
AM\903053EL.doc PE489.636v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

2011/0344(COD)

25.5.2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
14 - 48

Σχέδιο γνωμοδότησης
Adina-Ioana Vălean
(PE487.768v03-00)

Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα και την Ιθαγένεια 2014-2020

Πρόταση κανονισμού
(COM(2011)0758 – C7 0438/2011 – 2011/0344(COD))



PE489.636v01-00 2/21 AM\903053EL.doc

EL

AM_Com_LegOpinion



AM\903053EL.doc 3/21 PE489.636v01-00

EL

Τροπολογία 14
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 2, το άρθρο
21 παράγραφος 2 και τα άρθρα 114, 168, 
169 και 197,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως το άρθρο 9, 
καθώς και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα 
άρθρα 8, 10, 19 παράγραφος 2, 21 
παράγραφος 2, 114, 168, 169 και 197,

Or. de

Τροπολογία 15
Heinz K. Becker

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, 
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 

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, 
αντικατοπτρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται στα 
άτομα στην Ένωση. Τα δικαιώματα αυτά, 
για να καταστούν πραγματικότητα, θα 
πρέπει να γίνονται επαρκώς γνωστά στο 
κοινό, να προάγονται και να γίνονται 
σεβαστά. Είναι σκόπιμο να κατοχυρώνεται 



PE489.636v01-00 4/21 AM\903053EL.doc

EL

αυτών και να αίρεται κάθε σχετικό 
εμπόδιο.

η πλήρης απόλαυση των δικαιωμάτων 
αυτών και να αίρεται κάθε σχετικό 
εμπόδιο.

Or. de

Τροπολογία 16
Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α) Όπως προβλέπει το προοίμιο του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση 
εδράζεται στις αδιαίρετες και 
οικουμενικές αξίες της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
ισότητας και της αλληλεγγύης που 
συνιστούν βασική προϋπόθεση για την 
άσκηση της ιθαγένειας της ΄Ενωσης.

Or. es

Τροπολογία 17
Tatjana Ždanoka

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a) Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών 
στα κοινά αποτελεί προϋπόθεση για την
ανάπτυξη ενός πραγματικού ευρωπαϊκού 
πολιτικού χώρου ο οποίος συνιστά 
προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη 
νομιμότητα της Ένωσης, και για το λόγο 
αυτό πρέπει να παρασχεθεί ιδιαίτερη 
στήριξη σε οργανώσεις και πρωτοβουλίες 
πολιτών.
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Or. en

Τροπολογία 18
Willy Meyer

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 
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. Τα δικαιώματά τους στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και τα 
συνδικαλιστικά τους δικαιώματα πρέπει 
να προστατεύονται και δεν πρέπει να 
θεωρούνται από τους εργοδότες ευκαιρία 
για κοινωνικό και μισθοδοτικό ντάμπινγκ. 
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. es

Τροπολογία 19
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
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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 
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, στη χώρα 
στην οποία διαμένουν, 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

Τροπολογία 20
Jarosław Leszek Wałęsa

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 

3) Οι πολίτες της ΕΕ 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 
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τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματά τους 
προστατεύονται οπουδήποτε και αν 
τυχαίνει να βρίσκονται στην Ένωση.

και να έχουν τη βεβαιότητα ότι τα 
δικαιώματά τους προστατεύονται 
οπουδήποτε και αν τυχαίνει να βρίσκονται 
στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 21
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 a) Πρέπει να αυξηθεί η επίγνωση των 
πολιτών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα 
πολιτικά τους θεμελιώδη δικαιώματα και 
να ενθαρρυνθούν να τα ασκούν 
συχνότερα για να εξυπηρετούν τα 
συμφέροντά τους εντός της Ενώσεως. Με 
την ευρύτερη συμμετοχή του πληθυσμού 
στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης 
προωθούνται επίσης η ενίσχυση της 
κοινωνίας των πολιτών και η εξέλιξη των 
ευρωπαϊκών δημόσιων πραγμάτων. 

Or. de

Τροπολογία 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) Πολίτες και επιχειρήσεις είναι επίσης 
σκόπιμο να επωφελούνται πλήρως από την 
εσωτερική αγορά. Οι καταναλωτές θα 
πρέπει να είναι σε θέση να απολαμβάνουν 
τα δικαιώματα που απορρέουν από τη 
νομοθεσία περί προστασίας του 

4) Πολίτες της ΕΕ και επιχειρήσεις είναι 
επίσης σκόπιμο να επωφελούνται πλήρως 
από την εσωτερική αγορά. Οι καταναλωτές 
θα πρέπει να είναι σε θέση να 
απολαμβάνουν τα δικαιώματα που 
απορρέουν από τη νομοθεσία περί 
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καταναλωτή, οι δε επιχειρήσεις θα πρέπει 
να διευκολύνονται στην άσκηση της 
ελευθερίας του επιχειρείν στην εσωτερική 
αγορά. Η κατάρτιση νομοθετικών πράξεων 
σχετικά με το δίκαιο των συμβάσεων και 
την προστασία του καταναλωτή παρέχει 
πρακτικές λύσεις σε επιχειρήσεις και 
καταναλωτές για τη διευθέτηση 
διασυνοριακών προβλημάτων, με στόχο 
την προσφορά περισσότερων πιθανών 
επιλογών και τη μείωση του κόστους της 
σύναψης συμβάσεων με εταίρους σε άλλα 
κράτη μέλη, σε συνδυασμό με τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
του καταναλωτή.

