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Τροπολογία 1
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
στρατηγική για την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών 2010-2015 
επιβεβαιώνεται ότι το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο θα παράσχει 
υποστήριξη για την υλοποίηση των 
ενεργειών που προβλέπονται στη 
στρατηγική·

Or. en

Τροπολογία 2
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος (i)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) τονίζει ότι η ενσωμάτωση της 
ισότητας των φύλων πρέπει να 
συμβαδίζει με την κατανομή 
συγκεκριμένων πόρων και, κατά 
συνέπεια, δεν μπορεί να αντικατασταθεί η 
κατανομή συγκεκριμένων πόρων με 
οριζόντιους στόχους· ζητεί μια διπλή
προσέγγιση η οποία θα διασφαλίζει την 
αποδοτικότητα και την προβλεψιμότητα, 
και θα πρέπει να αποτελέσει τον κανόνα 
για όλα τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα·

(i) ζητεί μια  προσέγγιση η οποία θα 
διασφαλίζει την αποδοτικότητα και την 
προβλεψιμότητα, και θα πρέπει να 
αποτελέσει τον κανόνα για όλα τα βασικά 
χρηματοδοτικά μέσα·

Or. en

Τροπολογία 3
Iratxe García Pérez
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος (i)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) τονίζει ότι η ενσωμάτωση της ισότητας 
των φύλων πρέπει να συμβαδίζει με την 
κατανομή συγκεκριμένων πόρων και, κατά 
συνέπεια, δεν μπορεί να αντικατασταθεί η 
κατανομή συγκεκριμένων πόρων με 
οριζόντιους στόχους· ζητεί μια διπλή 
προσέγγιση η οποία θα διασφαλίζει την 
αποδοτικότητα και την προβλεψιμότητα, 
και θα πρέπει να αποτελέσει τον κανόνα 
για όλα τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα·

(i) τονίζει ότι η ενσωμάτωση της ισότητας 
των φύλων πρέπει να συμβαδίζει με την 
κατανομή συγκεκριμένων πόρων και, κατά 
συνέπεια, δεν μπορεί να αντικατασταθεί η 
κατανομή συγκεκριμένων πόρων με 
οριζόντιους στόχους· ζητεί μια διπλή 
προσέγγιση η οποία θα διασφαλίζει την 
αποδοτικότητα και την προβλεψιμότητα, 
και θα πρέπει να αποτελέσει τον κανόνα 
για όλα τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα·
δίνει έμφαση στην ανάγκη μιας 
ισχυρότερης και αποτελεσματικότερης 
ένταξης των πολιτικών στον τομέα της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
και των εργαλείων για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στη διάρκεια 
της επόμενης περιόδου 
προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 4
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος (ii) α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii a) επισημαίνει ότι το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
παρέχει μια ανάλυση κατά φύλο των 
προτεραιοτήτων του προϋπολογισμού 
του, καθώς και μια ανάλυση της κάθε 
δημοσιονομικής πρόβλεψης για 
συγκεκριμένες πολιτικές και 
προγράμματα για το φύλο·

Or. en
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Τροπολογία 5
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος (iii)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iii) τονίζει την ανάγκη αυξημένης 
χρηματοδότησης για δράσεις που 
προωθούν την ισότητα των φύλων, τόσο 
από άποψη απασχόλησης και ανάπτυξης 
όσο και από άποψη δικαιωμάτων και 
δημοκρατίας· ζητεί από την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο να θέσουν την ισότητα των 
φύλων ως ειδικό στόχο στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Δικαιώματα και 
ιθαγένεια», καθώς και να διατηρήσουν το 
πρόγραμμα Daphne ως ανεξάρτητη 
διάκριση στο πρόγραμμα αυτό·

(iii) καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να κάνουν εξοικονόμηση πόρων, 
αντανακλώντας τις περικοπές που 
γίνονται στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
των δράσεων για την ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 6
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος (iii)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iii) τονίζει την ανάγκη αυξημένης 
χρηματοδότησης για δράσεις που 
προωθούν την ισότητα των φύλων, τόσο
από άποψη απασχόλησης και ανάπτυξης
όσο και από άποψη δικαιωμάτων και 
δημοκρατίας· ζητεί από την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο να θέσουν την ισότητα των 
φύλων ως ειδικό στόχο στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Δικαιώματα και 
ιθαγένεια», καθώς και να διατηρήσουν το 
πρόγραμμα Daphne ως ανεξάρτητη 
διάκριση στο πρόγραμμα αυτό·

