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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της 
Συνθήκης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των 
προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούνται 
από το ΚΣΠ συμβάλλει στην προώθηση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και λαμβάνει υπόψη το 
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα 
των Φύλων 2011-2020. 
Για την πραγματική εφαρμογή της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών
πρέπει να συμπεριληφθούν στοιχεία και
δείκτες με βάση το φύλο, στόχοι και
κριτήρια ισότητας των φύλων και πρέπει
να συμμετέχουν στα διάφορα στάδια
εφαρμογής, ιδιαίτερα στο στάδιο του
σχεδιασμού, στο στάδιο του ελέγχου και
στο στάδιο της αξιολόγησης, οργανισμοί
αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ διαγράφεται
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της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η 
αποτελεσματικότητα των δαπανών στο 
πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ 
υποβοηθείται από ασφαλείς οικονομικές 
πολιτικές και ότι τα Ταμεία του ΚΣΠ 
μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια 
χώρα. Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι 
σταδιακή και να αρχίζει με 
τροποποιήσεις της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων που θα 
υποστηρίζουν την εφαρμογή των 
συστάσεων του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και των κοινωνικών και 
οικονομικών δυσκολιών. Όταν, παρά την 
ενισχυμένη χρήση των Ταμείων του ΚΣΠ, 
ένα κράτος μέλος αδυνατεί να λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης, 
η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να αναστείλει όλες ή μέρος των
πληρωμών και των δεσμεύσεων. Οι 
αποφάσεις για την αναστολή των 
πληρωμών θα πρέπει να είναι αναλογικές 
και αποτελεσματικές και να λαμβάνουν 
υπόψη τον αντίκτυπο των επιμέρους 
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
στo εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις 
προηγούμενες τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει για την αναστολή, 
θα πρέπει να τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τον αντίκτυπο 
από την αναστολή πληρωμών στην 
οικονομία του οικείου κράτους μέλους. Η 
αναστολή πληρωμών θα πρέπει να 
αίρεται και τα κονδύλια να είναι εκ νέου 
διαθέσιμα στο οικείο κράτος μέλος μόλις 
το κράτος μέλος λάβει τα αναγκαία 
μέτρα.



PA\900413EL.doc 5/17 PE487.962v01-00

EL

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η διακοπή των πληρωμών και των υποχρεώσεων των Ταμείων ΚΣΠ προς τις χώρες με
εύθραυστη οικονομία πρόκειται να εντείνει τις κοινωνικές και εδαφικές ανισορροπίες και τούτο
θα πλήξει ιδιαίτερα της γυναίκες.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα 
όρια των πόρων που προορίζονται για 
επένδυση στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση και να εγκριθούν 
αντικειμενικά κριτήρια για την διάθεσή 
τους στις περιφέρειες και στα κράτη μέλη. 
Για να ενθαρρυνθεί η αναγκαία επιτάχυνση 
της ανάπτυξης των υποδομών μεταφορών 
και ενέργειας καθώς και των τεχνολογιών 
των πληροφοριών και επικοινωνιών σε όλη 
την Ένωση, πρέπει να θεσπιστεί 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». 
Η κατανομή των ετήσιων πιστώσεων από 
τα Ταμεία και τα ποσά που μεταφέρονται 
από το Ταμείο Συνοχής στη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» σε ένα κράτος 
μέλος πρέπει να περιορίζονται σε ανώτατο 
όριο το οποίο θα καθοριστεί λαμβάνοντας 
υπόψη την ικανότητα του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους να απορροφήσει τις εν 
λόγω πιστώσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με 
τον πρωταρχικό στόχο της μείωσης της 
φτώχειας, είναι ανάγκη να 
αναπροσανατολιστεί ο μηχανισμός 
επισιτιστικής βοήθειας για τα άτομα που 
βρίσκονται σε ανέχεια ώστε να προαχθεί η 
κοινωνική ένταξη και η αρμονική 
ανάπτυξη της Ένωσης.