προστασίας του καταναλωτή, οι δε 
επιχειρήσεις θα πρέπει να διευκολύνονται 
στην άσκηση της ελευθερίας του επιχειρείν 
στην εσωτερική αγορά. Η κατάρτιση 
νομοθετικών πράξεων σχετικά με το δίκαιο 
των συμβάσεων και την προστασία του 
καταναλωτή παρέχει πρακτικές λύσεις σε 
επιχειρήσεις και καταναλωτές για τη 
διευθέτηση διασυνοριακών προβλημάτων, 
με στόχο την προσφορά περισσότερων 
πιθανών επιλογών και τη μείωση του 
κόστους της σύναψης συμβάσεων με 
εταίρους σε άλλα κράτη μέλη, σε 
συνδυασμό με τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας του καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 23
Willy Meyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α) Η νομοθεσία της Ένωσης για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται από τα κράτη 
μέλη για τη δημιουργία διακρίσεων σε 
βάρος μεταναστών εργαζομένων και των 
οικογενειών τους. Η Ένωση πρέπει να 
διασφαλίζει την ίση μεταχείριση αυτών 
των εργαζομένων στον τομέα της
φορολογίας, των κοινωνικών επιδομάτων 
και ως προς την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και τη στέγαση.

Or. es

Τροπολογία 24
Elena Băsescu
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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 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 πρόληψη και 
καταπολέμηση της βίας κατά γυναικών 
συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Or. en

Τροπολογία 25
Heinz K. Becker

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 
τη σωματική ή ψυχική τους υγεία.

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, βία και οποιαδήποτε βλάβη της 
ακεραιότητάς τους, οι οποίες θέτουν σε 
κίνδυνο τη σωματική ή ψυχική τους υγεία
και, λόγω αρνητικών εξελίξεων στον 
τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας της 
επικοινωνίας,  έχουν γίνει πιο 
πολυδιάστατες και δύσκολες στον 
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εντοπισμό.

Or. de

Τροπολογία 26
Elena Băsescu

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 
τη σωματική ή ψυχική τους υγεία.

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 και 
προάσπιση 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.

Or. en

Τροπολογία 27
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 a) Τέλος, ενόψει των σημερινών
δημογραφικών εξελίξεων πρέπει να 
καταπολεμηθεί με συνέπεια κάθε μορφή 
διακρίσεων λόγω ηλικίας, είτε εις βάρος 
των νέων είτε εις βάρος των 



AM\903053EL.doc 11/21 PE489.636v01-00

EL

ηλικιωμένων. Τέτοιου είδους φαινόμενα, 
τα οποία στερούν από την κοινωνία μας 
ένα σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό και 
πνευματικό κεφάλαιο, πρέπει να 
αντιμετωπιστούν κατά τον 
αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο με 
μέτρα για τη διαρκή προώθηση της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, πράγμα 
που υποχρεούται η ΕΕ με βάση το άρθρο 
3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. de

Τροπολογία 28
Elena Băsescu

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 
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 

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 
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 
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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.

ενδιαφερομένους και να παρέχουν μια 
αξιόπιστη βάση ανάλυσης για τη στήριξη 
και την ανάπτυξη της νομοθεσίας και των 
πολιτικών της Ένωσης, καθώς και για την 
επιβολή και ορθή εφαρμογή τους.  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.

Or. en

Τροπολογία 29
Elena Băsescu

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 τηρούνται πλήρως, 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.

Or. en

Τροπολογία 30
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβολή στην αύξηση της άσκησης
των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 
ιθαγένεια της Ένωσης·

α) συμβολή στην αύξηση της γνώσης και 
της συνειδητοποίησης καθώς στη 
συχνότερη άσκηση των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 31
Tatjana Ždanoka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβολή στην αύξηση της άσκησης των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από την 
ιθαγένεια της Ένωσης·

α) συμβολή στην αύξηση της άσκησης των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από την 
ιθαγένεια της Ένωσης και την προώθηση 
της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα 
κοινά·

Or. en

Τροπολογία 32
Michael Cashman

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 της αρχής της απαγόρευσης 
των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκεύματος ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και 
γενετήσιου προσανατολισμού, σε ισότιμη 
βάση·
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Or. en

Τροπολογία 33
Jarosław Leszek Wałęsa

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 και των δικαιωμάτων 
των ατόμων με αναπηρία και των 
ηλικιωμένων καθώς  και καταπολέμηση
όλων των μορφών εξτρεμιστικών τάσεων·

Or. en

Τροπολογία 34
Heinz K. Becker

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 και των δικαιωμάτων 
των ατόμων με αναπηρία και των 
ηλικιωμένων επί τη βάσει της 
αλληλεγγύης μεταξύ γενεών·
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Or. de

