριοτήτων 
που περιλαμβάνει των στόχων της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και 
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απαγόρευσης των διακρίσεων. Είναι 
σκόπιμη η διενέργεια τακτικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
προκειμένου να εκτιμάται ο τρόπος με τον 
οποίο αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του Προγράμματος τα 
θέματα της ισότητας των φύλων και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων.

της απαγόρευσης των διακρίσεων και να 
εφαρμόζεται κατά αλληλοενισχυόμενο 
τρόπο από κοινού με άλλες 
δραστηριότητες της Ένωσης ή των 
κρατών μελών που έχουν τους ίδιους 
στόχους, και ειδικότερα το πλαίσιο της 
ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών για 
την περίοδο 2011-2010. Είναι σκόπιμη η 
διενέργεια τακτικής παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, προκειμένου να εκτιμάται ο 
τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 
Προγράμματος τα θέματα της ισότητας 
των φύλων και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 26
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 8 και 10 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πρόγραμμα είναι 
σκόπιμο να στηρίζει την ένταξη στο 
σύνολο των δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνει τους στόχους της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων. Είναι 
σκόπιμη η διενέργεια τακτικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
προκειμένου να εκτιμάται ο τρόπος με τον 
οποίο αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του Προγράμματος τα 
θέματα της ισότητας των φύλων και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων.

(6) Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 8 και 10 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα που 
θεσπίζεται βάσει του παρόντος 
κανονισμού (το Πρόγραμμα) είναι σκόπιμο 
να στηρίζει την ένταξη, στο σύνολο των 
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει, των 
στόχων της ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων. Είναι σκόπιμη η διενέργεια 
τακτικής παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, προκειμένου να εκτιμάται ο 
τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 
Προγράμματος τα θέματα των ίσων
ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων .
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ισχύει για το σύνολο του κειμένου: «ισότητα των φύλων» αντικαθίσταται από 
«ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες». Όπως αναφέρεται στα άρθρα 8 και 10 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της ΕΕ, οι δραστηριότητες που αποβλέπουν στην προαγωγή της ισότητας των 
δύο φύλων αναφέρονται σε «ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες». Υιοθετώντας την 
παρούσα τροπολογία διατηρείται η κωδικοποιημένη καθιερωμένη γλωσσική έκφραση που 
αφορά ένα συγκεκριμένο τύπο πολιτικής της ΕΕ. 

Τροπολογία 27
Regina Bastos, Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Στο ψήφισμά του της 2ας 
Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με το 
πρόγραμμα Δάφνη: επιτεύγματα και 
μελλοντικές προοπτικές, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
η καταπολέμηση της βίας κατά παιδιών, 
νέων και γυναικών δεν αναφέρεται ρητά 
ως ειδικός στόχος της πρότασης της 
Επιτροπής για τον παρόντα κανονισμό, 
θεωρεί ουσιαστικής σημασίας να 
διατηρηθούν μεταξύ των στόχων του 
Προγράμματος οι στόχοι του 
προγράμματος Δάφνη ΙΙΙ, και κυρίως 
εκείνος της καταπολέμησης της βίας 
κατά γυναικών, και επιμένει ότι η 
χρηματοδότηση  του προγράμματος 
πρέπει να διατηρηθεί στο ίδιο ύψος με 
αυτή του Δάφνη ΙΙΙ ή να αυξηθεί, καθώς 
και ότι η προβολή του Δάφνη ΙΙΙ πρέπει 
να παραμείνει ισχυρή λαμβάνοντας 
υπόψη την επιτυχία, την 
αποτελεσματικότητα και το δημοφιλή 
χαρακτήρα των προγραμμάτων αυτών.

Or. en
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Τροπολογία 28
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Στο ψήφισμά του της 2ας 
Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με το 
πρόγραμμα Δάφνη: επιτεύγματα και 
μελλοντικές προοπτικές, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
η καταπολέμηση της βίας κατά παιδιών, 
νέων και γυναικών δεν αναφέρεται ρητά 
ως ειδικός στόχος της πρότασης της 
Επιτροπής για τον παρόντα κανονισμό, 
θεωρεί ουσιαστικής σημασίας να 
διατηρηθούν στο Πρόγραμμα οι στόχοι 
του προγράμματος Δάφνη ΙΙΙ, και κυρίως 
εκείνος της καταπολέμησης της βίας 
κατά γυναικών, και επιμένει ότι η 
χρηματοδότηση  του προγράμματος 
πρέπει να αυξηθεί σε σύγκριση με αυτή 
του Δάφνη ΙΙΙ καθώς και ότι η προβολή 
του Δάφνη ΙΙΙ πρέπει να παραμείνει 
ισχυρή, ειδικότερα με την εισαγωγή 
ειδικού υποτομέα που να περιέχει το 
όνομα «Δάφνη» .

Or. en

Τροπολογία 29
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Στο ψήφισμά του της 2ας 
Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με το 
πρόγραμμα Δάφνη: επιτεύγματα και 
μελλοντικές προοπτικές, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
η καταπολέμηση της βίας κατά παιδιών, 
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νέων και γυναικών δεν αναφέρεται ρητά 
ως ειδικός στόχος της πρότασης της 
Επιτροπής για τον παρόντα κανονισμό, 
θεωρεί ουσιαστικής σημασίας να 
διατηρηθούν μεταξύ των στόχων του 
Προγράμματος οι στόχοι του 
προγράμματος Δάφνη ΙΙΙ, και κυρίως 
εκείνος της καταπολέμησης της βίας 
κατά γυναικών, και επιμένει ότι η 
χρηματοδότηση  του Προγράμματος 
πρέπει να αυξηθεί σε σύγκριση με αυτή 
του Δάφνη ΙΙΙ καθώς και ότι η προβολή 
του Δάφνη ΙΙΙ πρέπει να παραμείνει 
ισχυρή, ειδικότερα με την εισαγωγή 
ειδικού υποτομέα που να περιέχει το 
όνομα «Δάφνη» .

Or. en

Τροπολογία 30
Regina Bastos, Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η βία κατά γυναικών σε όλες τις 
μορφές της συνιστά παραβίαση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και σοβαρό
κίνδυνο για την υγεία. Η βία αυτού του 
είδους απαντά σε ολόκληρη την Ένωση, 
και απαιτείται συντονισμένη δράση για την 
αντιμετώπισή της. Η λήψη μέτρων για την 
καταπολέμηση της βίας κατά γυναικών 
συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.

(7) Η βία κατά γυναικών , παιδιών, νέων 
και άλλων ευάλωτων ομάδων σε όλες τις 
μορφές της συνιστά πραγματική 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
σοβαρή απειλή για την σωματική και 
ψυχική υγεία των θυμάτων των πράξεων 
αυτών. Συνιστά επίσης το αποτέλεσμα 
πολιτιστικών και κοινωνικών 
παραγόντων, καθώς και μιας 
συνεχιζόμενης ανισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και μιας άνισης 
κατανομής της εξουσίας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών στις κοινωνίες μας. Η βία 
αυτού του είδους απαντά σε ολόκληρη την 
Ένωση και απαιτείται συντονισμένη δράση 
για την αντιμετώπισή της με βάση τις 
μεθόδους και τα αποτελέσματα των 
προγραμμάτων Δάφνη. Η λήψη μέτρων 
για την καταπολέμηση της βίας κατά 
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γυναικών συμβάλλει στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα 
«Δάφνη», από την έναρξη εφαρμογής 
τους το 1997, σημείωσαν πραγματική 
επιτυχία τόσο από άποψη δημοτικότητας 
στα εμπλεκόμενα μέρη (δικαιούχους, 
δημόσιες και πανεπιστημιακές αρχές, 
ΜΚΟ) όσο και από άποψη 
αποτελεσματικότητας των έργων που 
χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων αυτών, είναι ουσιαστικής 
σημασίας το Πρόγραμμα να προσδιορίζει 
σαφώς τα έργα που σχετίζονται με τους 
στόχους της πρόληψης και 
καταπολέμησης της βίας κατά παιδιών, 
εφήβων, γυναικών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων ως έργα που εντάσσονται στο 
πλαίσιο «Δάφνη», ούτως ώστε η προβολή
των προγραμμάτων «Δάφνη» να 
παραμείνει όσο το δυνατόν ισχυρότερη.

