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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 2 α (νέα)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της 

Συνθήκης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι η ισότητα των φύλων 

αποτελεί οριζόντια πολιτική παρούσα σε 

όλες τις πράξεις των οργάνων της ΕΕ και 

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. 
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Τροπολογία 2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 

κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 

μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 

σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 

περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 

άλλων δημόσιων αρχών, τους 

οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 

και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 

των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 

περιβαλλοντικών εταίρων, μη 

κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 

που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 

ισότητας και την καταπολέμηση των 

διακρίσεων.  Σκοπός μιας τέτοιας 

εταιρικής σχέσης είναι η τήρηση της αρχής 

της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 

εξασφάλιση του ενστερνισμού των 

παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 

και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 

τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 

έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 

συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 

υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 

σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 

συνεπή. 

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 

κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 

μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 

σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 

περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 

άλλων δημόσιων αρχών, τους 

οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 

και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 

των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 

περιβαλλοντικών εταίρων, μη 

κυβερνητικών οργανώσεων, γυναικείων 

οργανώσεων και φορέων που είναι 

υπεύθυνοι για την προώθηση των 

δικαιωμάτων των γυναικών και του 

σεβασμού των αρχών της ισότητας των 

φύλων, και της καταπολέμησης των 

διακρίσεων, μη κυβερνητικών 

οργανώσεων που προάγουν την κοινωνική 

ένταξη και οργανισμών που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς των 

πολιτικών για τον πολιτισμό, την 

εκπαίδευση και τη νεολαία. Πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ομάδες που 

μπορεί να επηρεαστούν από τα 

προγράμματα και ενδέχεται να 

δυσκολεύονται να τα επηρεάσουν. Σκοπός 

μιας τέτοιας εταιρικής σχέσης είναι η 

τήρηση της αρχής της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης, η εξασφάλιση του 

ενστερνισμού των παρεμβάσεων από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και η αξιοποίηση της 

εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των 

σχετικών συντελεστών. Συνεπώς, οι 

εταίροι θα πρέπει να εκπροσωπούν τα 

διάφορα εδαφικά επίπεδα σύμφωνα με τη 

θεσμική διάρθρωση των κρατών μελών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 

έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
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ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 

συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 

υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 

σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 

συνεπή. Η συνεργασία με τους εταίρους 

βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές. Κάθε 

κράτος μέλος διασφαλίζει επαρκές 

επίπεδο τεχνικής βοήθειας προκειμένου 

να διευκολύνει την εμπλοκή και τη 

συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας προγραμματισμού. 

 

 Τροπολογία 3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για 

μεγαλύτερη οικονομική, εδαφική και 

κοινωνική συνοχή, η Ένωση οφείλει, σε 

όλα τα στάδια της εφαρμογής των Ταμείων 

του ΚΣΠ, να αποσκοπεί στην εξάλειψη 

των ανισοτήτων και την προώθηση της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

καθώς και στην καταπολέμηση των 

διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, 

εθνότητας, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, 

αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού. 

(11) Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για 

μεγαλύτερη οικονομική, εδαφική και 

κοινωνική συνοχή, η Ένωση πρέπει να 

αποσκοπεί, σε όλα τα στάδια της 

εφαρμογής των Ταμείων του ΚΣΠ, στην 

εξάλειψη των ανισοτήτων παντός είδους 

και στην προώθηση των δικαιωμάτων 

των γυναικών και της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, λαμβάνοντας 

υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την 

ισότητα μεταξύ των φύλων 2010 -2015, 

το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα 

των φύλων και τις εκτελεστικές πράξεις 

και τις περαιτέρω πολιτικές για την 

εφαρμογή του άρθρου 8 της Συνθήκης για 

τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και την καταπολέμηση των 

διακρίσεων και της βίας λόγω φύλου, 

φυλής, εθνότητας, θρησκεύματος ή 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 

γενετήσιου προσανατολισμού ή 

αναπηρίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η 

οποία τέθηκε σε ισχύ στις 3 Μαΐου 2008, 

και τις πολιτικές της ΕΕ για την 
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εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών. Κατά συνέπεια, οι στατιστικές 

που συνδέονται με την εφαρμογή τους 

πρέπει να εισάγουν προοδευτικά δείκτες 

που θα επιτρέπουν την εκτίμηση του 

αντίκτυπου από την εφαρμογή των 

διαφόρων κονδυλίων και προγραμμάτων 

ως προς την εξάλειψη των δυσμενών 

διακρίσεων. 

 

 

Τροπολογία 4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Βάσει του κοινού στρατηγικού 

πλαισίου που θα εγκρίνει η Επιτροπή, κάθε 

κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει, σε 

συνεργασία με τους εταίρους του και σε 

συνεννόηση με την Επιτροπή, μια 

σύμβαση εταιρικής σχέσης. Με τη 

σύμβαση εταιρικής σχέσης θα πρέπει να 

μεταφερθούν στο εθνικό πλαίσιο τα 

ορισθέντα στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο 

και να αναληφθούν σοβαρές δεσμεύσεις 

για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης 

μέσω του προγραμματισμού των Ταμείων 

του ΚΣΠ. 

