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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Αυτά τα δικαιώματα και οι αξίες 

πρέπει να εξακολουθήσουν να 

προωθούνται και να εφαρμόζονται, να 

είναι κοινά για τους πολίτες και τους λαούς 

της ΕΕ και να βρίσκονται στον πυρήνα του 

εγχειρήματος της ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα 

δημιουργηθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ 

ένα νέο ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα 

δικαιώματα και τις αξίες, που θα 

περιλαμβάνει τα προγράμματα 

«Δικαιώματα και αξίες» και «Δικαιοσύνη». 

Σε μια εποχή στην οποία οι ευρωπαϊκές 

κοινωνίες έρχονται αντιμέτωπες με τον 

εξτρεμισμό, τη ριζοσπαστικοποίηση και τις 

διαιρέσεις, είναι πιο σημαντικά από ποτέ η 

προώθηση, η ενίσχυση και η προάσπιση 

της δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και των 

αξιών της ΕΕ: των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, του σεβασμού της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 

της δημοκρατίας, της ισότητας, του 

κράτους δικαίου. Αυτό θα έχει σημαντικές 

και άμεσες συνέπειες για την πολιτική, την 

κοινωνική, την πολιτιστική και την 

οικονομική ζωή στην ΕΕ. Στο πλαίσιο του 

νέου ταμείου, το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» 

θα συνεχίσει να στηρίζει την περαιτέρω 

ανάπτυξη ενός ενωσιακού χώρου 

δικαιοσύνης και διασυνοριακής 

συνεργασίας. Το πρόγραμμα «Δικαιώματα 

και αξίες» θα συγκεράσει το πρόγραμμα 

«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 

την περίοδο 2014-2020, που θεσπίστηκε με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 

(2) Αυτά τα δικαιώματα και οι αξίες 

πρέπει να εξακολουθήσουν να 

καλλιεργούνται, να προστατεύονται, να 
προωθούνται, να εφαρμόζονται 

αποτελεσματικά, να είναι κοινά για τους 

πολίτες και τους λαούς της ΕΕ και να 

βρίσκονται στον πυρήνα του εγχειρήματος 

της ΕΕ, προκειμένου να υποστηριχθούν 

αυτά τα δικαιώματα και οι αξίες στα 

κράτη μέλη και να αποφευχθούν οι 

καταστροφικές επιπτώσεις ενδεχόμενης 

επιδείνωσής τους για την Ένωση ως 

σύνολο. Ως εκ τούτου, θα δημιουργηθεί 

στον προϋπολογισμό της ΕΕ ένα νέο 

ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα 

και τις αξίες, που θα περιλαμβάνει τα 

προγράμματα «Δικαιώματα και αξίες» και 

«Δικαιοσύνη», το οποίο θα στηρίζει 

ανοικτές, δημοκρατικές, πλουραλιστικές 

και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες. Σε μια 

εποχή στην οποία οι ευρωπαϊκές κοινωνίες 

έρχονται αντιμέτωπες με τον εξτρεμισμό, 

τη ριζοσπαστικοποίηση και τις διαιρέσεις, 

είναι πιο σημαντικά από ποτέ η προώθηση, 

η ενίσχυση και η προάσπιση της 

δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και των 

αξιών της ΕΕ: των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, του σεβασμού της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 

της δημοκρατίας, της ισότητας, του 

κράτους δικαίου. Αυτό θα έχει σημαντικές 

και άμεσες συνέπειες για την πολιτική, την 

κοινωνική, την πολιτιστική και την 

οικονομική ζωή στην ΕΕ. Στο πλαίσιο του 



 

PE627.900v02-00 4/31 AD\1169826EL.docx 

EL 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου8 και το πρόγραμμα «Ευρώπη 

για τους πολίτες», που θεσπίστηκε με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του 

Συμβουλίου (εφεξής, τα «προκάτοχα 

προγράμματα»). 

νέου ταμείου, το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» 

θα συνεχίσει να στηρίζει την περαιτέρω 

ανάπτυξη ενός ενωσιακού χώρου 

δικαιοσύνης και διασυνοριακής 

συνεργασίας. Το πρόγραμμα «Δικαιώματα 

και αξίες» θα συγκεράσει το πρόγραμμα 

«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 

την περίοδο 2014-2020, που θεσπίστηκε με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου8 και το πρόγραμμα «Ευρώπη 

για τους πολίτες», που θεσπίστηκε με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του 

Συμβουλίου (εφεξής, τα «προκάτοχα 

προγράμματα»). 