Or. en

Τροπολογία 31
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η βία κατά γυναικών σε όλες τις 
μορφές της συνιστά παραβίαση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και σοβαρό 
κίνδυνο για την υγεία. Η βία αυτού του 
είδους απαντά σε ολόκληρη την Ένωση, 
και απαιτείται συντονισμένη δράση για 
την αντιμετώπισή της. Η λήψη μέτρων 
για την καταπολέμηση της βίας κατά
γυναικών συμβάλλει στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

(7) Οι πράξεις βίας κατά των γυναικών σε 
όλες τις μορφές τους συνιστούν σοβαρή 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Η μάστιγα αυτή έχει σοβαρές επιπτώσεις, 
όχι μόνο στη σωματική και ψυχική υγεία 
των θυμάτων αυτών των πράξεων, αλλά 
και στο σύνολο της κοινωνίας καθότι 
αποτελεί την πλέον ωμή και κατάφωρη 
έκφραση των ανισοτήτων που υφίστανται 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.  Η 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, βία που απαντά σε ολόκληρη 
την Ένωση, καθιστά αναγκαία μια ισχυρή 
πολιτική βούληση και συντονισμένη 
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δράση σε όλα τα κράτη μέλη, και πρέπει 
να ενσωματωθεί σε μια περισσότερο 
σφαιρική προσέγγιση μιας ευρωπαϊκής 
πολιτικής για την προώθηση και την 
χειραφέτηση των γυναικών και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Or. fr

Τροπολογία 32
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η βία κατά γυναικών σε όλες τις 
μορφές της συνιστά παραβίαση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και σοβαρό 
κίνδυνο για την υγεία. Η βία αυτού του 
είδους απαντά σε ολόκληρη την Ένωση, 
και απαιτείται συντονισμένη δράση για την 
αντιμετώπισή της. Η λήψη μέτρων για την 
καταπολέμηση της βίας κατά γυναικών 
συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.

(7) Η βία κατά των γυναικών σε όλες τις 
μορφές της αποτελεί διαρθρωτικό 
φαινόμενο που συνδέεται με την άνιση 
κατανομή εξουσίας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών στην κοινωνία μας και συνιστά 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και σοβαρό κίνδυνο για την υγεία. Η βία 
κατά γυναικών, παιδιών και άλλων 
ευάλωτων ατόμων απαντά σε ολόκληρη 
την Ένωση, και απαιτείται συντονισμένη 
δράση, που να βασίζεται στις μεθόδους 
και στα αποτελέσματα των 
προγραμμάτων «Δάφνη», για την 
αντιμετώπισή της Η λήψη μέτρων για την 
καταπολέμηση της βίας κατά γυναικών 
συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα «Δικαιώματα και ιθαγένεια» πρέπει να βασίζεται στις επιτυχίες των 
προγραμμάτων Δάφνη Ι, Δάφνη ΙΙ και Δάφνη ΙΙΙ και να συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τις 
μεθόδους εργασίας τους, οι οποίες προβλέπουν μεταξύ άλλων υποστήριξη για έργα σε επίπεδο 
βάσης. Τα προγράμματα Δάφνη ήταν κρίσιμης σημασίας για τη συμβολή τους στην ανταλλαγή 
καλών πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ εμπλεκομένων παραγόντων στα διάφορα κράτη 
μέλη. Στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος Δάφνη, τα πορίσματα προηγούμενων σχεδίων 
Δάφνη θα πρέπει να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη νομοθεσίας και την ανάληψη δράσης κατά 
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της βίας που στρέφεται κατά των γυναικών.

Τροπολογία 33
Minodora Cliveti

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η βία κατά γυναικών σε όλες τις 
μορφές της συνιστά παραβίαση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και σοβαρό 
κίνδυνο για την υγεία. Η βία αυτού του 
είδους απαντά σε ολόκληρη την Ένωση, 
και απαιτείται συντονισμένη δράση για την 
αντιμετώπισή της. Η λήψη μέτρων για την 
καταπολέμηση της βίας κατά γυναικών 
συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.

(7) Η βία κατά των γυναικών σε όλες τις 
μορφές της αποτελεί διαρθρωτικό 
φαινόμενο που συνδέεται με την άνιση 
κατανομή εξουσίας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών στην κοινωνία μας και συνιστά 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και σοβαρό κίνδυνο για την υγεία. Η βία 
κατά γυναικών, παιδιών και άλλων 
ευάλωτων ατόμων απαντά σε ολόκληρη 
την Ένωση, και απαιτείται συντονισμένη
δράση, που να βασίζεται στις μεθόδους 
και στα αποτελέσματα των 
προγραμμάτων «Δάφνη», για την 
αντιμετώπισή της Η λήψη μέτρων για την 
καταπολέμηση της βίας κατά γυναικών 
συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Or. en

Τροπολογία 34
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η βία κατά γυναικών σε όλες τις 
μορφές της συνιστά παραβίαση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και σοβαρό 
κίνδυνο για την υγεία. Η βία αυτού του 
είδους απαντά σε ολόκληρη την Ένωση, 
και απαιτείται συντονισμένη δράση για την 

(7) Η βία κατά των γυναικών, παιδιών, 
εφήβων και άλλων ευάλωτων ομάδων, σε 
όλες τις μορφές της συνιστά παραβίαση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και σοβαρό 
κίνδυνο για την υγεία. Η βία αυτού του 
είδους απαντά σε ολόκληρη την Ένωση, 
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αντιμετώπισή της. Η λήψη μέτρων για την 
καταπολέμηση της βίας κατά γυναικών 
συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.

και απαιτείται συντονισμένη δράση για την 
αντιμετώπισή της. Η λήψη μέτρων για την 
καταπολέμηση της βίας κατά γυναικών 
συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Or. en

Τροπολογία 35
Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Μερικά είδη βίας κατά των 
γυναικών, παιδιών, νέων και άλλων 
ευάλωτων ομάδων όπως, συγκεκριμένα, 
το εμπόριο ανθρώπινων όντων, η 
ενδοοικογενειακή βία, η εκμετάλλευση 
της πορνείας και της εργασίας, η 
επαιτεία, ο ρατσισμός και οι διακρίσεις 
λόγω εθνοτικής καταγωγής ή 
θρησκεύματος απαιτούν συγκεκριμένες 
και στοχοθετημένες δράσεις.

Or. it

Τροπολογία 36
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η Συνθήκη καλεί την Ένωση να 
προωθεί την προστασία των δικαιωμάτων 
του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με ταυτόχρονη 
καταπολέμηση των διακρίσεων. Τα παιδιά 
είναι ευάλωτα, ιδίως υπό συνθήκες 

(8) Η Συνθήκη καλεί την Ένωση να 
προωθεί την προστασία των δικαιωμάτων 
του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με ταυτόχρονη 
καταπολέμηση των διακρίσεων. Τα παιδιά 
είναι ευάλωτα, ιδίως υπό συνθήκες 
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φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού ή 
αναπηρίας ή σε άλλες ειδικές καταστάσεις 
που τα θέτουν σε κίνδυνο. Είναι σκόπιμη η 
ανάληψη δράσης για την προώθηση των 
δικαιωμάτων του παιδιού και τη συμβολή 
στην προστασία των παιδιών από κάθε 
βλάβη και βία, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο 
τη σωματική ή ψυχική τους υγεία.

φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού ή 
αναπηρίας ή σε άλλες ειδικές καταστάσεις 
που τα θέτουν σε κίνδυνο. Είναι σκόπιμη η 
ανάληψη δράσης για την προώθηση των 
δικαιωμάτων του παιδιού και τη συμβολή 
στην προστασία των παιδιών από κάθε 
βλάβη και βία, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο 
τη σωματική ή ψυχική τους υγεία. Η 
Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των γονέων, κηδεμόνων και 
άλλων κατά νόμο υπεύθυνων για το παιδί 
ατόμων.  Τα κράτη μέλη πρέπει να 
σέβονται τις ευθύνες, τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των γονέων και, κατά 
περίπτωση, των μελών της διευρυμένης 
οικογένειας ή κοινότητας σύμφωνα με τα 
τοπικά ήθη, των κηδεμόνων και άλλων 
κατά νόμο υπεύθυνων για το παιδί 
ατόμων, κατά τρόπο που να συνάδει προς 
τις εξελισσόμενες ικανότητες του παιδιού. 

Or. en

Τροπολογία 37
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η Συνθήκη καλεί την Ένωση να 
προωθεί την προστασία των δικαιωμάτων 
του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με ταυτόχρονη 
καταπολέμηση των διακρίσεων. Τα παιδιά 
είναι ευάλωτα, ιδίως υπό συνθήκες 
φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού ή 
αναπηρίας ή σε άλλες ειδικές καταστάσεις 
που τα θέτουν σε κίνδυνο. Είναι σκόπιμη η 
ανάληψη δράσης για την προώθηση των 
δικαιωμάτων του παιδιού και τη συμβολή 
στην προστασία των παιδιών από κάθε 
βλάβη και βία, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο 

(8) Η Συνθήκη καλεί την Ένωση να 
προωθεί την προστασία των δικαιωμάτων 
του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με ταυτόχρονη 
καταπολέμηση των διακρίσεων. Τα παιδιά 
είναι ευάλωτα, ιδίως υπό συνθήκες 
φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού ή
αναπηρίας ή σε άλλες ειδικές καταστάσεις 
που τα θέτουν σε κίνδυνο. Είναι σκόπιμη η 
ανάληψη δράσης για την προώθηση των 
δικαιωμάτων του παιδιού και τη συμβολή 
στην προστασία των παιδιών από κάθε 
βλάβη και βία, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο 
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τη σωματική ή ψυχική τους υγεία. τη σωματική ή ψυχική τους υγεία. Ειδική 
προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατάσταση 
και στις συνθήκες διαβίωσης των 
κοριτσιών δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτα.

Or. fr

Τροπολογία 38
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Πολυάριθμες μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ), που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες σε διάφορα επίπεδα, 
μπορούν να συμβάλουν σημαντικά σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκών 
αντιπροσωπευτικών δικτύων δικαιούχων 
που παρέχουν βοήθεια κατά την χάραξη 
των πολιτικών προσανατολισμών που 
σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του 
Προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο πρόγραμμα πρέπει να αναγνωρίζει το ρόλο των ΜΚΟ στην χάραξη των πολιτικών, όπως 
ήταν η περίπτωση στο πρόγραμμα Progress και στο πρόγραμμα Δάφνη.

Τροπολογία 39
Minodora Cliveti

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Πολυάριθμες μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ), που αναπτύσσουν 
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δραστηριότητες σε διάφορα επίπεδα, 
μπορούν να συμβάλουν σημαντικά σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκών 
αντιπροσωπευτικών δικτύων δικαιούχων 
που παρέχουν βοήθεια κατά την χάραξη 
των πολιτικών προσανατολισμών που 
σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του 
Προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 40
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) 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 
Προγράμματος πρέπει να προωθήσουν 
συνέργειες μεταξύ της καταπολέμησης 
της φτώχειας, του κοινωνικού 
αποκλεισμού και των διακρίσεων αφενός 
και της προαγωγής της ισότητας των 
φύλων και της ισότητας όλων των 
ατόμων αφετέρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός μεταξύ πολιτικών για την προώθηση μεγαλύτερης ισότητας και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων αφενός και των πολιτικών για την προαγωγή της κοινωνικής 
ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας αφετέρου αποτελεί μια από τις προστιθέμενες 
αξίες του τρέχοντος προγράμματος  PROGRESS. Η προστιθέμενη αυτή αξία πρέπει να τιμηθεί 
κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού επίσης, παρόλο που οι πολιτικές για την κοινωνική 
ένταξη και την ισότητα χρηματοδοτούνται μέσω διαφορετικών προγραμμάτων.
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Τροπολογία 41
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
«Ευρώπη 20207» 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 προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η 
αντιμετώπιση των διακρίσεων και των 
ανισοτήτων, η προστασία των 
δικαιωμάτων των ανθρώπων με 
αναπηρία και η προώθηση της ιθαγένειας 
συμβάλλουν στην προώθηση των ειδικών 
στόχων και των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών έχει ζωτική σημασία για την επιτυχία της Στρατηγικής 
Ευρώπη 2020. Συναφείς ειδικές διατάξεις που προέρχονται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ έχουν 
συμπεριληφθεί στη Στρατηγική Ευρώπη 2020.

Τροπολογία 42
Minodora Cliveti

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
«Ευρώπη 20207» καθορίζεται μια 
στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η στήριξη 
και η προαγωγή των δικαιωμάτων των 
ατόμων στην Ένωση, η αντιμετώπιση των 

(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 προώθηση της 
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διακρίσεων και των ανισοτήτων και η 
προώθηση της ιθαγένειας συμβάλλουν 
στην προώθηση των ειδικών στόχων και 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η 
αντιμετώπιση των διακρίσεων και των 
ανισοτήτων, η προστασία των 
δικαιωμάτων των ανθρώπων με 
αναπηρία και η προώθηση της ιθαγένειας 
συμβάλλουν στην προώθηση των ειδικών 
στόχων και των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020».

Or. en

Τροπολογία 43
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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 προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και η χειραφέτηση των γυναικών, η 
αντιμετώπιση των διακρίσεων και των 
ανισοτήτων και η προώθηση της 
ιθαγένειας της Ένωσης συμβάλλουν στην 
προώθηση των ειδικών στόχων και των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Or. fr

Τροπολογία 44
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η επίτευξη πρωταρχικής 
προτεραιότητας για την ισότητα των 
φύλων και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές 
της απαιτεί επαρκές και προβλέψιμο 
επίπεδο χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, 
η τάση προς απλοποίηση και 
αποτελεσματικότερη διαχείριση της 
χρηματοδότησης πρέπει να διασφαλίσει 
ότι θα υπάρχουν ανά πάσα στιγμή 
διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών σε όλες τις μορφές της, ότι το 
επίπεδο χρηματοδότησης που 
προορίζεται για την προτεραιότητα αυτή 
δεν θα μειωθεί ποτέ κάτω από το επίπεδο 
που έχει προβλεφθεί για το πρόγραμμα 
Δάφνη ΙΙΙ, καθώς και ότι θα υπάρχει 
ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή 
μεταξύ των οργανώσεων που λαμβάνουν 
χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 45
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής 
«Επανεξέταση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ» και «Προϋπολογισμός για την 
"Ευρώπη 2020"» υπογραμμίζουν τη 
σημασία της εστίασης της 
χρηματοδότησης σε δράσεις με 
αδιαμφισβήτητη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, δηλαδή σε τομείς όπου η παρέμβαση 
της Ένωσης είναι ικανή να προσπορίσει 
πρόσθετη αξία σε σύγκριση με την 