(16) Βάσει του κοινού στρατηγικού 

πλαισίου που θα εγκρίνει η Επιτροπή, κάθε 

κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει, σε 

συνεργασία με τους εταίρους του και σε 

συνεννόηση με την Επιτροπή, μια 

σύμβαση εταιρικής σχέσης. Με τη 

σύμβαση εταιρικής σχέσης θα πρέπει να 

μεταφερθούν στο εθνικό πλαίσιο τα 

ορισθέντα στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο 

και να αναληφθούν σοβαρές δεσμεύσεις 

για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης 

μέσω του προγραμματισμού των Ταμείων 

του ΚΣΠ. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 

θα πρέπει να μεριμνήσει προκειμένου να 

συμπεριλάβει στους στόχους και τις 

προτεραιότητές της την προώθηση των 

δικαιωμάτων των γυναικών, την τήρηση 

της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών καθώς και τη διάσταση του 

φύλλου στη δημιουργία δεδομένων και τις 

αξιολογήσεις. 
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Τροπολογία 5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 

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. Where, despite 

the enhanced use of CSF funds, a 

Member State fails to take effective action 

in the context of the economic governance 

process, the Commission should have the 

right to suspend all or part of the 

payments and commitments. 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 

στρ 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 

διαγράφεται 
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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. 

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 6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Είναι ανάγκη να αξιολογείται η 

αποτελεσματικότητα, η απόδοση και ο 

αντίκτυπος της ενίσχυσης από τα Ταμεία 

του ΚΣΠ, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα 

της υλοποίησης και του σχεδιασμού των 

προγραμμάτων και να προσδιοριστεί ο 

αντίκτυπος των προγραμμάτων σε σχέση 

με τους στόχους της στρατηγικής της 

Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη και σε σχέση με 

το ΑΕγχΠ και την ανεργία, ανάλογα με την 

περίπτωση. Πρέπει, ως προς αυτό, να 

προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των 

κρατών μελών και της Επιτροπής. 

(32) Είναι ανάγκη να αξιολογείται η 

αποτελεσματικότητα, η απόδοση και ο 

αντίκτυπος της ενίσχυσης από τα Ταμεία 

του ΚΣΠ, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα 

της υλοποίησης και του σχεδιασμού των 

προγραμμάτων και να προσδιοριστεί ο 

αντίκτυπος των προγραμμάτων σε σχέση 

με τους στόχους της στρατηγικής της 

Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη και σε σχέση με 

το ΑΕγχΠ, την ανεργία, τη συνεκτίμηση 

της διάστασης του φύλου και της 

προσβασιμότητας, ανάλογα με την 

περίπτωση. Πρέπει, ως προς αυτό, να 

προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των 

κρατών μελών και της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία 7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Για να βελτιωθεί η ποιότητα και ο 

σχεδιασμός κάθε προγράμματος και να 

(33) Για να βελτιωθεί η ποιότητα και ο 

σχεδιασμός κάθε προγράμματος και να 
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επαληθευθεί ότι οι στόχοι, 

συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, 

είναι δυνατό να επιτευχθούν, πρέπει να 

πραγματοποιείται εκ των προτέρων 

αξιολόγηση κάθε προγράμματος. 

επαληθευθεί ότι οι στόχοι, 

συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, 

είναι δυνατό να επιτευχθούν, πρέπει να 

πραγματοποιείται εκ των προτέρων 

αξιολόγηση κάθε προγράμματος. Για κάθε 

πρόγραμμα, η εκ των προτέρων 

αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 

αξιολόγηση των οριζόντιων αρχών των 

άρθρων 6, 7 και 8 του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία 8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 57 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(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. 

Προβλέπεται μηχανισμός για τη μεταφορά 

(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 κατά 

κοινωνική ομάδα και φύλο ώστε να 

προαχθεί η κοινωνική ένταξη και η 

αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. 
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πόρων στο μέσο αυτό, ο οποίος θα 

εξασφαλίζει ότι οι πόροι θα συνίστανται σε 

χορηγήσεις του ΕΚΤ μέσω της υπόρρητης 

αντίστοιχης μείωσης του ελάχιστου 

ποσοστού των διαρθρωτικών ταμείων που 

χορηγούνται στο ΕΚΤ σε κάθε χώρα. 