_________________ _________________ 

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη θέσπιση του Προγράμματος 

«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 

την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 

28.12.2013, σ. 62). 

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη θέσπιση του Προγράμματος 

«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 

την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 

28.12.2013, σ. 62). 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Το ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα 

δικαιώματα και τις αξίες και τα δύο 

υποκείμενα χρηματοδοτικά προγράμματά 

του επικεντρώνονται κυρίως σε πρόσωπα 

και οντότητες που συμβάλλουν στη 

ζωογόνηση και στην τόνωση των κοινών 

μας αξιών και δικαιωμάτων, καθώς και της 

πλούσιας πολυμορφίας μας. Ο απώτερος 

στόχος είναι να καλλιεργηθεί και να 

διατηρηθεί μια ισότιμη, χωρίς 

αποκλεισμούς και δημοκρατική κοινωνία, 

βασιζόμενη σε δικαιώματα. Αυτό 

περιλαμβάνει μια δραστήρια κοινωνία των 

πολιτών, την ενθάρρυνση της 

δημοκρατικής, πολιτικής και κοινωνικής 

συμμετοχής τους, και την καλλιέργεια της 

(3) Το ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα 

δικαιώματα και τις αξίες και τα δύο 

υποκείμενα χρηματοδοτικά προγράμματά 

του επικεντρώνονται κυρίως σε πρόσωπα 

και οντότητες που συμβάλλουν στη 

ζωογόνηση και στην τόνωση των κοινών 

μας αξιών και δικαιωμάτων, καθώς και της 

πλούσιας πολυμορφίας μας. Ο απώτερος 

στόχος είναι να καλλιεργηθεί και να 

διατηρηθεί μια ανοικτή, ισότιμη, χωρίς 

αποκλεισμούς και δημοκρατική κοινωνία, 

βασιζόμενη σε κοινές αξίες και κοινά 

δικαιώματα με τη χρηματοδότηση 

δραστηριοτήτων που προωθούν μια 

δραστήρια και χειραφετημένη κοινωνία 

των πολιτών. Οι δραστηριότητες αυτές 
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πλούσιας πολυμορφίας της ευρωπαϊκής 

κοινωνίας, με βάση την κοινή μας ιστορία 

και μνήμη. Το άρθρο 11 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει περαιτέρω 

ότι τα θεσμικά όργανα δίδουν, με τα 

κατάλληλα μέσα, στους πολίτες και στις 

αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα 

να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν 

δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους 

τομείς δράσης της Ένωσης. 

περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση της 

δημοκρατικής, πολιτικής και κοινωνικής 

συμμετοχής των πολιτών, την προώθηση 

της ειρήνης και την καλλιέργεια της 

πλούσιας πολυμορφίας της ευρωπαϊκής 

κοινωνίας, με βάση τις κοινές μας αξίες, 

την κοινή μας ιστορία και μνήμη. Το 

άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση επιβάλλει στα θεσμικά όργανα να 

διατηρούν ανοικτό διάλογο, με διαφάνεια 

και σε τακτική βάση, με την κοινωνία 

των πολιτών και να δίδουν, με τα 

κατάλληλα μέσα, στους πολίτες και στις 

αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα 

να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν 

δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους 

τομείς δράσης της Ένωσης. Συνεπώς, η 

Επιτροπή θα πρέπει να διατηρεί τακτικό 

διάλογο με τους δικαιούχους του 

προγράμματος, καθώς και με άλλα 

σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Για να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πιο κοντά στους πολίτες της, είναι 

αναγκαία μια σειρά δράσεων και 

συντονισμένων προσπαθειών. Η 

προσέγγιση των πολιτών μεταξύ τους μέσω 

έργων αδελφοποίησης πόλεων ή δικτύων 

πόλεων και η στήριξη των οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών στους τομείς 