(iii) τονίζει την ανάγκη αυξημένης 
χρηματοδότησης για δράσεις που 
προωθούν την ισότητα των φύλων, από
την άποψη απασχόλησης και ανάπτυξης
για την αντιμετώπιση του οριζόντιου και
κάθετου διαχωρισμού των δύο φύλων, 
την καταπολέμηση των διαφορών στις 
αμοιβές και στις συντάξεις και την 
αύξηση του ποσοστού της φτώχειας 
μεταξύ των γυναικών, καθώς και από την
άποψη των δικαιωμάτων και της
δημοκρατίας· ζητεί από την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο να θέσουν την ισότητα των 
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φύλων ως ειδικό στόχο στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Δικαιώματα και 
ιθαγένεια», καθώς και να διατηρήσουν το 
πρόγραμμα Daphne ως ανεξάρτητη 
διάκριση στο πρόγραμμα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 7
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος (iv)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iv) ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συμπεριλάβουν στόχους που 
άπτονται της ισότητας των φύλων στους 
κανονισμούς που διέπουν τα διαρθρωτικά 
ταμεία, καθώς και σε βασικά προγράμματα 
χρηματοδότησης της ΕΕ (υγεία και 
περιβάλλον, εκπαίδευση, νεολαία, 
οικονομία κ.λπ.), καθώς και να 
εξασφαλίσουν ότι συνοδεύονται από 
δεσμευμένη χρηματοδότηση·

(iv) ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συμπεριλάβουν στόχους που 
άπτονται της ισότητας των φύλων στους 
κανονισμούς που διέπουν τα διαρθρωτικά 
ταμεία, καθώς και σε βασικά προγράμματα 
χρηματοδότησης της ΕΕ (υγεία και 
περιβάλλον, εκπαίδευση, νεολαία, 
οικονομία κ.λπ.)·

Or. en

Τροπολογία 8
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος (iv)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iv) ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συμπεριλάβουν στόχους που 
άπτονται της ισότητας των φύλων στους 
κανονισμούς που διέπουν τα διαρθρωτικά 
ταμεία, καθώς και σε βασικά προγράμματα 
χρηματοδότησης της ΕΕ (υγεία και 
περιβάλλον, εκπαίδευση, νεολαία, 
οικονομία κ.λπ.), καθώς και να 

(iv) ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συμπεριλάβουν στόχους που 
άπτονται της ισότητας των φύλων στους 
κανονισμούς που διέπουν τα διαρθρωτικά 
ταμεία, καθώς και σε βασικά προγράμματα 
χρηματοδότησης της ΕΕ (υγεία και 
περιβάλλον, εκπαίδευση, νεολαία, 
οικονομία κ.λπ.), καθώς και να 



AM\912050EL.doc 7/11 PE494.838v01-00

EL

εξασφαλίσουν ότι συνοδεύονται από 
δεσμευμένη χρηματοδότηση·

εξασφαλίσουν ότι συνοδεύονται από 
δεσμευμένη χρηματοδότηση· πρεσβεύει 
μία πιο στρατηγική εφαρμογή του ΕΚΤ 
για την προαγωγή της ισότητας γυναικών 
και ανδρών, την πρόσβαση και την 
επανένταξη στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση της ανεργίας, της 
φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού 
και των πάσης μορφής διακρίσεων· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει μέτρα 
προληπτικού χαρακτήρα μέσω του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την 
Αγροτική Ανάπτυξη με σκοπό να 
υποστηριχθεί η γυναικεία απασχόληση σε 
αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 9
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος (v)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(v) ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξασφαλίσουν συνεχή 
δεσμευμένη χρηματοδότηση για το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων, χωρίς καμία μείωση·

(v) καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να κάνουν εξοικονόμηση πόρων που να 
αντανακλά τις περικοπές που γίνονται 
στους εθνικούς προϋπολογισμούς, και να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να κλείσει το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων και οι λειτουργίες του να 
συγχωνευθούν  με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 10
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος (v)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(v) ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξασφαλίσουν συνεχή 
δεσμευμένη χρηματοδότηση για το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων, χωρίς καμία μείωση·

(v) ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξασφαλίσουν συνεχή 
δεσμευμένη χρηματοδότηση για το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων, χωρίς καμία μείωση, προκειμένου 
να μπορέσει το Ινστιτούτο να καταστεί 
πλήρως λειτουργικό και να παρέχει 
στατιστικά στοιχεία και έρευνες σχετικά 
με την πολιτική των φύλων στην ΕΕ προς 
τα κράτη μέλη και την εκ περιτροπής 
Προεδρία του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 11
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος (vi)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi) τονίζει ότι η στρατηγική της 
Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών 2010-2015 και η 
στρατηγική για τα επόμενα πέντε έτη μετά 
το 2015, καθώς και οι ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με την ισότητα των φύλων πρέπει 
να λειτουργούν ως θεμελιώδης ένδειξη 
όσον αφορά τους τομείς στους οποίους θα 
εστιαστούν οι δαπάνες και τον τρόπο με 
τον οποίο θα γίνει αυτό·