(13) Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής 
«Επανεξέταση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ» και «Προϋπολογισμός για την 
"Ευρώπη 2020"» υπογραμμίζουν τη 
σημασία της εστίασης της 
χρηματοδότησης σε δράσεις με 
αδιαμφισβήτητη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, δηλαδή σε τομείς όπου η παρέμβαση 
της Ένωσης είναι ικανή να προσπορίσει 
πρόσθετη αξία σε σύγκριση με την 
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ανάληψη δράσης μόνο από τα κράτη μέλη. 
Οι δράσεις που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό είναι σκόπιμο να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, 
στην αύξηση της διασυνοριακής 
συνεργασίας και της δικτύωσης και στην 
επίτευξη της ορθής, συνεκτικής και 
συνεπούς εφαρμογής της νομοθεσίας της 
Ένωσης. Οι δραστηριότητες 
χρηματοδότησης θα πρέπει επίσης να 
συντελούν στην επίτευξη ουσιαστικής και 
καλύτερης γνώσης του δικαίου και των 
πολιτικών της Ένωσης από όλους τους 
ενδιαφερομένους και να παρέχουν μια 
αξιόπιστη βάση ανάλυσης για τη στήριξη 
και την ανάπτυξη της νομοθεσίας και των 
πολιτικών της Ένωσης. Η παρέμβαση της 
Ένωσης επιτρέπει τη συνεκτική υλοποίηση 
των σχετικών δράσεων στο σύνολο της 
Ένωσης και αποφέρει οικονομίες 
κλίμακας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση σε 
σύγκριση με τα κράτη μέλη για να 
διευθετεί διασυνοριακές καταστάσεις και 
να παρέχει ένα ευρωπαϊκό όχημα 
ανταλλαγής γνώσεων.

ανάληψη δράσης μόνο από τα κράτη μέλη. 
Οι δράσεις που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό είναι σκόπιμο να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, 
στην αύξηση της διασυνοριακής 
συνεργασίας και της δικτύωσης και στην 
επίτευξη της ορθής, συνεκτικής και 
συνεπούς εφαρμογής της νομοθεσίας της 
Ένωσης. Οι δραστηριότητες 
χρηματοδότησης θα πρέπει επίσης να 
συντελούν στην επίτευξη ουσιαστικής και 
καλύτερης γνώσης του δικαίου και των 
πολιτικών της Ένωσης από όλους τους 
ενδιαφερομένους και να παρέχουν μια 
αξιόπιστη βάση ανάλυσης για τη στήριξη 
και την ανάπτυξη της νομοθεσίας και των 
πολιτικών της Ένωσης. Η παρέμβαση της 
Ένωσης επιτρέπει τη συνεκτική υλοποίηση 
των σχετικών δράσεων στο σύνολο της 
Ένωσης και αποφέρει οικονομίες 
κλίμακας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση σε 
σύγκριση με τα κράτη μέλη για να 
διευθετεί διασυνοριακές καταστάσεις και 
να παρέχει ένα ευρωπαϊκό όχημα 
ανταλλαγής γνώσεων. Η 
συγχρηματοδότηση θεωρείται αρχή που 
διευκολύνει και ενθαρρύνει τους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων ως προς 
μεγαλύτερη λογοδοσία και συμβολή στην 
αποτελεσματικότητα και που βελτιώνει 
τη συνεργασία μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η 
χρηματοδοτική εισφορά σε επιδοτήσεις 
λειτουργίας από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ, προς έναν δικαιούχο και για ένα 
ημερολογιακό έτος, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 50% του συνολικού ετήσιου 
προϋπολογισμού του εν λόγω δικαιούχου.

Or. en

Τροπολογία 46
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η χρηματοδότηση προγραμμάτων 
και δραστηριοτήτων που προωθούν τα 
δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων είναι ζωτικής 
σημασίας για να διασφαλιστεί ότι θα 
προκύπτει σαφώς από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ η δέσμευση της ΣΛΕΕ ως προς 
την ισότητα των φύλων. Η Επιτροπή 
πρέπει, ως εκ τούτου, να επιλέγει 
προγράμματα και δράσεις προς 
χρηματοδότηση αξιολογώντας τις 
προτάσεις βάσει εκ των προτέρων 
καθορισμένων κριτηρίων, που λαμβάνουν 
ειδικότερα υπόψη την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία υπό το πρίσμα της 
ισότητας των φύλων και της 
καταπολέμησης της βίας κατά των 
γυναικών σε όλες τις μορφές της.

Or. en

Τροπολογία 47
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 10 
της ΣΛΕΕ, η Ένωση οφείλει να 
προωθήσει την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών σε όλες τις πολιτικές της, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και των διακρίσεων λόγω 
φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού.

Or. en
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Τροπολογία 48
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Η συνεκτίμηση της ισότητας των 
φύλων στον προϋπολογισμό είναι η 
διεξαγωγή των δημοσιονομικών 
διαδικασιών με γνώμονα το φύλο. Τούτο 
σημαίνει ότι οι προϋπολογισμοί 
αξιολογούνται με βάση το φύλο, 
ενσωματώνοντας την πτυχή του φύλου σε 
όλα τα επίπεδα της δημοσιονομικής 
διαδικασίας, και ότι τα έσοδα και οι 
δαπάνες διαρθρώνονται ενόψει της 
προώθησης της ισότητας των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 49
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
επιτυχία, θα πρέπει σε μεγαλύτερο βαθμό 
να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 
ειδικού προορισμού για έργα που 
υπερασπίζουν τα δικαιώματα των 
γυναικών και προωθούν την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων 
καταπολέμησης της βίας κατά γυναικών. 
Η χρηματοδότηση θα πρέπει να 
κατανέμεται ετησίως κατά τρόπο 
ισορροπημένο, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η συνέχεια των 
επιδιωκόμενων στόχων και δράσεων.
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Or. en

Τροπολογία 50
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
επιτυχία, θα πρέπει σε μεγαλύτερο βαθμό 
να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 
ειδικού προορισμού για έργα που 
υπερασπίζουν τα δικαιώματα των 
γυναικών και που προωθούν την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων 
καταπολέμησης της βίας κατά γυναικών. 
Η χρηματοδότηση θα πρέπει να 
κατανέμεται ετησίως κατά τρόπο 
ισορροπημένο, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η συνέχεια των 
επιδιωκόμενων στόχων και δράσεων.

Or. en

Τροπολογία 51
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις οι 
οποίες εμπεριέχουν ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία. Προς τον σκοπό αυτό, 
η Επιτροπή, αφενός, διασφαλίζει ότι οι 
δράσεις οι οποίες επιλέγονται προς 
χρηματοδότηση αποσκοπούν στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων με ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και, αφετέρου, ελέγχει 
κατά πόσον τα τελικά αποτελέσματα των 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις οι 
οποίες εμπεριέχουν ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τις αρχές 
της συνεκτίμησης της ισότητας των 
φύλων στον προϋπολογισμό.  Προς τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή, αφενός, 
διασφαλίζει ότι οι δράσεις οι οποίες 
επιλέγονται προς χρηματοδότηση 
αποσκοπούν στην επίτευξη 
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χρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα 
δράσεων παρήγαγαν πράγματι ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία.

αποτελεσμάτων με ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και, αφετέρου, ελέγχει 
κατά πόσον τα τελικά αποτελέσματα των 
χρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα 
δράσεων παρήγαγαν πράγματι ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία. Η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία αξιολογείται βάσει του 
δυναμικού των δράσεων να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των πρωταρχικών 
προτεραιοτήτων της ισότητας των φύλων 
και της καταπολέμησης της βίας κατά 
γυναικών.

Or. en

Τροπολογία 52
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου στον 
οποίον προάγονται και προστατεύονται τα 
δικαιώματα των ατόμων, όπως αυτά 
διατυπώνονται στη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου στον 
οποίον προάγονται και προστατεύονται τα 
δικαιώματα των ατόμων, η ισότητα, η 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και 
ή αρχή της μη διάκρισης, όπως 
διατυπώνονται στη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposal for the general objective of the Programme is too individual. Equality, equality 
between women and men and non-discrimination are fundamental rights, they require action 
that goes beyond promoting “rights of persons” and imply changing the structures of the 
society through various policy initiatives to progress towards de facto equality for all and 
equality between women and men. Further, all EU policies having to comply with the terms of 
the Fundamental Rights Charter, the remit of actions supported by the Rights and Citizenship 
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Programme should not be limited to the Union area but expand potentially to the actual remit 
of EU competencies.