Τροπολογία 35
Elena Băsescu

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, ιθαγένειας, 
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 36
Michael Cashman

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών, παιδιών και νέων 
καθώς και κάθε υποκινούμενη από το 
μίσος μορφή εγκλήματος και βίας και 
παροχή στήριξης σε θύματα και ομάδες 
που εκτίθενται σε κίνδυνο· 

Or. en

Τροπολογία 37
Michael Cashman
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4  – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) καταπολέμηση κάθε μορφής 
μισαλλοδοξίας και διακρίσεων  λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 
προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού·

Or. en

Τροπολογία 38
Mariya Nedelcheva

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε а) εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων στους 
εργαζομένους όλων των χωρών μελών ως 
προς τον ανταγωνισμό και την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας της Ένωσης, τα 
οποία απορρέουν από τις αρχές της 
ισότητας, της καταπολέμησης των 
διακρίσεων, της αλληλεγγύης και της 
ελεύθερης κυκλοφορίας στο πλαίσιο της 
Ένωσης για όλους τους πολίτες της.

Or. bg

Τροπολογία 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. εστίαση σε καλύτερη και επαρκώς 
χρηματοδοτούμενη επικοινωνία τόσο σε 
εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο·
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Or. en

Τροπολογία 40
Jarosław Leszek Wałęsa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. εντοπισμός και εξάλειψη εμποδίων 
και φραγμών που περιορίζουν την 
πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία 
προκειμένου να επωφελούνται από την 
άσκηση δικαιωμάτων των πολιτών της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 41
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δείκτες βάσει των οποίων εκτιμάται η 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στην παράγραφο 1 συνίστανται, μεταξύ 
άλλων, στην αντίληψη των Ευρωπαίων 
όσον αφορά την τήρηση, άσκηση και 
εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών και 
στον αριθμό των σχετικών καταγγελιών.

2. Οι δείκτες βάσει των οποίων εκτιμάται η 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στην παράγραφο 1 συνίστανται, μεταξύ 
άλλων, στην αντίληψη των Ευρωπαίων 
όσον αφορά την τήρηση, άσκηση και 
εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών, καθώς 
και τον αριθμό και το αντικείμενο  των 
καταγγελιών σχετικά με ελλείψεις στην 
προστασία τους.

Or. en

Τροπολογία 42
Elena Băsescu
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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 ενημέρωσης των πολιτών 
και της γνώσης της νομοθεσίας και των 
πολιτικών της Ένωσης, μεταξύ άλλων και 
σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 43
Tatjana Ždanoka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας 
και των πολιτικών της Ένωσης στα κράτη 
μέλη·

β) στήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας 
και των πολιτικών της Ένωσης, στο εν 
λόγω κράτος μέλος και προώθηση, ιδίως 
μέσω της στήριξης οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, της εφαρμογής 
και επιβολής θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 44
Elena Băsescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση της διασυνοριακής 
συνεργασίας και συγκρότηση αμοιβαίας 
γνώσης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
μεταξύ όλων των σχετικών 

γ) προώθηση της διασυνοριακής 
συνεργασίας και συγκρότηση αμοιβαίας 
γνώσης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
μεταξύ όλων των σχετικών 
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ενδιαφερομένων· ενδιαφερομένων, καθώς και σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 45
Heinz K. Becker

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, περιλαμβανομένης της 
επικοινωνίας εταιρικού τύπου σχετικά με 
τις πολιτικές προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως υπό μορφή 
συνεργασίας με δημόσια μέσα 
ενημέρωσης· 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 
καθώς και διαδικτυακών εμφανίσεων, 
μεταξύ άλλων υπό μορφή σχετικών 
ιστοτόπων, πλατφορμών, ιστολογίων ή 
της χρήσεως του Web 2.0·

Or. de

Τροπολογία 46
Tatjana Ždanoka
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) στήριξη των δραστηριοτήτων ΜΚΟ 
και άλλων οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, 
συμπεριλαμβανομένων των κύριων 
δικτύων που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο τα οποία αποβλέπουν στους 
γενικούς και ειδικούς στόχους που 
προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4·

Or. en

Τροπολογία 47
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Για κάθε ειδικό στόχο του 
προγράμματος θα προβλέπεται 
σταθμισμένη και δίκαιη ετήσια χορήγηση 
πόρων και πρέπει να εξασφαλισθούν 
αρκετά χρήματα για την κάλυψη όλων 
των στόχων για κάθε έτος εφαρμογής του 
προγράμματος. Θα διατίθεται ενδεικτική 
κατανομή της χρηματοδότησης για κάθε 
ειδικό στόχο.

Or. en

Τροπολογία 48
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση για την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 
καλύπτονται από τους στόχους του 
προγράμματος πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τη συνέχιση και 
προβλεψιμότητα της ετήσιας χορήγησης 
πόρων που θα λαμβάνουν από έτος σε 
έτος.

Or. en


