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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Ο σεβασμός της ισότητας των φύλων 
επιβεβαιώνεται στο σύνολο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ως μια από 
τις βασικές αρχές της Ένωσης, δίδοντας 
έμφαση στην ανάγκη προώθησης των 
πολιτικών υπέρ της ισότητας των φύλων 
και συμβάλλοντας στην αύξηση της 
συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και 
στη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.  
Στην εμβληματική πρωτοβουλία 
"Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις 
εργασίας" παρατηρείται ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να προωθήσουν νέες μορφές 
ισορροπημένου συνδυασμού 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
και την ισότητα των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως 
μειονεκτούντων ή ηλικιωμένων 
εργαζομένων και γυναικών, ειδικότερα 
μητέρων που ανατρέφουν μόνες τους 
παιδιά, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν 
ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου προωθούνται στα 
διάφορα στάδια της εφαρμογής της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
τα δέοντα μέτρα για την πρόληψη 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού και τον 
τύπο της σύμβασης απασχόλησης ή τη 
σχέση εργασίας κατά τα διάφορα στάδια 
εφαρμογής του ΕΤΠ και ιδιαίτερα κατά 
την πρόσβαση σε αυτό.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
εφαρμόζουν την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, που 
σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καμία 
διάκριση βάσει φύλου και θα 
εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου προωθούνται στα 
διάφορα στάδια της εφαρμογής της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς ειδικότερα 
όσον αφορά την επιλογή των ομάδων 
στόχου και τον καθορισμό των 
κριτηρίων, των δεικτών και των 
δικαιούχων·

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για την 
πρόληψη διακρίσεων λόγω φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
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και του τύπου της σύμβασης 
απασχόλησης ή της σχέσης εργασίας 
κατά τα διάφορα στάδια εφαρμογής της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς και 
ιδιαίτερα κατά την πρόσβαση σε αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) περιγραφή των ενεργειών που έχουν 
αναληφθεί και σχεδιαστεί από τις εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τα ταμεία 
της Ένωσης, τους κοινωνικούς εταίρους 

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

και τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνοντας 
εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο 
συνεισφέρουν στην επανένταξη των 
εργαζομένων στην απασχόληση ή σε νέες 
δραστηριότητες καθώς και στην τήρηση 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών..

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε δεύτερου 
έτους και, για πρώτη φορά το 2015, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική 
και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
του κανονισμού 1927/2006 κατά τα 
προηγούμενα δύο έτη. Η έκθεση 
εστιάζεται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν μέσω του ΕΤΠ και 
περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, στοιχεία 
σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, 
τις αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις 
ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν, 

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

περιλαμβανομένης και της 
συμπληρωματικότητάς τους με ενέργειες 
που χρηματοδοτήθηκαν από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και σχετικά 
με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με τις δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στην ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών. Πρέπει επίσης να παρέχει 
τεκμηριωμένα στοιχεία για τις αιτήσεις 
που απορρίφθηκαν ή των οποίων το ποσό 
μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών 
πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας. Όλα τα 
δεδομένα στην έκθεση θα χωρίζονται 
(κατανέμονται) κατά φύλο.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en