Τροπολογία 53
Regina Bastos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου στον 
οποίον προάγονται και προστατεύονται τα 
δικαιώματα των ατόμων, όπως αυτά
διατυπώνονται στη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου στον 
οποίον προάγονται, προστατεύονται και 
εφαρμόζονται στην πράξη τα δικαιώματα 
των ατόμων, η αρχή της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, η ισότητα και η μη 
διάκριση, όπως διατυπώνονται στη ΣΛΕΕ, 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις οποίες έχει 
προσχωρήσει η Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 54
Angelika Werthmann

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 
ηλικιωμένων·

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, με την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
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ισότητα των φύλων και την ισότητα, με 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
βίας κατά παιδιών, εφήβων και γυναικών 
και της ενδοοικογενειακής βίας  και των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και 
των ηλικιωμένων

Or. en

Τροπολογία 55
Nessa Childers

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 ηλικιωμένων·

β) προώθηση της ισότητας για όλους και 
της αποτελεσματικής υλοποίησης των 
αρχών της απαγόρευσης των διακρίσεων 
λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, 
καθώς και των δικαιωμάτων των ατόμων 
με αναπηρίες, των ηλικιωμένων, των 
φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων, 
των θρησκευτικών μειονοτήτων, των 
μειονοτήτων ιδίων πεποιθήσεων, των 
λεσβίων, των ομοφυλόφιλων, των 
αμφιφυλόφιλων, μεσόφυλων και 
διεμφυλικών ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένου και μέσω την 
συνεκτίμησης της ισότητας.

Or. en

Τροπολογία 56
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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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 
ηλικιωμένων·

β) προώθηση της αποτελεσματικής 
υλοποίησης των αρχών της απαγόρευσης 
των διακρίσεων λόγω φύλου, ταυτότητας 
φύλου και έκφρασης 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 
ηλικιωμένων·

Or. en

Τροπολογία 57
Elisabeth Morin-Chartier

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 
ηλικιωμένων·

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

Or. fr

Τροπολογία 58
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) διευκόλυνση, μέσω απλών και 
ταχειών διαδικασιών, της διεξαγωγής 
των δικαστικών διαδικασιών στις 
περιπτώσεις μη σεβασμού των αρχών της 
μη διάκρισης·

Or. fr

Τροπολογία 59
Nessa Childers

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) προώθηση της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, μεταξύ άλλων και 
καταπολεμώντας τη βία που στρέφεται 
κατά των γυναικών, των παιδιών και 
άλλων ευάλωτων ατόμων, και 
διασφαλίζοντας την συνεκτίμηση της 
διάστασης της ισότητας των φύλων κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων 
των πολιτικών και δραστηριοτήτων της 
Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

The future programme’s objectives must be formulated so as to go beyond non-discrimination 
and include promotion of equality and fundamental rights, including the rights the rights of 
LGBTI people and racial and ethnic minorities.The promotion of equality between women 
and men has to be considered as an independent policy priority of the programme, and 
combating violence must be mentioned in its objectives. Women are not a discriminated group 
but half of European citizens. Promoting equality for all and promoting equality between 
women and men are complementary goals that are backed up by different sets of EU 
legislation and policy responses. Promoting gender equality and combating violence will also 
benefit the many persons living in the EU that face multiple forms of discrimination.
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Τροπολογία 60
Minodora Cliveti

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) προώθηση της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, μεταξύ άλλων και 
καταπολεμώντας τη βία που στρέφεται 
κατά των γυναικών, των παιδιών, των 
νέων και άλλων ευάλωτων ατόμων, και 
διασφαλίζοντας την συνεκτίμηση της 
διάστασης της ισότητας των φύλων κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων 
των πολιτικών και δραστηριοτήτων της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 61
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) αποτροπή και καταπολέμηση όλων 
των μορφών βίας εις βάρος των γυναικών 
και προστασία των θυμάτων από τέτοιου 
είδους βία·

Or. en

Τροπολογία 62
Regina Bastos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 
κατά παιδιών, νέων, γυναικών και 
ευάλωτων ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι,  
και παροχή στήριξης και προστασίας σε 
θύματα αυτού του τύπου βίας και σε 
άλλες ευάλωτες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 63
Silvia Costa

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) προστασία και προώθηση της 
ισότιμης αξιοπρέπειας·

Or. it

Τροπολογία 64
Regina Bastos, Silvia Costa

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 
κατά παιδιών, νέων, γυναικών και άλλων 
ευάλωτων ομάδων,  παροχή στήριξης και 
προστασίας σε θύματα αυτού του τύπου 
βίας και σε άλλες ευάλωτες ομάδες, και 
καθορισμός των δράσεων που 
αναλαμβάνονται σε συνάρτηση με τους 
ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο 
παρόν στοιχείο ως «Δάφνη»·

Or. en
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Τροπολογία 65
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και της 
χειραφέτησης των γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία 66
Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) αποτροπή και καταπολέμηση της 
βίας και του μίσους που βασίζονται 
συγκεκριμένα στο φύλο, στη φυλή ή την 
εθνοτική καταγωγή, στο θρήσκευμα ή 
στις πεποιθήσεις, στην αναπηρία, στην 
ηλικία, στην ταυτότητα του φύλου, και 
προώθηση της ανοχής και του σεβασμού 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

Or. it

Τροπολογία 67
Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) προώθηση της ισότητας μεταξύ 
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γυναικών και ανδρών στην αγορά 
εργασίας και της καταπολέμησης των 
διακρίσεων στον τομέα αυτό·

Or. it

Τροπολογία 68
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση του σεβασμού των 
δικαιωμάτων του παιδιού·

δ) ενίσχυση του σεβασμού των 
δικαιωμάτων του παιδιού, λαμβάνοντας 
υπόψη τον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα 
των κοριτσιών·

Or. fr

Τροπολογία 69
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) προώθηση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και της ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 70
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) προώθηση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και της ισότητας των φύλων

Or. en

Τροπολογία 71
Minodora Cliveti

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) διασφάλιση της τακτικής 
παρακολούθησης του αντίκτυπου του 
Προγράμματος στα δικαιώματα, την 
ευημερία και την προστασία των παιδιών 
βάσει δεικτών της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 72
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ)  πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 
κατά γυναικών, παιδιών και νέων·

Or. en

Τροπολογία 73
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 
κατά γυναικών, παιδιών και νέων, της 
βίας λόγω φύλου και της βίας στο πλαίσιο 
στενών σχέσεων·

Or. en

Τροπολογία 74
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δείκτες και τα ποσοτικά δεδομένα 
που επιτρέπουν την εκτίμηση της 
επίτευξης των στόχων που αναφέρονται 
στον παρόντα κανονισμό παρουσιάζονται 
αναλυτικά κατά φύλο

Or. fr

Τροπολογία 75
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών 
και της γνώσης της νομοθεσίας και των 
πολιτικών της Ένωσης·

α) ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών και της γνώσης των δικαιωμάτων, 
της νομοθεσίας και των πολιτικών της 
Ένωσης, κυρίως με την προοπτική της 
ενίσχυσης και χειραφέτησης των 
πολιτών, ανδρών και γυναικών, ως προς 
την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματά 
τους και  τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων αυτών, ειδικότερα στους 
τομείς που αφορούν την ισότητα μεταξύ 
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ανδρών και γυναικών και την μη 
διάκριση.

