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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο έγγραφο με τίτλο «Προϋπολογισμός για την "Ευρώπη 2020"», η Επιτροπή προσδιόρισε 
τους κύριους στόχους της απλοποίησης της χρηματοδοτικής δομής, μειώνοντας τον αριθμό 
των ευρωπαϊκών μηχανισμών χρηματοδότησης και θεσπίζοντας ένα σύνολο βασικών 
διατάξεων εφαρμόσιμων σε κάθε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Με σκοπό να υπογραμμιστεί σαφώς η προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία και να 
διασφαλιστούν ο εξορθολογισμός και η απλοποίηση των μηχανισμών χρηματοδότησης, η 
Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία του προγράμματος «Δικαιώματα και Ιθαγένεια», που 
διαδέχεται τα τρία τωρινά προγράμματα:

–  το πρόγραμμα «Δικαιώματα και Ιθαγένεια»,

– το πρόγραμμα Δάφνη III,

– τις ενότητες «Καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία» και «Ισότητα των 
φύλων» του προγράμματος «Απασχόληση και Κοινωνική Αλληλεγγύη» (PROGRESS).

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Δικαιώματα και Ιθαγένεια» είναι σκόπιμο να προάγει τα 
δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, το δικαίωμα στην προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα του παιδιού, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία του καταναλωτή και την ελευθερία άσκησης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά.

Εν τούτοις, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η διάσταση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
δεν θα εξαφανιστεί από τα προγράμματα, επιδιώκοντας γενικούς στόχους και περιορίζοντας, 
στην καλύτερη περίπτωση, την εμβέλεια των διατάξεων στην γενικότερη έννοια της ισότητας 
ανδρών και γυναικών.

Εάν δεν ληφθεί επαρκώς υπόψη η ισότητα των φύλων, υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί η 
προσοχή που αφιερώνεται στα δικαιώματα της γυναίκας και στην ισότητα ανδρών και 
γυναικών.

Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να συμπεριληφθεί η διάσταση της ισότητας στον τίτλο του 
παρόντος κανονισμού.

Από την άλλη πλευρά, είναι ουσιαστικής σημασίας να διατηρηθούν μεταξύ των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, οι στόχοι του προγράμματος Δάφνη, όπως η καταπολέμηση της βίας 
που στρέφεται κατά των γυναικών.

Ο στόχος της εισαγωγής ελαστικής χρηματοδότησης στο επίπεδο των διαφόρων τομέων 
ενδιαφέροντος πρέπει να εξεταστεί με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Δεδομένου ότι 
σχετικά με τη διάθεση των δημοσιονομικών πόρων δεν υπάρχουν  πληροφορίες 
κατανεμημένες σύμφωνα με τα συγκεκριμένα σχέδια του προγράμματος «Δικαιώματα και 
Ιθαγένεια», είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιοί θα είναι οι δικαιούχοι και ποιός θα είναι ο 
αντίκτυπος του προγράμματος στη διάσταση της ισότητας ανδρών και γυναικών.
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Πράγματι, οι κανονισμοί πρέπει ειδικότερα να περιλαμβάνουν άμεσους στόχους που μπορούν 
να επιτευχθούν και να ελεγχθούν όσον αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, να 
προβλέπουν συγκεκριμένα δημοσιονομικά κονδύλια και να διατηρούν ταυτόχρονα το ίδιο 
επίπεδο χρηματοδότησης όπως κατά την προηγούμενη περίοδο.

Από την άλλη πλευρά, είναι ουσιαστικής σημασίας να διασφαλιστούν η παρακολούθηση και 
η αξιολόγηση των επιπτώσεων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στην ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, προκειμένου να διευκολυνθεί μια επακριβής και αποτελεσματική 
εκτίμηση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης αυτής.

Είναι ζωτικής σημασίας να παρακολουθείται και να φαίνεται οποιαδήποτε τροποποίηση των 
κονδυλίων που διατίθενται για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Επίσης είναι σημαντικό να  ληφθούν μέτρα, ούτως ώστε οι δικαιούχοι, οι δημόσιες αρχές και 
οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να συνεχίσουν να ενημερώνονται πλήρως για τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης και για τους όρους πρόσβασης στα διάφορα προγράμματα.