Προβλέπεται μηχανισμός για τη μεταφορά 

πόρων στο μέσο αυτό, ο οποίος θα 

εξασφαλίζει ότι οι πόροι θα συνίστανται σε 

χορηγήσεις του ΕΚΤ μέσω της υπόρρητης 

αντίστοιχης μείωσης του ελάχιστου 

ποσοστού των διαρθρωτικών ταμείων που 

χορηγούνται στο ΕΚΤ σε κάθε χώρα. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 61 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(61) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 

πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τον 

προγραμματισμό, τη διαχείριση, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων που 

χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία. Τα 

επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να 

θέσουν άξονες προτεραιότητας που να 

αντιστοιχούν σε θεματικούς στόχους, να 

διαμορφώσουν μια συνεπή λογική 

παρέμβασης για την αντιμετώπιση των 

αναπτυξιακών αναγκών και να καθορίζουν 

το πλαίσιο για την αξιολόγηση της 

επίδοσης. Θα πρέπει, επίσης, να περιέχουν 

και άλλα στοιχεία αναγκαία για την 

αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση 

των Ταμείων αυτών. 

(61) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 

πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τον 

προγραμματισμό, τη διαχείριση, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων που 

χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία. Τα 

επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να 

θέσουν άξονες προτεραιότητας που να 

αντιστοιχούν σε θεματικούς στόχους και 

στις οριζόντιες αρχές των άρθρων 6, 7 

και 8 του παρόντος κανονισμού, να 

διαμορφώσουν μια συνεπή λογική 

παρέμβασης για την αντιμετώπιση των 

αναπτυξιακών αναγκών και να καθορίζουν 

το πλαίσιο για την αξιολόγηση της 

επίδοσης. Θα πρέπει, επίσης, να περιέχουν 

και άλλα στοιχεία αναγκαία για την 

αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση 

των Ταμείων αυτών. 

 

Τροπολογία 10 

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 

(67) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 

ουσιωδών και επίκαιρων πληροφοριών για 

την υλοποίηση ενός προγράμματος, τα 

κράτη μέλη πρέπει να δίνουν στην 
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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. 

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. Tα δεδομένα 

πρέπει, οσάκις είναι δυνατό, να 

διαχωρίζονται ανά φύλο. 

 

Τροπολογία 11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 69 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(69) Ενδείκνυται η Επιτροπή, σε 

συνεργασία με τα κράτη μέλη, να διεξάγει 

εκ των υστέρων αξιολόγηση για τα Ταμεία 

ώστε να λάβει πληροφορίες στο 

κατάλληλο επίπεδο για τα αποτελέσματα 

και τον αντίκτυπο των 

χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. 

(69) Ενδείκνυται η Επιτροπή, σε 

συνεργασία με τα κράτη μέλη, να διεξάγει 

εκ των υστέρων αξιολόγηση για τα Ταμεία 

ώστε να λάβει πληροφορίες στο 

κατάλληλο επίπεδο για τα αποτελέσματα 

και τον αντίκτυπο των 

χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Η 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μεριμνήσουν προκειμένου να 

συμπεριλαμβάνουν τη διάσταση του 

φύλου και την κατανομή κατά φύλο σε 

κάθε αξιολόγηση και έκθεση προόδου που 

συντάσσεται. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) «προγραμματισμός»: η διαδικασία 

οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και 

διάθεσης των χρηματοδοτικών πόρων σε 

διάφορα στάδια με στόχο την υλοποίηση, 

σε πολυετή βάση, της κοινής δράσης εκ 

μέρους της Ένωσης και των κρατών μελών 

για την επίτευξη της στρατηγικής της 

Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

(4) «προγραμματισμός»: η διαδικασία 

οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και 

διάθεσης των χρηματοδοτικών πόρων σε 

διάφορα στάδια σύμφωνα με το άρθρο 5 

με στόχο την υλοποίηση, σε πολυετή βάση, 

της κοινής δράσης εκ μέρους της Ένωσης 

και των κρατών μελών για την επίτευξη 

της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
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αποκλεισμούς ανάπτυξη· διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη· 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα 

των Ταμείων του ΚΣΠ, ιδίως μέσω της 

παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων 

και της αξιολόγησης. 

9. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα 

των κεφαλαίων του ΚΣΠ, ιδίως μέσω της 

παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων 

και της αξιολόγησης, καθώς και της 

διαφάνειας κατά τη διαδικασία επιλογής 

υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα 

δημοσιοποίησης των αιτιολογήσεων. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (aa) τους οργανισμούς, τις οργανώσεις 

και τις ομάδες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από την 

υλοποίηση των προγραμμάτων, 

εφιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στις 

ομάδες που μπορεί να επηρεαστούν από 

τα προγράμματα και ενδέχεται να 

δυσκολεύονται να τα επηρεάσουν, ιδίως 

άτομα με ειδικές ανάγκες και 

περιθωριοποιημένες ομάδες. 

 

Τροπολογία 15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία (γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 



 

AD\906116EL.doc 13/34 PE487.962v02-00 

 EL 

των πολιτών, περιλαμβανομένων των 

περιβαλλοντικών εταίρων, μη 

κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 

που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 

ισότητας και την καταπολέμηση των 

διακρίσεων.  