που καλύπτονται από το πρόγραμμα θα 

συμβάλλουν στο να αυξηθεί η συμμετοχή 

των πολιτών στην κοινωνία και, τελικά, η 

συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή της 

Ένωσης. Ταυτόχρονα, η στήριξη 

δραστηριοτήτων που προάγουν την 

αμοιβαία κατανόηση, τη διαφορετικότητα, 

τον διάλογο και τον σεβασμό προς τους 

άλλους καλλιεργεί την αίσθηση του 

ανήκειν και μια ευρωπαϊκή ταυτότητα με 

βάση μια κοινή αντίληψη για τις αξίες, τον 

(5) Για να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πιο κοντά στους πολίτες της και για να 

ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους στην 

Ένωση, είναι αναγκαία μια σειρά δράσεων 

και συντονισμένων προσπαθειών. Η 

προσέγγιση των πολιτών μεταξύ τους μέσω 

έργων αδελφοποίησης πόλεων ή δικτύων 

πόλεων και η στήριξη των οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών στους τομείς 

που καλύπτονται από το πρόγραμμα θα 

συμβάλλουν στο να αυξηθεί η συμμετοχή 

των πολιτών στην κοινωνία και, τελικά, η 

συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή της 

Ένωσης. Ταυτόχρονα, η στήριξη 

δραστηριοτήτων που προάγουν την 

αμοιβαία κατανόηση, τη διαφορετικότητα, 

τον διάλογο, την κοινωνική ένταξη και 

τον σεβασμό προς τους άλλους καλλιεργεί 

την αίσθηση του ανήκειν και μια 
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πολιτισμό, την ιστορία και την κληρονομιά 

της Ευρώπης. Η προώθηση της αίσθησης 

του ανήκειν στην Ένωση και των αξιών 

της Ένωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική 

μεταξύ των πολιτών των εξόχως 

απόκεντρων περιοχών της ΕΕ λόγω του 

απόκεντρου χαρακτήρα και της απόστασής 

τους από την ηπειρωτική Ευρώπη 

ευρωπαϊκή ταυτότητα με βάση μια κοινή 

αντίληψη για τις αξίες, τον πολιτισμό, την 

ιστορία και την κληρονομιά της Ευρώπης. 

Η προώθηση της αίσθησης του ανήκειν 

στην Ένωση και των αξιών της Ένωσης 

είναι ιδιαίτερα σημαντική μεταξύ των 

πολιτών των εξόχως απόκεντρων περιοχών 

της ΕΕ λόγω του απόκεντρου χαρακτήρα 

και της απόστασής τους από την 

ηπειρωτική Ευρώπη 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Οι δραστηριότητες μνήμης και ο 

κριτικός αναστοχασμός σχετικά με την 

ιστορική μνήμη της Ευρώπης είναι 

απαραίτητα για να αποκτήσουν οι πολίτες 

επίγνωση της κοινής ιστορίας ως θεμελίου 

για ένα κοινό μέλλον, έναν ηθικό σκοπό 

και για κοινές αξίες. Θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνονται υπόψη η σημασία των 

ιστορικών, πολιτιστικών και 

διαπολιτισμικών πτυχών, καθώς και οι 

δεσμοί ανάμεσα στη μνήμη και στη 

δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας 

και του αισθήματος ότι ανήκει κανείς στο 

ίδιο σύνολο. 

(6) Οι δραστηριότητες μνήμης και ο 

κριτικός αναστοχασμός σχετικά με την 

ιστορική μνήμη της Ευρώπης είναι 

απαραίτητα για να αποκτήσουν οι πολίτες 

επίγνωση της κοινής ιστορίας ως θεμελίου 

για ένα κοινό μέλλον, έναν ηθικό σκοπό 

και για κοινές αξίες. Θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνονται υπόψη η σημασία των 

ιστορικών, πολιτιστικών και 

διαπολιτισμικών πτυχών, καθώς και οι 

δεσμοί ανάμεσα στη μνήμη και στη 

δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας 

βασισμένης στην πολυμορφία, την 

αλληλεγγύη και στην αίσθηση ότι ανήκει 

κανείς στο ίδιο σύνολο και μοιράζεται την 

ίδια πολιτιστική κληρονομιά. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι πολίτες θα πρέπει επίσης να 

αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τα 

δικαιώματά τους, τα οποία απορρέουν από 

την ιθαγένεια της Ένωσης, να αισθάνονται 

άνετα να ζουν, να ταξιδεύουν, να 

(7) Οι πολίτες θα πρέπει επίσης να 

αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τα 

δικαιώματα και τα οφέλη, τα οποία 

απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης, 

να αισθάνονται άνετα να ζουν, να 
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σπουδάζουν, να εργάζονται και να 

συμμετέχουν σε εθελοντικές 

δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη, όπως 

επίσης θα πρέπει να νιώθουν ότι μπορούν 

να απολαμβάνουν και να ασκούν όλα τα 

δικαιώματά τους που απορρέουν από την 

ιθαγένεια και να εμπιστεύονται την ίση 

πρόσβαση, την πλήρη επιβολή και 

προστασία των δικαιωμάτων τους χωρίς 

διακρίσεις, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται 

στην Ένωση. Η κοινωνία των πολιτών 

πρέπει να λαμβάνει στήριξη για την 

προώθηση και τη διαφύλαξη των κοινών 

αξιών της ΕΕ που αποτυπώνονται στο 

άρθρο 2 της ΣΕΕ, καθώς και για την 

ευαισθητοποίηση σχετικά μʼ αυτές, όπως 

και για να συμβάλλει στην 

αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων 

σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο. 

ταξιδεύουν, να σπουδάζουν, να εργάζονται 

και να συμμετέχουν σε εθελοντικές 

δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη, όπως 

επίσης θα πρέπει να νιώθουν ότι μπορούν 

να απολαμβάνουν και να ασκούν όλα τα 

δικαιώματά τους που απορρέουν από την 

ιθαγένεια και να εμπιστεύονται την ίση 

πρόσβαση, την πλήρη επιβολή και 

προστασία των δικαιωμάτων τους χωρίς 

διακρίσεις, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται 

στην Ένωση. Η κοινωνία των πολιτών 

πρέπει να ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα με 

την προώθηση και τη διαφύλαξη των 

κοινών αξιών της ΕΕ που αποτυπώνονται 

στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, καθώς και με την 

ευαισθητοποίηση σχετικά μʼ αυτές, ούτως 

ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματική 

άσκηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με το 

ενωσιακό δίκαιο. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η βία με βάση το φύλο και η βία 

κατά των παιδιών και των νέων αποτελούν 

σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. Περιστατικά βίας 

εξακολουθούν να παρατηρούνται σε όλη 

την Ένωση, σε όλα τα κοινωνικά και 

οικονομικά περιβάλλοντα, και έχουν 

σοβαρές επιπτώσεις στη φυσική και 

ψυχολογική υγεία των θυμάτων καθώς και 

στην κοινωνία στο σύνολό της. Τα παιδιά, 

οι νέοι και οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτοι στη βία, ιδίως στο πλαίσιο 

στενών σχέσεων. Θα πρέπει να αναληφθεί 

δράση για την προώθηση των δικαιωμάτων 

του παιδιού και για τη συμβολή στην 

προστασία των παιδιών από βλάβες και 

βία, που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική 

και ψυχική τους υγεία και αποτελούν 

παραβίαση των δικαιωμάτων τους στην 

ανάπτυξη, την προστασία και την 

αξιοπρέπεια. Η καταπολέμηση κάθε 

(9) Η βία με βάση το φύλο και η βία 

κατά των παιδιών και των νέων αποτελούν 

σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. Περιστατικά βίας 

εξακολουθούν να παρατηρούνται σε όλη 

την Ένωση, σε όλα τα κοινωνικά και 

οικονομικά περιβάλλοντα, και έχουν 

σοβαρές επιπτώσεις στη φυσική και 

ψυχολογική υγεία των θυμάτων καθώς και 

στην κοινωνία στο σύνολό της. Τα παιδιά, 

οι νέοι και οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτοι στη βία, ιδίως στο πλαίσιο 

στενών σχέσεων. Θα πρέπει να αναληφθεί 

δράση για την προώθηση των δικαιωμάτων 

του παιδιού και για τη συμβολή στην 

προστασία των παιδιών και των νέων από 

βλάβες και βία, που θέτουν σε κίνδυνο τη 

σωματική και ψυχική τους υγεία και 

αποτελούν παραβίαση των δικαιωμάτων 

τους στην ανάπτυξη, την προστασία και 

την αξιοπρέπεια. Η καταπολέμηση κάθε 
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μορφής βίας, η προώθηση της πρόληψης 

και η προστασία και στήριξη των θυμάτων 

αποτελούν προτεραιότητες της Ένωσης 

που συμβάλλουν στην άσκηση των 

ατομικών θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

στην ισότητα μεταξύ γυναικών και 

αντρών· οι προτεραιότητες αυτές θα πρέπει 

να στηρίζονται από το πρόγραμμα. 