Or. fr

Τροπολογία 76
Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) βοήθεια και στήριξη σε ενώσεις και 
μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
ασχολούνται συγκεκριμένα με τον τομέα 
της πρόληψης, του εντοπισμού, της 
προστασίας και της στήριξης των 
θυμάτων του εμπορίου ανθρώπινων 
όντων·

Or. it

Τροπολογία 77
Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) στήριξη των ενώσεων και των 
δικτύων ενώσεων, ακόμα και των 
διεθνικών, που δρουν στον τομέα της 
συνεργασίας· προώθηση της ανταλλαγής 
πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και 
πρότυπων δράσης στο χώρο της 
ψυχολογικής και νομικής στήριξης και/ή 
της οικονομικής και κοινωνικής 
βοήθειας· επίσης στήριξη της κοινωνικής 
επανένταξης των θυμάτων βίας·

Or. it
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Τροπολογία 78
Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) στήριξη των ενώσεων και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στην 
ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων 
πρακτικών και πρότυπων δράσης στον 
τομέα της αποκατάστασης και 
κοινωνικής επανένταξης των βίαιων 
ατόμων, σε συνεργασία με το πρόγραμμα 
«Δικαιοσύνη»·

Or. it

Τροπολογία 79
Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βδ) στήριξη των ενώσεων που 
προσφέρουν βοήθεια στις γυναίκες που 
πέφτουν θύματα διακρίσεων στον 
εργασιακό και κοινωνικό χώρο·

Or. it

Τροπολογία 80
Angelika Werthmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εργασίες ανάλυσης, π.χ. συλλογή 
δεδομένων και στατιστικών· ανάπτυξη 
κοινών μεθοδολογιών και, εφόσον 
απαιτείται, δεικτών ή σημείων αναφοράς 
για συγκριτική αξιολόγηση· μελέτες, 
έρευνες και αναλύσεις· αξιολογήσεις και 
εκτιμήσεις αντικτύπου· κατάρτιση και 
δημοσίευση οδηγών, εκθέσεων και 
εκπαιδευτικού υλικού· παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της μεταφοράς και της 
εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης, 
καθώς και της υλοποίησης των πολιτικών 
της Ένωσης· εργαστήρια, σεμινάρια, 
συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, συνέδρια·

α) εργασίες ανάλυσης, π.χ. συλλογή 
δεδομένων και στατιστικών σχετικά με τις 
διάφορες και πολυάριθμες μορφές 
κατάχρησης, από σωματικές επιθέσεις 
έως συναισθηματική κακοποίηση εις 
βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών·
ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών και, 
εφόσον απαιτείται, δεικτών ή σημείων 
αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση· 
μελέτες, έρευνες και αναλύσεις· 
αξιολογήσεις και εκτιμήσεις αντικτύπου· 
κατάρτιση και δημοσίευση οδηγών, 
εκθέσεων και εκπαιδευτικού υλικού· 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
μεταφοράς και της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και της 
υλοποίησης των πολιτικών της Ένωσης· 
εργαστήρια, σεμινάρια, συναντήσεις 
εμπειρογνωμόνων, συνέδρια·

Or. en

Τροπολογία 81
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εργασίες ανάλυσης,  π.χ. συλλογή 
δεδομένων και στατιστικών· ανάπτυξη 
κοινών μεθοδολογιών και, εφόσον 
απαιτείται, δεικτών ή σημείων αναφοράς 
για συγκριτική αξιολόγηση· μελέτες, 
έρευνες και αναλύσεις· αξιολογήσεις και 
εκτιμήσεις αντικτύπου· κατάρτιση και 
δημοσίευση οδηγών, εκθέσεων και 
εκπαιδευτικού υλικού· παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της μεταφοράς και της 
εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης, 
καθώς και της υλοποίησης των πολιτικών 
της Ένωσης· εργαστήρια, σεμινάρια, 

α) εργασίες ανάλυσης,  π.χ. συλλογή 
δεδομένων και στατιστικών· ανάπτυξη 
κοινών μεθοδολογιών και, εφόσον 
απαιτείται, δεικτών ή σημείων αναφοράς, 
φροντίζοντας για την αναλυτική 
παρουσίαση των δεδομένων και 
πληροφοριών αυτών κατά φύλο· μελέτες, 
έρευνες και αναλύσεις· αξιολογήσεις και 
εκτιμήσεις αντικτύπου· κατάρτιση και 
δημοσίευση οδηγών, εκθέσεων και 
εκπαιδευτικού υλικού· παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της μεταφοράς και της 
εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης 
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συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, συνέδρια· καθώς και της υλοποίησης των πολιτικών 
της Ένωσης· εργαστήρια, σεμινάρια, 
συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, συνέδρια 
ενσωματώνοντας μια σφαιρική και 
οριζόντια προσέγγιση ως προς τη 
διάσταση του φύλου·

Or. fr

Τροπολογία 82
Lívia Járóka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εργασίες ανάλυσης, π.χ. συλλογή 
δεδομένων και στατιστικών· ανάπτυξη 
κοινών μεθοδολογιών και, εφόσον 
απαιτείται, δεικτών ή σημείων αναφοράς 
για συγκριτική αξιολόγηση· μελέτες, 
έρευνες και αναλύσεις· αξιολογήσεις και 
εκτιμήσεις αντικτύπου· κατάρτιση και 
δημοσίευση οδηγών, εκθέσεων και 
εκπαιδευτικού υλικού· παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της μεταφοράς και της 
εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης, 
καθώς και της υλοποίησης των πολιτικών 
της Ένωσης· εργαστήρια, σεμινάρια, 
συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, συνέδρια·

α) εργασίες ανάλυσης, π.χ. συλλογή 
αναλυτικών δεδομένων και στατιστικών· 
ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών και, 
εφόσον απαιτείται, δεικτών ή σημείων 
αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση· 
μελέτες, έρευνες και αναλύσεις· 
αξιολογήσεις και εκτιμήσεις αντικτύπου· 
κατάρτιση και δημοσίευση οδηγών, 
εκθέσεων και εκπαιδευτικού υλικού· 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της
μεταφοράς και της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και της 
υλοποίησης των πολιτικών της Ένωσης· 
εργαστήρια, σεμινάρια, συναντήσεις 
εμπειρογνωμόνων, συνέδρια·

Or. en

Τροπολογία 83
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, 
σεμινάρια, εκδηλώσεις για την εκπαίδευση
εκπαιδευτών ή εξατομικευμένη 
εκπαίδευση στον χώρο εργασίας, ανάπτυξη 
επιγραμμικών ή άλλου τύπου μεριμνώντας 
για μια σφαιρική και οριζόντια 
προσέγγιση της διάστασης του φύλου, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επιμόρφωση σχετικά με την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και με τη 
μη διάκριση· κατά τον ίδιο τρόπο, οι 
δραστηριότητες  κατάρτισης και 
απόκτησης ικανοτήτων πρέπει να 
συμβάλλουν στην χειραφέτηση των 
γυναικών προσφέροντας προγράμματα 
κατάρτισης,  εργαστήρια, σεμινάρια, 
ενημερωτικές συνεδριάσεις, 
προγράμματα εκπαίδευσης και άλλες 
ειδικές μεθόδους ενημέρωσης·

Or. fr

Τροπολογία 84
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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 
άλλου τύπου ενοτήτων κατάρτισης·

β) δραστηριότητες κατάρτισης, π.χ. 
ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, 
σεμινάρια, εκδηλώσεις για την εκπαίδευση 
εκπαιδευτών, ανάπτυξη επιγραμμικών ή 
άλλου τύπου ενοτήτων κατάρτισης, που 
σχεδιάζονται σε στενή συνεργασία με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και με εμπειρογνώμονες, επικεντρώνονται 
ειδικότερα σε θέματα όπως η ισότητα 
των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών 
και η βία κατά γυναικών και που 
παρέχουν στους επαγγελματίες τα 
εργαλεία που χρειάζονται για να 
εφαρμόζουν αποτελεσματικά στην πράξη 
τα δικαιώματα που προβλέπονται από 
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την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 85
Silvia Costa

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
άλλου τύπου ενοτήτων κατάρτισης·