των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 

περιβαλλοντικών εταίρων, μη 

κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 

που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

των δικαιωμάτων των γυναικών, των 

θεμελιωδών ελευθεριών και της 

καταπολέμησης των διακρίσεων, ιδίως 

οργανώσεων για τα δικαιώματα των 

γυναικών, μη κυβερνητικών οργανώσεων 

που προάγουν την κοινωνική ένταξη και 

οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς των πολιτικών για τον 

πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη 

νεολαία. 

 

Τροπολογία 16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 

μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων 

στην εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής 

σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου 

κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση 

προγραμμάτων. Οι εταίροι συμμετέχουν 

στις επιτροπές παρακολούθησης των 

προγραμμάτων. 

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 

μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων 

στην εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής 

σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου 

κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση 

προγραμμάτων. Οι εταίροι συμμετέχουν 

στις επιτροπές παρακολούθησης των 

προγραμμάτων και επιλέγουν και 

διορίζουν τα μέλη που τους εκπροσωπούν 

στις επιτροπές παρακολούθησης. Πρέπει 

να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι σε όλα τα έγγραφα της 

εταιρικής σχέσης θα περιλαμβάνονται η 

διάσταση του φύλου και η κατανομή των 

δεδομένων κατά φύλο. 
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Τροπολογία 17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 κράτη μέλη και η Επιτροπή 

διασφαλίζουν την προάσπιση της ισότητας 

μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη 

επιβολή διακρίσεων, τη συμμετοχή των 

γυναικών στην πολιτική, οικονομική και 

κοινωνική ζωή καθώς και τη συνεκτική 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 

όλα τα στάδια της προετοιμασίας, του 

προγραμματισμού και της υλοποίησης, 

καθώς και της παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των Ταμείων του ΚΣΠ με 

μεθόδους αξιολόγησης της συνεκτίμησης 

της διάστασης του φύλου στον 

προϋπολογισμό. Τα κράτη μέλη 

εξασφαλίζουν ακόμα ισορροπημένη 

συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη 

διαχείριση και υλοποίηση των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων σε 

τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

και υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την 

πρόοδο στο ζήτημα αυτό. Τα 

προγράμματα πρέπει να αποσκοπούν 

στην εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, ιδιαίτερα στην 

οικογένεια και στην εργασία. 

 

Τροπολογία 18 

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 

2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα και 

κατάλληλα μέτρα για να αποτρέπουν και 

να καταπολεμούν κάθε τύπου διάκριση 
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καταγωγής, της θρησκείας ή των 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, της ηλικίας ή του 

γενετήσιου προσανατολισμού κατά την 

εκπόνηση και υλοποίηση των 

προγραμμάτων. 

και βία λόγω 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, 

αποδίδοντς ιδιαίτερη προσοχή σε 

εκείνους που υφίστανται πολλαπλές 

διακρίσεις. Όλα τα στοιχεία πρέπει, 

οσάκις είναι δυνατό, να αναλύονται ανά 

φύλο.  

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 

τους και με τη Στατιστική Υπηρεσία 

(Eurostat) για την ανάπτυξη ad hoc 

δεικτών, με στόχο τη συνεκτίμηση της 

διάστασης του φύλου τόσο στον 

προσανατολισμό των προγραμμάτων όσο 

και στην αξιολόγηση.  

 

Τροπολογία  20 

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 τη 

συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου: 
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Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7a) προστατεύοντας τα δικαιώματα των 

γυναικών και ενισχύοντας την ισότητα 

των φύλων 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) προώθηση της απασχόλησης και 

υποστήριξη της κινητικότητας της 

εργασίας· 

(8) προώθηση της απασχόλησης και 

υποστήριξη της κινητικότητας της 

εργασίας, και καταπολέμηση των 

διακρίσεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 

στην πρόσβαση και στις συνθήκες 

πρόσβασης των γυναικών στην αγορά 

εργασίας·  

 
 

Τροπολογία 23 

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 απασχόλησης, της 

συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 

και της προσβασιμότητας, καταπολέμηση 

της φτώχειας, των κοινωνικών 

ανισοτήτων και των διακρίσεων λόγω 

φύλου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 

κατάσταση των γυναικών οι οποίες 

αποτελούν μια ευάλωτη ομάδα όσον 

αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό, την 

ανασφάλεια και τη φτώχεια· 
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Τροπολογία 24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 10  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) επένδυση στην εκπαίδευση, την 

απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 

μάθηση· 

(10) επένδυση στην εκπαίδευση, την 

απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 

μάθηση, ιδιαίτερα με μέτρα που έχουν ως 

στόχο τις γυναίκες, δίνοντας έμφαση στη 

σπουδαιότητα αυτής της πτυχής για την 

κοινωνική προώθηση των γυναικών και 

την ενίσχυση των ικανοτήτων τους, 

έχοντας σαν αποτέλεσμα τη συμμετοχή 

τους στην πολιτική, οικονομική και 

κοινωνική ζωή· 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 

αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. 