(57) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα 
όρια των πόρων που προορίζονται για την 
επίτευξη του στόχου «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» και να 
εγκριθούν αντικειμενικά κριτήρια για την 
διάθεσή τους στις περιφέρειες και στα 
κράτη μέλη. Για να ενθαρρυνθεί η 
αναγκαία επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
υποδομών μεταφορών και ενέργειας καθώς 
και των τεχνολογιών των πληροφοριών και 
επικοινωνιών σε όλη την Ένωση, πρέπει να 
θεσπιστεί διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη». Η κατανομή των ετήσιων 
πιστώσεων από τα Ταμεία και τα ποσά που 
μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής στη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» σε 
ένα κράτος μέλος πρέπει να περιορίζονται 
σε ανώτατο όριο το οποίο θα καθοριστεί 
λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους να 
απορροφήσει τις εν λόγω πιστώσεις.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον πρωταρχικό 
στόχο της μείωσης της φτώχειας, είναι 
ανάγκη να αναπροσανατολιστεί ο 
μηχανισμός επισιτιστικής βοήθειας για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ανέχεια ώστε να 
προαχθεί η κοινωνική ένταξη και η 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης.
Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της
φτώχειας και της επισιτιστικής ένδειας
σε διάφορες χώρες, ως αποτέλεσμα της
οικονομικής κρίσης, δεδομένου ότι οι
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γυναίκες είναι μία ιδιαίτερα ευάλωτη 
ομάδα, είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι 
πιστώσεις του ΚΣΕ σε σχέση με το 
προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, 
ώστε να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες 
επισιτιστικής βοήθειας. 

Or. pt

Αιτιολόγηση

Με την αύξηση της φτώχειας και της αθλιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αρκεί να
αλλάξουν τα ποσοστά των πιστώσεων αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί η αύξηση των ποσών των
ταμείων. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
ουσιωδών και επίκαιρων πληροφοριών για 
την υλοποίηση ενός προγράμματος, τα 
κράτη μέλη πρέπει να δίνουν στην 
Επιτροπή τα στοιχεία-κλειδιά σε τακτική 
βάση. Για να αποφευχθεί πρόσθετη 
επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, αυτό θα 
πρέπει να περιοριστεί στη συνεχή συλλογή 
στοιχείων και η διαβίβασή τους πρέπει να 
γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων.

(67) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
ουσιωδών και επίκαιρων πληροφοριών για 
την υλοποίηση ενός προγράμματος, τα 
κράτη μέλη πρέπει να δίνουν στην 
Επιτροπή τα στοιχεία-κλειδιά σε τακτική 
βάση. Για να αποφευχθεί πρόσθετη 
επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, αυτό θα 
πρέπει να περιοριστεί στη συνεχή συλλογή 
στοιχείων και η διαβίβασή τους πρέπει να 
γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων. Τα στοιχεία
πρέπει, οσάκις είναι δυνατόν, να
διαχωρίζονται ανά φύλο.

Or. pt
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων κυρίως δε οργανώσεις 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
γυναικών.

Or. pt

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προάσπιση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
κατά τα στάδια της προετοιμασίας και της 
υλοποίησης των προγραμμάτων.

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προάσπιση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
κατά τα στάδια της προετοιμασίας και της 
υλοποίησης των προγραμμάτων. Τα
προγράμματα πρέπει να αποσκοπούν 
στην εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ
ανδρών και γυναικών, ιδιαίτερα στην
οικογένεια και στην εργασία.

Or. pt
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του 
φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, της ηλικίας ή του 
γενετήσιου προσανατολισμού κατά την 
εκπόνηση και υλοποίηση των 
προγραμμάτων.

2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του 
φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, της ηλικίας ή του 
γενετήσιου προσανατολισμού κατά την 
εκπόνηση και υλοποίηση των 
προγραμμάτων, ιδιαίτερα κατά τον 
καθορισμό κριτηρίων και δεικτών και 
κατά την επιλογή των δικαιούχων.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε Ταμείο του ΚΣΠ υποστηρίζει τους 
ακόλουθους θεματικούς στόχους, σύμφωνα 
με την αποστολή του, ώστε να συμβάλει 
στη στρατηγική της Ένωσης για «έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη»:

Κάθε Ταμείο του ΚΣΠ υποστηρίζει τους 
ακόλουθους θεματικούς στόχους, σύμφωνα 
με την αποστολή του, ώστε να συμβάλει 
στη στρατηγική της Ένωσης για «έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη» και να προωθεί την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου:

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 7α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) προστατεύοντας τα δικαιώματα των
γυναικών και ενισχύοντας την ισότητα 
των φύλων

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας·

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας και των 
κοινωνικών ανισοτήτων.