β) δραστηριότητες κατάρτισης, π.χ. 
ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, 
σεμινάρια, εκδηλώσεις για την εκπαίδευση 
εκπαιδευτών, ανάπτυξη επιγραμμικών ή 
άλλου τύπου ενοτήτων κατάρτισης· όπου 
κρίνεται σκόπιμο, οι δραστηριότητες 
αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τη 
διάσταση του φύλου και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων·

Or. it

Τροπολογία 86
Angelika Werthmann

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 
άλλου τύπου ενοτήτων κατάρτισης·

β) δραστηριότητες κατάρτισης, π.χ. 
ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, 
σεμινάρια, εκδηλώσεις για την εκπαίδευση 
εκπαιδευτών, ανάπτυξη επιγραμμικών ή 
άλλου τύπου ενοτήτων κατάρτισης· με 
σκοπό την προώθηση της ισότητας των 
φύλων, της μη διάκρισης, της 
ποικιλομορφίας και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης·

Or. en
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Τροπολογία 87
Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) δραστηριότητες κατάρτισης με στόχο 
την πρόληψη, καταπολέμηση και 
αναγνώριση των βασισμένων στο φύλο 
μορφών βίας·

Or. it

Τροπολογία 88
Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) εκστρατείες με στόχο την 
καταπολέμηση των στερεότυπων που 
έχουν σχέση με το φύλο και την 
εμπορευματοποίηση της εικόνας των 
γυναικών στα μαζικά μέσα ενημέρωσης·

Or. it

Τροπολογία 89
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αλληλομάθηση, συνεργασία, 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και 
διάδοσης,  π.χ. εντοπισμός και ανταλλαγή 

γ) αλληλομάθηση, συνεργασία, 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και 
διάδοσης,  π.χ. εντοπισμός και ανταλλαγή 
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ορθών πρακτικών, καινοτόμων μεθόδων 
και εμπειριών, διοργάνωση αξιολογήσεων 
από ομολόγους και δράσεων 
αλληλομάθησης· οργάνωση συνεδρίων και 
σεμιναρίων· διοργάνωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, 
εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης και 
εκδηλώσεων, περιλαμβανομένης της 
επικοινωνίας εταιρικού τύπου σχετικά με 
τις πολιτικές προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· συλλογή και 
δημοσίευση υλικού για τη διάδοση
πληροφοριών καθώς και αποτελεσμάτων 
του προγράμματος· ανάπτυξη, λειτουργία 
και συντήρηση συστημάτων και εργαλείων 
που στηρίζονται στη χρήση τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας·

ορθών πρακτικών, καινοτόμων μεθόδων 
και εμπειριών, διοργάνωση αξιολογήσεων 
από ομολόγους και δράσεων 
αλληλομάθησης· οργάνωση συνεδρίων και 
σεμιναρίων· διοργάνωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, 
εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης και 
εκδηλώσεων, περιλαμβανομένης της 
επικοινωνίας εταιρικού τύπου σχετικά με 
τις πολιτικές προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· συλλογή και 
δημοσίευση υλικού για τη διάδοση 
πληροφοριών καθώς και αποτελεσμάτων 
του προγράμματος· ανάπτυξη, λειτουργία 
και συντήρηση συστημάτων και εργαλείων 
που στηρίζονται στη χρήση τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας· Οι 
δραστηριότητες αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν οριζόντια και σφαιρική 
προσέγγιση της διάστασης του φύλου, 
που να επικεντρώνεται στην προαγωγή 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, την μη διάκριση και την 
χειραφέτηση των γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία 90
Regina Bastos

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 

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· 
παροχή στήριξης υπό την μορφή
επιδοτήσεων δράσης και επιδοτήσεων 
λειτουργίας για ΜΚΟ ή άλλες οργανώσεις 
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αρχών· χρηματοδότηση δικτύων 
εμπειρογνωμόνων· χρηματοδότηση 
παρατηρητηρίων που λειτουργούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

που επιδιώκουν τους στόχους του 
Προγράμματος· δικτύωση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μεταξύ εξειδικευμένων φορέων 
και οργανισμών, εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών· χρηματοδότηση 
δικτύων εμπειρογνωμόνων· θέσπιση και 
εφαρμογή προγραμμάτων παροχής 
βοήθειας στα θύματα και στις ευάλωτες 
ομάδες στον τομέα της πρόληψης και της 
καταπολέμησης της βίας· χρηματοδότηση 
παρατηρητηρίων που λειτουργούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 91
Silvia Costa, Britta Thomsen

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, 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· 
παροχή στήριξης υπό την μορφή 
επιδοτήσεων δράσης και λειτουργίας για 
ΜΚΟ ή άλλες οργανώσεις που επιδιώκουν 
τους στόχους 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.

Or. en
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Τροπολογία 92
Nessa Childers

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, π.χ. στα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της νομοθεσίας και των 
πολιτικών της Ένωσης· Υποστήριξη για τις 
τρέχουσες δαπάνες των 
αντιπροσωπευτικών δικτύων δικαιούχων 
που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
των οποίων οι δραστηριότητες 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων 
του προγράμματος, υποστήριξη για τις 
δραστηριότητες των ΜΚΟ που 
επιδιώκουν τους στόχους 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευρωπαϊκά δίκτυα που εκπροσωπούν τους δικαιούχους έχουν αποδείξει, με το πέρασμα του 
χρόνου, την αποτελεσματικότητά τους ως προς την πτυχή του προγράμματος PROGRESS που 
αφορά την εξάλειψη των διακρίσεων. Διαδραματίζουν ρόλο κλειδί συμμετέχοντας στις 
διαδικασίες χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής, παρακολουθώντας την αποτελεσματικότητα και 
εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών,  ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές και παρέχοντας 
ενημέρωση και γνώσεις.

Τροπολογία 93
Angelika Werthmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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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, 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, 
και ειδικότερα εκείνων της 
καταπολέμησης της βίας κατά παιδιών 
και γυναικών· δικτύωση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μεταξύ εξειδικευμένων φορέων 
και οργανισμών, εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών· χρηματοδότηση 
δικτύων εμπειρογνωμόνων· 
χρηματοδότηση παρατηρητηρίων που 
λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 94
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Δράσεις που σχεδιάζονται ειδικά για 
την προώθηση των αρχών της ισότητας 
των φύλων και της μη διάκρισης, και 
αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης 
της βίας κατά των γυναικών σε όλες τις 
μορφές της.

Or. en

Τροπολογία 95
Nessa Childers
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται 
σε 439 εκατ. ευρώ.

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται 
σε 530 εκατ. ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Rights and Citizenship programme should receive at least the same share of the overall 
funding available in the field of Justice than the three programmes integrated into it currently 
receive, namely 58,2%, that is €530 million. Given that the overall budget allocated to the 
field of Justice is foreseen to increase by €120 million (from €791 million to € 911 million), it 
is deplorable that funding for fundamental rights, equality and combating violence is foreseen 
to decrease from the current level (€460 million).The proposed cut is not justifiable, given 
that promotion of equality between women and men is crucial for attaining the targets of the 
EU 2020 Strategy and tackling the demographic challenges and that the recent entry into 
force of the Charter of Fundamental Rights that enhances the EU’s responsibilities to 
promote equality of all. The proposed cut also neglects the results of the EC public 
consultation on Justice funding: most stakeholders considered gender equality, non-
discrimination, combating violence and fundamental rights asked funding for these objectives 
to be increased.

Τροπολογία 96
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Θα διασφαλιστεί αυξημένο επίπεδο 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης για καθένα 
από τους ειδικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού που αναφέρονται στο άρθρο 
4, παράγραφος 1, σε σύγκριση με την 
χρηματοδότηση που έχει προβλεφτεί στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 για την 
περίοδο 2007 έως 2013. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέχεια των στόχων και 
δράσεων που επιδιώκονται μέσω του 
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προγράμματος, τα ετήσια επίπεδα 
χρηματοδότησης για κάθε τομέα δεν θα 
διαφέρουν ουσιαστικά, εκτός εάν 
υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι 
πρέπει να είναι δεόντως τεκμηριωμένοι 
και να ανακοινώνονται εκ των προτέρων.