(11) Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας 

και της αποτελεσματικής και 

συμμετοχικής δημόσιας διοίκησης και 

προαγωγή της δημιουργίας ικανοτήτων 

για κοινωνικούς εταίρους, μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, περιφερειακές 

και τοπικές αρχές και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως για τους 

εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 

του παρόντος κανονισμού· 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι θεματικοί στόχοι εξειδικεύονται σε 

ειδικές προτεραιότητες για το κάθε Ταμείο 

2. Οι θεματικοί στόχοι εξειδικεύονται σε 

ειδικές προτεραιότητες για το καθένα από 
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του ΚΣΠ οι οποίες ορίζονται στους 

ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο. 

τα Ταμεία που καλύπτονται από το ΚΣΠ 

οι οποίες ορίζονται στους ειδικούς κανόνες 

για κάθε Ταμείο, διασφαλίζοντας 

παράλληλα την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου και της ισότητας 

μεταξύ γυναικών και ανδρών στις 

δραστηριότητες στο πλαίσιο όλων των 

θεματικών προτεραιοτήτων και σε όλα τα 

στάδια προετοιμασίας, 

προγραμματισμού, υλοποίησης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

προγραμμάτων. Προτεραιότητα έχουν τα 

έργα που προάγουν ταυτόχρονα 

περισσότερους από έναν από τους 

προαναφερθέντες θεματικούς στόχους. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – στοιχείο (α) – εισαγωγική φράση 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(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: 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – στοιχείο α – σημείο ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ii) συνοπτική ανάλυση των εκ των 

προτέρων αξιολογήσεων των 

προγραμμάτων που αιτιολογούν την 

επιλογή των θεματικών στόχων και την 

ενδεικτική κατανομή των πόρων των 

Ταμείων του ΚΣΠ· 

(ii) συνοπτική ανάλυση των εκ των 

προτέρων αξιολογήσεων των 

προγραμμάτων που αιτιολογούν την 

επιλογή των θεματικών στόχων, την 

ενδεικτική κατανομή των πόρων των 

Ταμείων του ΚΣΠ και την ανάθεση των 
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αρμοδιοτήτων· 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 

αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 

γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 

κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 

στοχευόμενων ομάδων που 

αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 

διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 

μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 

κοινότητες, κατά περίπτωση, 

συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 

κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 

Ταμεία του ΚΣΠ· 

(γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 

αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 

γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 

κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 

στοχευόμενων ομάδων που 

αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 

διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 

μέριμνα για τις γυναίκες, τις 

περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες, κατά 

περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της 

ενδεικτικής κατανομής των 

χρηματοδοτήσεων για τα Ταμεία που 

καλύπτονται από το ΚΣΠ· 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 όλα τα στοιχεία στη σύμπραξη δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα πρέπει, εφόσον είναι 

δυνατό, να αναλύονται ανά φύλο. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το άρθρο διαγράφεται.  
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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 32 

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 

των Ταμείων του ΚΣΠ και των δράσεων, 

ώστε να επιτευχθεί μείωση της διοικητικής 

επιβάρυνσης για τους δικαιούχους. 

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 

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. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο (γ) (α)(νέο)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γ)(a) δείκτες που συνδέονται με τη 

διάσταση του φύλου όσον αφορά στη 

συμμετοχή στα προγράμματα και στις 

επιπτώσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων. 

 

Τροπολογία  34 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Κάθε πρόγραμμα, με εξαίρεση τα 

προγράμματα που καλύπτουν 

αποκλειστικά την τεχνική βοήθεια, 

περιλαμβάνει περιγραφή των μέτρων που 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρχές που 

καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8. 

4. Κάθε πρόγραμμα, με εξαίρεση τα 

προγράμματα που καλύπτουν 

αποκλειστικά την τεχνική βοήθεια, 

περιλαμβάνει μετρήσιμους ποιοτικούς και 

ποσοτικούς στόχους και ορόσημα για 

τους δείκτες που αναφέρονται στις 

οριζόντιες αρχές των άρθρων 7 και 8, με 

την προσθήκη, κατά περίπτωση, ειδικών 

δεικτών για κάθε πρόγραμμα, και τα 

συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να 

υπάρχει συμμόρφωση προς τις αρχές που 

καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια των 

προγραμμάτων με τον παρόντα κανονισμό, 

τους ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων, 

την αποτελεσματική συμβολή τους στην 

επίτευξη των θεματικών στόχων και των 

ειδικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για 

κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, το κοινό 

στρατηγικό πλαίσιο, τη σύμβαση εταιρικής 

σχέσης, τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 

του άρθρου 121 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης και τις συστάσεις που εκδίδει το 

Συμβούλιο βάσει του άρθρου 148 

παράγραφος 4 της Συνθήκης, λαμβάνοντας 

υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση. 