Or. pt

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο α) - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύμβαση εταιρικής σχέσης ορίζει: Η σύμβαση εταιρικής σχέσης ορίζει:

(α) ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, που 
περιλαμβάνουν:

(α) ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη καθώς και για 
την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου,
οι οποίες περιλαμβάνουν:

Or. en



PE487.962v01-00 10/17 PA\900413EL.doc

EL

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο ε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) όλα τα στοιχεία στη σύμπραξη
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πρέπει, 
εφόσον είναι δυνατό, να αναλύονται ανά 
φύλο.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται 

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόγραμμα χαράσσει στρατηγική 
για τη συνεισφορά του προγράμματος στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία είναι 
συνεπής με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
και τη σύμβαση εταιρικής σχέσης. Κάθε 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική, 
αποδοτική και συντονισμένη εφαρμογή 

1. Κάθε πρόγραμμα χαράσσει στρατηγική 
για τη συνεισφορά του προγράμματος στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη καθώς και για 
την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η 
οποία είναι συνεπής με το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τη σύμβαση 
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των Ταμείων του ΚΣΠ και των δράσεων, 
ώστε να επιτευχθεί μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους.

εταιρικής σχέσης. Κάθε πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική, 
αποδοτική και συντονισμένη εφαρμογή 
των Ταμείων του ΚΣΠ και των δράσεων, 
ώστε να επιτευχθεί μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους. Όλα
τα στοιχεία πρέπει, οσάκις είναι δυνατό, 
να αναλύονται ανά φύλο.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) να έχει αντίκτυπο στους στόχους που
καταπολεμούν τις κοινωνικές ανισότητες
και τη φτώχεια και προωθούν την
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Or. pt

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τον ορισμό της περιοχής και του 
πληθυσμού που καλύπτονται από τη 
στρατηγική· 

(α) τον ορισμό της περιοχής και του 
πληθυσμού που καλύπτονται από τη 
στρατηγική, συμπεριλαμβάνοντας 
ανάλυση ανά φύλο··

Or. pt
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιτροπή παρακολούθησης 
συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το έτος 
και εξετάζει την εφαρμογή του 
προγράμματος και την πρόοδο ως προς την 
επίτευξη των στόχων του. Ως προς αυτό, 
εξετάζει τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους 
κοινούς και ειδικούς δείκτες του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταβολών στους δείκτες αποτελεσμάτων, 
και την πρόοδο προς την επίτευξη των 
ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και 
των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων.

1. Η επιτροπή παρακολούθησης 
συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το έτος 
και εξετάζει την εφαρμογή του 
προγράμματος και την πρόοδο ως προς την 
επίτευξη των στόχων του. Ως προς αυτό, 
εξετάζει τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους 
κοινούς και ειδικούς δείκτες του 
προγράμματος, ιδίως δε τους σχετικούς με 
τη διάσταση του φύλου,
συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών 
στους δείκτες αποτελεσμάτων, και την 
πρόοδο προς την επίτευξη των ποσοτικά 
προσδιορισμένων στόχων και των 
ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων.

Or. pt

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 
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επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων και 
όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος και τα διαρθρωτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί. 

επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων και 
όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος και τα διαρθρωτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί. Οσάκις είναι δυνατό, 
τα στοιχεία αυτά πρέπει να διαχωρίζονται 
ανά φύλο.

Or. pt

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που 
υποβάλλεται το 2019 και η τελική έκθεση 
υλοποίησης για τα Ταμεία του ΚΣΠ 
περιλαμβάνουν, εκτός από τα στοιχεία και 
την αξιολόγηση που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 και 3, στοιχεία σχετικά με 
αξιολόγηση της προόδου προς την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
και τη συμβολή του στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης και την προώθηση 
μιας έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης.

4. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που 
υποβάλλεται το 2019 και η τελική έκθεση 
υλοποίησης για τα Ταμεία του ΚΣΠ 
περιλαμβάνουν, εκτός από τα στοιχεία και 
την αξιολόγηση που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 και 3, στοιχεία σχετικά με 
αξιολόγηση της προόδου προς την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
και τη συμβολή του στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης και την προώθηση 
μιας έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη συμβολή 
του στην ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και στην ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου.