Τέλος, η συστηματική συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων για τους διάφορους τύπους βίας 
κατά των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ουσιαστικής σημασίας, παρόλο που είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας της απροθυμίας ανδρών και γυναικών, λόγω φόβου ή ντροπής, να 
αναφέρουν τις εμπειρίες τους στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να εκτιμηθούν οι 
πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος της βίας κατά των γυναικών και να τεθούν σε 
εφαρμογή οι κατάλληλες λύσεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση, για την περίοδο 2014-
2020, του προγράμματος «Δικαιώματα 
και Ιθαγένεια»

για τη θέσπιση, για την περίοδο 2014-
2020, του προγράμματος «Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένεια»
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(Η τροπολογία εφαρμόζεται στο σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της συνεπάγεται τις 
αντίστοιχες τροποποιήσεις στο κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 2

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) Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, 
που αναφέρεται στο άρθρο 21 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ανοχή, 
η αλληλεγγύη 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.

Or. fr

Τροπολογία 3

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 

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 2 και με το 
άρθρο 3, παράγραφος 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί 
κοινό στόχο και κοινή αξία για την 
Ένωση. Η ισότητα των φύλων συνιστά 
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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.

επίσης θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 23 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 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. Η Ένωση 
οφείλει να διασφαλίζει την προώθηση της 
ισότητας των φύλων μέσω διττής 
αντιμετώπισης που συνίσταται αφενός 
στο να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του 
φύλου σε όλες τις πολιτικές και στη 
διάθεση των δημοσιονομικών πόρων και 
αφετέρου στην έγκριση ειδικών μέτρων.

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Στο ψήφισμά του της 2ας 
Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με το 
"πρόγραμμα Δάφνη επιτεύγματα και 
μελλοντικές προοπτικές"1, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
η καταπολέμηση της βίας κατά παιδιών, 
εφήβων και γυναικών δεν αναφέρεται 
ρητά στο άρθρο 4 "Ειδικοί στόχοι"   του 
παρόντος κανονισμού, και υπογραμμίζει 
ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι 
στόχοι του προγράμματος Δάφνη, και 
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συγκεκριμένα η καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών, μεταξύ των στόχων 
του νέου προγράμματος «Δικαιώματα, 
ισότητα και ιθαγένεια» για την περίοδο 
2014-2020, και  επιμένει ότι η 
χρηματοδότησή του πρέπει να παραμείνει 
σε επίπεδο συγκρίσιμο με το προηγούμενο 
πρόγραμμα και ότι η προβολή του πρέπει 
να ενισχυθεί, λαμβανομένων υπόψη  των 
επιτευγμάτων, της αποτελεσματικότητας 
και της δημοτικότητας του 
προγράμματος.
__________
1 Εγκριθέντα κείμενα της ημερομηνίας 
αυτής P7_TA(2012)0027.

Or. fr

Τροπολογία 5

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 το αποτέλεσμα της 
συνεχιζόμενης ανισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και σχετίζεται με 
διαρθρωτικό φαινόμενο που συνδέεται με 
την άνιση κατανομή 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 προηγουμένων 
προγραμμάτων Δάφνη. Η λήψη μέτρων 
για την καταπολέμηση της βίας κατά 
γυναικών συμβάλλει στην προώθηση της 
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ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Or. fr

Τροπολογία 6

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, 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 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Η συστηματική συλλογή 
συγκρίσιμων δεδομένων για τους 
διάφορους τύπους βίας κατά των 
παιδιών, νέων, γυναικών και άλλων 
ευάλωτων ομάδων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι ουσιαστικής σημασίας, 
προκειμένου να εκτιμηθούν οι 
πραγματικές διαστάσεις του 
προβλήματος της βίας και να τεθούν σε 
εφαρμογή κατάλληλες λύσεις.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής 
και κατάλληλη χρηματοδότηση για κάθε 
στόχο του παρόντος κανονισμού, 
προκειμένου ειδικότερα τα σχέδια που 
αποβλέπουν στην υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων της γυναίκας και της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης της βίας κατά των 
παιδιών, των νέων και των γυναικών, να 
μπορούν να εφαρμοστούν επιτυχώς. Η 
χρηματοδότηση πρέπει να κατανέμεται 
ετησίως κατά τρόπο ισορροπημένο, 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια 
των επιδιωκόμενων στόχων και δράσεων.