Η εκτίμηση εξετάζει, ειδικότερα, την 

καταλληλότητα της στρατηγικής του 

προγράμματος, και των αντίστοιχων 

στόχων, δεικτών, ποσοτικών στόχων και 

την κατανομή των πόρων του 

προϋπολογισμού. 

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια των 

προγραμμάτων με τον παρόντα κανονισμό, 

τους ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων, 

την αποτελεσματική συμβολή τους στην 

επίτευξη των θεματικών στόχων και των 

ειδικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για 

κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, το κοινό 

στρατηγικό πλαίσιο, τη σύμβαση εταιρικής 

σχέσης, τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 

του άρθρου 121 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης και τις συστάσεις που εκδίδει το 

Συμβούλιο βάσει του άρθρου 148 

παράγραφος 4 της Συνθήκης, λαμβάνοντας 

υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση. 

Η εκτίμηση εξετάζει, ειδικότερα, την 

καταλληλότητα της στρατηγικής του 

προγράμματος, και των αντίστοιχων 

στόχων, δεικτών, ποσοτικών στόχων και 

την κατανομή των πόρων του 

προϋπολογισμού. Της απόφασης πρέπει 

να προηγείται διαφανής διαδικασία. 
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Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 

τοπικής δράσης που αποτελούνται από 

αντιπροσώπους των δημόσιων και 

ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 

αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 

καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 

αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% 

των δικαιωμάτων ψήφου· 

(β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 

τοπικής δράσης που αποτελούνται από 

αντιπροσώπους των δημόσιων και 

ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 

αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 

καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 

αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% 

των δικαιωμάτων ψήφου· η ισότητα 

μεταξύ των φύλων πρέπει να αποτελεί 

επιδίωξη κατά τη συγκέντρωση των 

μελών της ομάδας. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο (δ α) (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δa) να έχει αντίκτυπο στους στόχους που 

καταπολεμούν τις κοινωνικές ανισότητες 

και τη φτώχεια και προωθούν την 

ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

 

Τροπολογία  38 

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·· 
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Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον αντίστοιχο 

ρόλο της ομάδας τοπικής δράσης και των 

αρχών που είναι υπεύθυνες για την 

εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, 

για όλα τα καθήκοντα που συνδέονται με 

τη στρατηγική. 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον αντίστοιχο 

ρόλο της ομάδας τοπικής δράσης και των 

αρχών που είναι υπεύθυνες για την 

εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, 

για όλα τα καθήκοντα που συνδέονται με 

τη στρατηγική. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει 

να δίνεται στην ισόρροπη συμμετοχή 

ανδρών και γυναικών στις ομάδες 

τοπικής δράσης και στις σχετικές 

διαδικασίες. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) τον καθορισμό μιας χωρίς διακρίσεις 

και διαφανούς διαδικασίας επιλογής και 

κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων, 

που αποτρέπουν τις συγκρούσεις 

συμφερόντων, διασφαλίζουν ότι ποσοστό 

τουλάχιστον 50% των ψήφων στις 

αποφάσεις επιλογής προέρχονται από 

εταίρους εκτός του δημόσιου τομέα, 

παρέχουν τη δυνατότητα προσφυγής κατά 

των αποφάσεων επιλογής και επιτρέπουν 

την επιλογή με γραπτή διαδικασία· 

(β) τον καθορισμό μιας βασισμένης στην 

ισοτιμία των φύλων, χωρίς διακρίσεις και 

διαφανούς διαδικασίας επιλογής και 

κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων, 

που αποτρέπουν τις συγκρούσεις 

συμφερόντων, διασφαλίζουν ότι ποσοστό 

τουλάχιστον 50% των ψήφων στις 

αποφάσεις επιλογής προέρχονται από 

εταίρους εκτός του δημόσιου τομέα, 

παρέχουν τη δυνατότητα προσφυγής κατά 

των αποφάσεων επιλογής και επιτρέπουν 

την επιλογή με γραπτή διαδικασία· 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι τελικοί αποδέκτες της υποστήριξης 2. Οι τελικοί αποδέκτες της υποστήριξης 
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των χρηματοδοτικών μέσων μπορούν 

επίσης να λάβουν επιχορηγήσεις ή άλλη 

ενίσχυση από ένα πρόγραμμα ή από άλλο 

μέσο που χρηματοδοτείται από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης. Σ’ αυτή την 

περίπτωση, πρέπει να τηρούνται χωριστά 

βιβλία για κάθε μορφή χρηματοδότησης. 

των χρηματοδοτικών μέσων μπορούν 

επίσης να λάβουν επιχορηγήσεις ή άλλη 

ενίσχυση από ένα πρόγραμμα ή από άλλο 

μέσο που χρηματοδοτείται από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης. Σ’ αυτή την 

περίπτωση, πρέπει να τηρούνται χωριστά 

βιβλία για κάθε μορφή χρηματοδότησης. 