(vi) τονίζει ότι η στρατηγική της 
Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών 2010-2015 και η 
στρατηγική για τα επόμενα πέντε έτη μετά 
το 2015, καθώς και οι ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με την ισότητα των φύλων πρέπει 
να λειτουργούν ως θεμελιώδης ένδειξη 
όσον αφορά την διευκρίνηση των τομέων 
που είναι στόχοι προτεραιότητας όσον 
αφορά τις δαπάνες, και να 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για τη 
μείωση των συνολικών δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 12
Barbara Matera
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος (vi)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi) τονίζει ότι η στρατηγική της 
Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών 2010-2015 και η 
στρατηγική για τα επόμενα πέντε έτη μετά 
το 2015, καθώς και οι ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με την ισότητα των φύλων πρέπει 
να λειτουργούν ως θεμελιώδης ένδειξη 
όσον αφορά τους τομείς στους οποίους θα 
εστιαστούν οι δαπάνες και τον τρόπο με 
τον οποίο θα γίνει αυτό·

(vi) τονίζει ότι η στρατηγική της Επιτροπής 
για την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών 2010-2015 και η στρατηγική για 
τα επόμενα πέντε έτη μετά το 2015, καθώς 
και οι ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την 
ισότητα των φύλων πρέπει να λειτουργούν 
ως θεμελιώδης ένδειξη όσον αφορά τους 
τομείς στους οποίους θα εστιαστούν οι 
δαπάνες και τον τρόπο με τον οποίο θα 
γίνει αυτό, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τον 
υψηλό κίνδυνο της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού των πιο 
ευάλωτων κατηγοριών, όπως οι 
ηλικιωμένες γυναίκες και οι άγαμες 
μητέρες·

Or. en

Τροπολογία 13
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος (vii)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vii) επισημαίνει ότι η δημιουργία 
προγραμμάτων χρηματοδότησης μεγάλης 
κλίμακας θα περιορίσει τη δυνατότητα 
μικρότερων ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων 
οργανώσεων γυναικών, να ωφεληθούν από 
τη χρηματοδότηση έργων από την ΕΕ· 
ζητεί τη συνέχιση μικρότερων 
επιχορηγήσεων παράλληλα με τις 
μεγαλύτερες, ώστε να εξασφαλιστεί η 
συνέχιση της πρόσβασης μικρότερων 
ΜΚΟ σε χρηματοδότηση από την ΕΕ και 
στο μέλλον·

(vii) επισημαίνει ότι η δημιουργία 
προγραμμάτων χρηματοδότησης μεγάλης 
κλίμακας θα περιορίσει τη δυνατότητα 
μικρότερων ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων 
οργανώσεων γυναικών, να ωφεληθούν από 
τη χρηματοδότηση έργων από την ΕΕ , 
πράγμα το οποίο θα εμποδίσει την 
πολύτιμη συμβολή τους στη βελτίωση της 
ποιότητας της πολιτικής και της 
νομοθεσίας στον τομέα της ισότητας των 
φύλων· ζητεί τη συνέχιση μικρότερων 
επιχορηγήσεων παράλληλα με τις 
μεγαλύτερες, ώστε να εξασφαλιστεί η 
συνέχιση της πρόσβασης μικρότερων 
ΜΚΟ σε χρηματοδότηση από την ΕΕ και 
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στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 14
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος (vii) α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vii a) καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι το σύνολο 
του προϋπολογισμού που διατίθεται στο 
πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου 2014-2020, θα σέβεται την αρχή 
της ισότητας των φύλων και θα προωθεί 
την ενσωμάτωσή της ισότητας των 
φύλων σε όλες τις πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. en

Τροπολογία 15
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος (viii)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii) επισημαίνει ότι η ισότητα των φύλων 
πρέπει επίσης να ορισθεί πολύ σαφέστερα 
ως στόχος και να συνδυασθεί με 
δεσμευμένη χρηματοδότηση σε όλες τις 
εξωτερικές δράσεις και προγράμματα της 
ΕΕ.

(viii) επισημαίνει ότι η ισότητα των φύλων 
πρέπει επίσης να ορισθεί πολύ σαφέστερα 
ως στόχος σε όλες τις εξωτερικές δράσεις 
και προγράμματα της ΕΕ.

Or. en



AM\912050EL.doc 11/11 PE494.838v01-00

EL

Τροπολογία 16
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος (viii) α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii a) τονίζει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό ως ένα κατάλληλο 
εργαλείο διακυβέρνησης για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας και της 
ισότητας, την ορθή παρακολούθηση του 
τρόπου με τον οποίο τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού επηρεάζουν τις 
οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες των 
γυναικών και ανδρών, καθώς και την 
ευελιξία στην αναδιάρθρωση των 
ευκαιριών που επηρεάζουν αρνητικά την 
επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων· 
πιστεύει ότι μία ενδελεχής ανάλυση των 
‘θεμάτων φύλου’ στην ευρωπαϊκή 
διαδικασία δημοσιονομικού σχεδιασμού 
θα βελτιώσει την στοχοθέτηση των 
πόρων κατά τρόπο που να ενισχύει την 
ισότητα και την κοινωνική συνοχή·
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