Or. pt

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την πρόοδο προς την επίτευξη της (β) την πρόοδο προς την επίτευξη της 
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στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τα 
καθορισθέντα ορόσημα για κάθε 
πρόγραμμα στο πλαίσιο επιδόσεων και 
τους χρηματοδοτικούς πόρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής·

στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη καθώς και για την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου, ιδίως όσον αφορά 
τα καθορισθέντα ορόσημα για κάθε 
πρόγραμμα στο πλαίσιο επιδόσεων και 
τους χρηματοδοτικούς πόρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. pt

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το 2018 και το 2020, η Επιτροπή 
περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεση προόδου 
της προς την εαρινή σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τμήμα που θα 
συνοψίζει τη στρατηγική έκθεση, ιδίως 
όσον αφορά την πρόοδο προς την επίτευξη 
των προτεραιοτήτων της Ένωσης.

5. Το 2018 και το 2020, η Επιτροπή 
περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεση προόδου 
της προς την εαρινή σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τμήμα που θα 
συνοψίζει τη στρατηγική έκθεση, ιδίως 
όσον αφορά την πρόοδο προς την επίτευξη 
των προτεραιοτήτων της Ένωσης για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη καθώς και για 
την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και την
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

Or. pt

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με 1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με 
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σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων καθώς και για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της 
απόδοσης και του αντικτύπου τους. 
Αξιολογείται ο αντίκτυπος των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με την αποστολή 
των αντίστοιχων Ταμείων του ΚΣΠ σε 
σχέση με τους στόχους της στρατηγικής 
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη καθώς και 
σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (ΑΕγχΠ) και την ανεργία, κατά 
περίπτωση.

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων καθώς και για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της 
απόδοσης και του αντικτύπου τους. 
Αξιολογείται ο αντίκτυπος των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με την αποστολή 
των αντίστοιχων Ταμείων του ΚΣΠ σε 
σχέση με τους στόχους της στρατηγικής 
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, για 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
για ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου καθώς και σε σχέση με το 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) και 
την ανεργία, κατά περίπτωση. 

Or. pt

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους 
απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια 
των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι 
έχουν τεθεί σε λειτουργία οι διαδικασίες 
για την παραγωγή και συλλογή των 
δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις 
αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δεδομένων που αφορούν τους κοινούς και, 
ανάλογα με την περίπτωση, τους ειδικούς 
δείκτες προγράμματος.

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους 
απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια 
των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι 
έχουν τεθεί σε λειτουργία οι διαδικασίες 
για την παραγωγή και συλλογή των 
δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις 
αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δεδομένων που αφορούν τους κοινούς και, 
ανάλογα με την περίπτωση, τους ειδικούς 
δείκτες προγράμματος. Tα δεδομένα
πρέπει, οσάκις είναι δυνατό, να
διαχωρίζονται ανά φύλο.

Or. pt
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο α) - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μια στρατηγική για τη συνεισφορά του 
επιχειρησιακού προγράμματος στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη που περιλαμβάνει:

(α) μια στρατηγική για τη συνεισφορά του 
επιχειρησιακού προγράμματος στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη που περιλαμβάνει
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου:

Or. pt

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

(δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες και στις 
γυναίκες που, σε καιρούς κρίσης, 
συνιστούν πληθυσμιακή ομάδα ακόμα 
περισσότερο ευάλωτη, καθώς και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

Or. pt
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 3 – στοιχείο (ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) περιγραφή των ειδικών δράσεων για 
την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την 
πρόληψη κάθε διάκρισης λόγω φύλου, 
φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού κατά τη 
διάρκεια της εκπόνησης, του σχεδιασμού 
και της εφαρμογής του προγράμματος, και 
ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των διαφόρων στοχευόμενων 
ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο 
παρόμοιων διακρίσεων, και ιδίως τις 
απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με 
αναπηρίες·

(ii) περιγραφή των ειδικών δράσεων για 
την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την 
πρόληψη κάθε διάκρισης λόγω φύλου, 
φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού κατά τη 
διάρκεια της εκπόνησης, του σχεδιασμού 
και της εφαρμογής του προγράμματος, 
καθώς και τον καθορισμό κριτηρίων και 
δεικτών και επιλογής των δικαιούχων, και 
ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των διαφόρων στοχευόμενων 
ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο 
παρόμοιων διακρίσεων, και ιδίως τις 
απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με 
αναπηρίες· 

Or. pt

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) η σημασία του άξονα προτεραιότητας 
για την υλοποίηση της στρατηγικής της 
Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ελλείψεις 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν·

(1) η σημασία του άξονα προτεραιότητας 
για την υλοποίηση της στρατηγικής της 
Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και 
για την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ειδικές ελλείψεις που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν·

Or. pt