Ιδιαίτερη χρηματοδοτική μέριμνα και 

τεχνική υποστήριξη πρέπει να δίνεται 

στις δράσεις που υλοποιούνται από 

γυναίκες. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επιτροπή παρακολούθησης αποτελείται 

από αντιπροσώπους της διαχειριστικής 

αρχής, ενδιάμεσων φορέων και 

αντιπροσώπους των εταίρων. Κάθε μέλος 

της επιτροπής παρακολούθησης έχει 

δικαίωμα ψήφου. 

Η επιτροπή παρακολούθησης αποτελείται 

από αντιπροσώπους της διαχειριστικής 

αρχής, ενδιάμεσων φορέων και 

αντιπροσώπους των εταίρων που 

αναφέρονται στο άρθρο 5, λαμβάνοντας 

ιδίως υπόψη τους εταίρους που 

εμπλέκονται στην προετοιμασία των εν 

λόγω προγραμμάτων. Κάθε μέλος της 

επιτροπής παρακολούθησης έχει δικαίωμα 

ψήφου. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 

ισότητα μεταξύ των φύλων στο πλαίσιο 

αυτού του φορέα. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επιτροπή παρακολούθησης ενός 

προγράμματος βάσει του στόχου της 

ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 

περιλαμβάνει επίσης και αντιπροσώπους 

τρίτων χωρών που ενδεχομένως 

συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. 

Η επιτροπή παρακολούθησης ενός 

προγράμματος βάσει του στόχου της 

ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 

περιλαμβάνει επίσης και αντιπροσώπους 

τρίτων χωρών που ενδεχομένως 

συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. 

Κατά τη σύνθεση της επιτροπής 
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παρακολούθησης λαμβάνεται υπόψιν η 

αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών. 

 

Τροπολογία  44 

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. 

 

Τροπολογία 45 

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 

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, οι 

οποίοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 

διάσταση του φύλου, και σε τιμές 

ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 

περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 

δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 

που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
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που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 

για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 

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. 

κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 

τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 

που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 

για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 

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. Εφόσον είναι δυνατόν, 

τα δεδομένα κατανέμονται κατά φύλο. 

 

Τροπολογία  46 

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. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο (β) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) την πρόοδο προς την επίτευξη της 

στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

(β) την πρόοδο προς την επίτευξη της 

στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
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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· 

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· 

 

Τροπολογία  48 

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. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με 

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 

1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με 

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 
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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. 

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.  

 

Τροπολογία  50 

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. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) μέτρα για τη διάδοση πληροφοριών, 

την υποστήριξη της δικτύωσης, την 

υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, 

την ευαισθητοποίηση και προώθηση της 

συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών, 

περιλαμβανομένων και τρίτων χωρών· Για 

να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του 

ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες 

μεταξύ των δραστηριοτήτων επικοινωνίας 

που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 

(στ) μέτρα για τη διάδοση πληροφοριών, 

την υποστήριξη της δικτύωσης, την 

υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, 

την ευαισθητοποίηση και προώθηση της 

συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών, 

περιλαμβανομένων και τρίτων χωρών· Για 

να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του 

ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες 

μεταξύ των δραστηριοτήτων επικοινωνίας 

που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
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Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 

ενέργειες επικοινωνίας στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισμού συμβάλλουν στην 

εταιρική επικοινωνία των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους 

γενικούς στόχους του παρόντος 

κανονισμού. 

Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 

ενέργειες επικοινωνίας στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισμού συμβάλλουν στην 

εταιρική επικοινωνία των πολιτικών 

προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους 

γενικούς στόχους του παρόντος 

κανονισμού. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με 

έρευνες, οι γυναίκες έχουν μικρότερη 

πρόσβαση στην ενημέρωση και 

πληροφόρηση απ' ό,τι οι άνδρες, 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόσβαση 

των γυναικών στην πληροφόρηση σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 63 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όλες οι επίσημες ανταλλαγές 

πληροφοριών μεταξύ του κράτους μέλους 

και της Επιτροπής πραγματοποιούνται με 

τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής δεδομένων που θεσπίζει η 

Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που καθορίζει η Επιτροπή με 

τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3. 

4. Όλες οι επίσημες ανταλλαγές 

πληροφοριών μεταξύ του κράτους μέλους 

και της Επιτροπής πραγματοποιούνται με 

τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής δεδομένων που θεσπίζει η 

Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που καθορίζει η Επιτροπή με 

τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3. 

Εφόσον είναι δυνατόν, τα δεδομένα 

κατανέμονται κατά φύλο. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο (α) – εισαγωγική φράση 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) μια στρατηγική για τη συνεισφορά του 

επιχειρησιακού προγράμματος στην 

επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για 

(α) μια στρατηγική για τη συνεισφορά του 

επιχειρησιακού προγράμματος στην 

επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για 
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έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη που περιλαμβάνει: 

έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη που περιλαμβάνει 

την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 

και την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου: 

 

Τροπολογία  54 

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·  

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο (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 

(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 ή 

ταυτότητας φύλου 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 
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ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο 

παρόμοιων διακρίσεων, και ιδίως τις 

απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 

δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με 

αναπηρίες· 

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·  

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(iii) περιγραφή της συμβολής του στην 

προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών και, κατά περίπτωση, τις 

ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την 

ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων σε 

επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος και 

πράξης. 