Or. en

Τροπολογία 97
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Θα διασφαλιστεί αυξημένο επίπεδο 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης για καθένα 
από τους ειδικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού που αναφέρονται στο άρθρο 
4, παράγραφος 1, σε σύγκριση με την 
χρηματοδότηση που έχει προβλεφτεί στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 για την 
περίοδο 2007 έως 2013. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέχεια των στόχων και 
δράσεων που επιδιώκονται μέσω του 
προγράμματος, τα ετήσια επίπεδα 
χρηματοδότησης για κάθε τομέα δεν θα 
διαφέρουν ουσιαστικά, εκτός εάν 
υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι 
πρέπει να είναι δεόντως τεκμηριωμένοι 
και να ανακοινώνονται εκ των προτέρων.

Or. en

Τροπολογία 98
Regina Bastos, Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)



AM\909593EL.doc PE494.499v01-0050/54 AM\

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Θα διασφαλιστεί συγκρίσιμο ή 
αυξημένο επίπεδο χρηματοδοτικής 
υποστήριξης για καθένα από τους 
στόχους του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο 
χρηματοδότησης που έχει προβλεφτεί στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 για την 
περίοδο 2007 έως 2013. Μέσω της 
διάθεσης κονδυλίων για τους τομείς 
αυτούς στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
προτεραιότητες της Ένωσης και την 
ανάγκη να διατηρηθούν επαρκή και 
δίκαια επίπεδα χρηματοδότησης για 
όλους τους τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 99
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Θα διασφαλιστούν επαρκή επίπεδα 
χρηματοδότησης και, όπου είναι δυνατόν, 
μείωση των δαπανών και αύξηση της 
αξιοποίησης των πόρων για καθένα από 
τους στόχους του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο 
χρηματοδότησης που έχει προβλεφτεί στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 για την 
περίοδο 2007 έως 2013. 

Or. en
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Τροπολογία 100
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η συγχρηματοδότηση αυξάνει τη 
λογοδοσία των δικαιούχων 
επιχορηγήσεων, συμβάλλει στην 
αποτελεσματικότητα της 
χρηματοδότησης και βελτιώνει τη 
συνεργασία μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων. Η χρηματοδοτική 
εισφορά σε επιδοτήσεις λειτουργίας από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προς 
οποιοδήποτε δικαιούχο και για ένα 
ημερολογιακό έτος, δεν πρέπει, ωστόσο,  
να υπερβαίνει το 50% του συνολικού 
ετήσιου προϋπολογισμού του εν λόγω 
δικαιούχου.

Or. en

Τροπολογία 101
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με στόχο την υλοποίηση του 
προγράμματος, η Επιτροπή θεσπίζει ετήσια 
προγράμματα εργασίας υπό τη μορφή 
εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία συμβουλευτικής 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2.

2. Με στόχο την υλοποίηση του 
προγράμματος, η Επιτροπή θεσπίζει ετήσια 
προγράμματα εργασίας σχετικά με τους 
ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 1 και τις δράσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 5, υπό τη 
μορφή εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία συμβουλευτικής 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

The proposed regulation does not include information on how the funding will be allocated to 
the different priorities and actions across the year and it does not provide guarantees that the 
levels of funding for the specific objectives of the programme will be predictable each year. 
Promoting equality of all, implementing the principle of non-discrimination, promoting 
equality between women and men and combating violence against women, children and other 
vulnerable persons require sustainable and predictable funding every year. In addition, 
European Networks working on those topics require sustainable and predictable funding to 
be able to continue their work with their members in an effective manner. The legal text of the 
Programme must provide some indication that funding for activities in these fields will be 
available every year.

Τροπολογία 102
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εξασφαλίζεται κατάλληλη και δίκαιη 
κατανομή της χρηματοδοτικής στήριξης 
μεταξύ των διάφορων τομέων που 
καλύπτει ο παρών κανονισμός, 
λαμβανομένου υπόψη του ύψους της 
χρηματοδότησης που έχει διατεθεί στα 
προηγούμενα προγράμματα 2007-2013 τα 
οποία αναφέρονται στο άρθρο 13. Όταν 
αποφασίζει σχετικά με τη διάθεση των 
κονδυλίων στους τομείς αυτούς στα 
ετήσια προγράμματα εργασίας της, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να 
αυξηθεί η χρηματοδότηση για τους 
ειδικούς τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1, στοιχεία (δα) και 
(δβ) .

Or. en

Τροπολογία 103
Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
εξετάζει την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος, την αποδοτικότητα της 
χρήσης των σχετικών πόρων και την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
προγράμματος, προκειμένου να 
αποφασισθεί κατά πόσον επιβάλλεται 
ανανέωση, τροποποίηση ή αναστολή, μετά 
το 2020, της χρηματοδότησης σε τομείς οι 
οποίοι υπάγονται στο πρόγραμμα. Στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής 
εξετάζονται επίσης οι δυνατότητες 
απλούστευσης του προγράμματος, η 
εσωτερική και η εξωτερική του 
συνεκτικότητα και το κατά πόσον 
εξακολουθούν να είναι χρήσιμοι όλοι οι 
σχετικοί στόχοι και οι δράσεις. Προς τον 
σκοπό αυτό, λαμβάνονται υπόψη τα 
πορίσματα των εκ των υστέρων 
αξιολογήσεων των προγραμμάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 13.

3. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
εξετάζει την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος, την αποδοτικότητα της 
χρήσης των σχετικών πόρων και την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
προγράμματος, προκειμένου να 
αποφασισθεί κατά πόσον επιβάλλεται 
ανανέωση, τροποποίηση ή αναστολή, μετά 
το 2020, της χρηματοδότησης σε τομείς οι 
οποίοι υπάγονται στο πρόγραμμα. Στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής 
εξετάζονται επίσης οι δυνατότητες 
απλούστευσης του προγράμματος, η 
εσωτερική και η εξωτερική του 
συνεκτικότητα και το κατά πόσον 
εξακολουθούν να είναι χρήσιμοι όλοι οι 
σχετικοί στόχοι και οι δράσεις. Προς τον 
σκοπό αυτό, λαμβάνονται υπόψη τα 
πορίσματα των εκ των υστέρων 
αξιολογήσεων των προγραμμάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 13. Στην 
ενδιάμεση αξιολόγησή της, η Επιτροπή 
θα αναφέρει, ειδικότερα, τις επιδοτήσεις 
για δαπάνες λειτουργίας όταν 
χρηματοδοτεί βασικούς παράγοντες, 
κύρια δίκτυα που λειτουργούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, δίκτυα 
εμπειρογνωμόνων ή παρατηρητήρια που 
λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Or. en

Τροπολογία 104
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η αξιολόγηση της επίτευξης των 
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γενικών και ειδικών στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 
4, παράγραφος 1, θα βασίζεται σε 
μετρήσιμους, χωριστούς ανά φύλο, 
δείκτες επιδόσεων. Η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία ως προς την επίτευξη 
της πρωταρχικής προτεραιότητας της 
ισότητας των φύλων και της 
καταπολέμησης της βίας κατά γυναικών 
αποτελεί κύριο σημείο αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 105
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης και 
η εκ των υστέρων έκθεση αξιολόγησης 
πρέπει να περιλαμβάνουν οριζόντια και 
σφαιρική προσέγγιση της διάστασης του 
φύλου και τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης πρέπει να βασίζονται σε 
ειδικούς για κάθε φύλο δείκτες και 
δεδομένα και παρουσιάζονται αναλυτικά 
κατά φύλο

Or. fr