Or. fr

Τροπολογία 9

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, και των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και 
των ηλικιωμένων·
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Or. fr

Βλ. τροπολογίες 10 και 11 που καθορίζουν ειδικούς στόχους όσον αφορά  την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας που στρέφεται κατά των 

παιδιών, των νέων, των γυναικών και άλλων ευάλωτων ομάδων

Τροπολογία 10

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 στήριξη της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

Or. fr

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 
κατά των παιδιών, των νέων, των 
γυναικών και άλλων ευάλωτων ομάδων 
και παροχή στήριξης και προστασίας σε 
θύματα αυτού του τύπου βίας και στις 
ευάλωτες ομάδες·

Or. fr

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) βοήθεια και στήριξη για τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και 
άλλες οργανώσεις που καταβάλλουν 



PA\904814EL.doc 11/14 PE491.197v01-00

EL

προσπάθειες στον τομέα της πρόληψης 
και της καταπολέμησης της βίας·

Or. fr

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εργασίες ανάλυσης: 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: συστηματική
συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων και 
στατιστικών συμπεριλαμβανομένου και 
για τους διάφορους τύπους βίας κατά των 
παιδιών, νέων, γυναικών και άλλων 
ευάλωτων ομάδων· 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. fr

Τροπολογία 14

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 

β) δραστηριότητες κατάρτισης :
ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, 
σεμινάρια, εκδηλώσεις για την εκπαίδευση 
εκπαιδευτών, ανάπτυξη επιγραμμικών ή 
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άλλου τύπου ενοτήτων κατάρτισης· άλλου τύπου ενοτήτων κατάρτισης· όπου 
ενδείκνυται, στις δραστηριότητες αυτές 
συμπεριλαμβάνεται και η διάσταση του 
φύλου·

Or. fr

Τροπολογία 15

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 
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· 

γ) αλληλομάθηση, συνεργασία, 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και 
διάδοσης, π.χ. εντοπισμός και ανταλλαγή 
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 που απευθύνονται σε 
συγκεκριμένο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών στον 
τομέα της πρόληψης και καταπολέμησης 
της βίας και 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· 

Or. fr
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Τροπολογία 16

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· 
στήριξη των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ 
ή άλλων οργανώσεων 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 
των 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. fr

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Επαρκής και κατάλληλη κατανομή 
της χρηματοδοτικής ενίσχυσης πρέπει να 
διασφαλιστεί για τους επιμέρους στόχους 
του παρόντος κανονισμού λαμβανομένου 
πάντοτε υπόψη  του επιπέδου 
χρηματοδότησης που έχει προβλεφθεί στο 
πλαίσιο των προηγουμένων 
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προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, 
που αναφέρονται στο άρθρο 13. Όταν 
αποφασίζει σχετικά με τη διάθεση των 
κονδυλίων στους τομείς αυτούς στα 
ετήσια προγράμματα εργασίας, η 
Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τις 
προτεραιότητες της Ένωσης καθώς και 
την ανάγκη να διατηρηθούν επαρκή 
επίπεδα χρηματοδότησης για όλους τους 
τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1.

Or. fr

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί σε τακτική 
βάση την εφαρμογή του προγράμματος 
προκειμένου να ελέγχει την υλοποίηση 
δράσεων βάσει του προγράμματος στους 
τομείς δράσης οι οποίοι αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1 και την επίτευξη 
των ειδικών στόχων οι οποίοι αναφέρονται 
στο άρθρο 4. Η παρακολούθηση παρέχει 
επίσης ένα μέσο εκτίμησης του τρόπου 
διευθέτησης των ζητημάτων της ισότητας 
των φύλων και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων στο πλαίσιο ανάπτυξης του 
συνόλου των δράσεων κατ’ εφαρμογή του 
προγράμματος. Στις περιπτώσεις που 
κρίνεται σκόπιμο, οι σχετικοί δείκτες θα 
πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά κατά 
φύλο, ηλικία και αναπηρία. 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί σε τακτική 
βάση την εφαρμογή του προγράμματος 
προκειμένου να ελέγχει την υλοποίηση 
δράσεων βάσει του προγράμματος στους 
τομείς δράσης οι οποίοι αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1 και την επίτευξη 
των ειδικών στόχων οι οποίοι αναφέρονται 
στο άρθρο 4. Η παρακολούθηση παρέχει 
επίσης ένα μέσο εκτίμησης του τρόπου 
διευθέτησης των ζητημάτων της ισότητας 
των φύλων, της καταπολέμησης της βίας 
και της προστασίας από τη βία καθώς και 
της απαγόρευσης των διακρίσεων στο 
πλαίσιο ανάπτυξης του συνόλου των 
δράσεων κατ’ εφαρμογή του 
προγράμματος. Οι σχετικοί δείκτες θα 
πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά κατά 
φύλο, ηλικία και αναπηρία. 

Or. fr