(iii) περιγραφή της συμβολής του στην 

προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών και τις ρυθμίσεις που 

εξασφαλίζουν την ενσωμάτωση της 

διάστασης των φύλων σε επίπεδο 

επιχειρησιακού προγράμματος και πράξης, 

καθώς και περιγραφή των ειδικών 

δράσεων που υλοποιούνται για την 

προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 92 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή αποτιμά το μεγάλο έργο 

βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται 

στο άρθρο 91 για να διαπιστώσει αν η 

προτεινόμενη υποστήριξη από τα Ταμεία 

είναι δικαιολογημένη. 

1. Η Επιτροπή αποτιμά το μεγάλο έργο 

βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται 

στο άρθρο 91 για να διαπιστώσει αν η 

προτεινόμενη υποστήριξη από τα Ταμεία 

είναι δικαιολογημένη. Της απόφασης 

πρέπει να προηγείται διαφανής 

διαδικασία. 

 

Τροπολογία  58 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 97 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η σύνθεσή της αποφασίζεται από το 

κράτος μέλος σε συμφωνία με τη 

διαχειριστική αρχή, τηρουμένης της αρχής 

της εταιρικής σχέσης. 

Η σύνθεσή της αποφασίζεται από το 

κράτος μέλος σε συμφωνία με τη 

διαχειριστική αρχή, τηρουμένης της αρχής 

της εταιρικής σχέσης και της προαγωγής 

της ισότητας μεταξύ των φύλων κατά τη 

συγκέντρωση των μελών της. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 101 – παράγραφος 3 – σημείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(i) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 

για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 

γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 

περισσότερο από τη φτώχεια ή 

στοχευόμενων ομάδων που 

αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 

διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 

μέριμνα για τις κοινότητες 

περιθωριοποιημένων ομάδων, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 

πόρων· 

(i) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 

για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 

γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 

περισσότερο από τη φτώχεια ή 

στοχευόμενων ομάδων που 

αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 

διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 

μέριμνα για τις γυναίκες, τις κοινότητες 

περιθωριοποιημένων ομάδων και τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 

πόρων· 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 106 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η στρατηγική επικοινωνίας εξετάζεται και 

εγκρίνεται στην πρώτη συνεδρίαση της 

επιτροπής παρακολούθησης μετά την 

έγκριση του επιχειρησιακού 

προγράμματος. 

Η στρατηγική επικοινωνίας εξετάζεται και 

εγκρίνεται στην πρώτη συνεδρίαση της 

επιτροπής παρακολούθησης μετά την 

έγκριση του επιχειρησιακού 

προγράμματος. Πέραν από τις τεχνικές 

πτυχές που αφορούν τη διάδοση, η 
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στρατηγική θα ενισχύσει τον 

προσδιορισμό του φύλου στη γλώσσα που 

θα χρησιμοποιείται σε όλα τα μέσα, 

σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές και 

κατευθυντήριες γραμμές των διαφόρων 

κρατών, περιφερειών και τοπικών αρχών.    

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 107 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή συγκροτεί δίκτυα της 

Ένωσης στα οποία συμμετέχουν τα μέλη 

που ορίζουν τα κράτη μέλη και οι 

διαχειριστικές αρχές, ώστε να 

εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικά με τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής των στρατηγικών επικοινωνίας, 

η ανταλλαγή εμπειριών από την εφαρμογή 

των μέτρων ενημέρωσης και επικοινωνίας 

και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 

4. Η Επιτροπή συγκροτεί δίκτυα της 

Ένωσης στα οποία συμμετέχουν τα μέλη 

που ορίζουν τα κράτη μέλη και οι 

διαχειριστικές αρχές, ώστε να 

εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικά με τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής των στρατηγικών επικοινωνίας, 

η ανταλλαγή εμπειριών από την εφαρμογή 

των μέτρων ενημέρωσης και επικοινωνίας 

και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Είναι 

σημαντικό στα δίκτυα της Ένωσης να 

εξασφαλίζεται η ισόρροπη συμμετοχή 

ανδρών και γυναικών. 

 

Τροπολογία  62 

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· 
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Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 143 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή συνεπικουρείται από μια 

συντονιστική επιτροπή των Ταμείων. Η 

τελευταία είναι επιτροπή κατά την έννοια 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

1. Η Επιτροπή συνεπικουρείται από μια 

συντονιστική επιτροπή των Ταμείων. Η 

τελευταία είναι επιτροπή κατά την έννοια 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Η 

ισότητα μεταξύ των φύλων θα πρέπει να 

αποτελεί επιδίωξη κατά τη συγκέντρωση 

των μελών της επιτροπής. 
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