μορφής βίας, η προώθηση της πρόληψης 

και η προστασία και στήριξη των θυμάτων 

αποτελούν προτεραιότητες της Ένωσης 

που συμβάλλουν στην άσκηση των 

ατομικών θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

στην ισότητα μεταξύ γυναικών και 

αντρών· οι προτεραιότητες αυτές θα πρέπει 

να στηρίζονται από το πρόγραμμα. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Το δικαίωμα ενός ατόμου στον 

σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής 

ζωής, της κατοικίας και των επικοινωνιών 

(δικαίωμα στην ιδιωτικότητα) αποτελεί 

θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται 

στο άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. Η προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο 

άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμόρφωση 

με τους κανόνες για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων αποτελεί 

αντικείμενο ελέγχου από ανεξάρτητες 

εποπτικές αρχές. Το νομικό πλαίσιο της 

Ένωσης, ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου12 και η οδηγία (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου13 περιέχουν διατάξεις 

με σκοπό τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής προστασίας του 

δικαιώματος στην προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν 

λόγω νομικές πράξεις αναθέτουν στις 

εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας 

δεδομένων το καθήκον της 

ευαισθητοποίησης του κοινού και της 

προώθησης της κατανόησης των κινδύνων, 

των κανόνων, των εγγυήσεων και των 

(13) Το δικαίωμα ενός ατόμου στον 

σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής 

ζωής, της κατοικίας και των επικοινωνιών 

(δικαίωμα στην ιδιωτικότητα) αποτελεί 

θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται 

στο άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. Η προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο 

άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμόρφωση 

με τους κανόνες για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων αποτελεί 

αντικείμενο ελέγχου από ανεξάρτητες 

εποπτικές αρχές. Το νομικό πλαίσιο της 

Ένωσης, ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου12 και η οδηγία (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου13 περιέχουν διατάξεις 

με σκοπό τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής προστασίας του 

δικαιώματος στην προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν 

λόγω νομικές πράξεις αναθέτουν στις 

εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας 

δεδομένων το καθήκον της 

ευαισθητοποίησης του κοινού και της 

προώθησης της κατανόησης των κινδύνων, 

των κανόνων, των εγγυήσεων και των 
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δικαιωμάτων που σχετίζονται με την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Η Ένωση θα πρέπει να είναι 

σε θέση να πραγματοποιεί δράσεις 

ευαισθητοποίησης, να διενεργεί μελέτες 

και άλλες σχετικές δραστηριότητες, 

δεδομένης της σημασίας του δικαιώματος 

στην προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε καιρούς ταχέων 

τεχνολογικών εξελίξεων. 

δικαιωμάτων που σχετίζονται με την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Η Ένωση θα πρέπει να είναι 

σε θέση να πραγματοποιεί δράσεις 

ευαισθητοποίησης, να στηρίζει τις 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

στην προάσπιση της προστασίας των 

δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα της 

Ένωσης, να διενεργεί μελέτες και άλλες 

σχετικές δραστηριότητες, δεδομένης της 

σημασίας του δικαιώματος στην 

προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σε καιρούς ταχέων 

τεχνολογικών εξελίξεων. 

_________________ _________________ 

12 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1-88. 12 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1-88. 

13 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89-131. 13 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89-131. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Το άρθρο 24 της ΣΛΕΕ υποχρεώνει 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο να εκδίδουν τις διατάξεις 

σχετικά με τις διαδικασίες και 

προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 

υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών κατά την 

έννοια του άρθρου 11 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποχρέωση 

αυτή υλοποιήθηκε με την έκδοση του 

κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου14]. Το πρόγραμμα θα πρέπει 

να στηρίζει τη χρηματοδότηση της 

τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης για 

την εφαρμογή του κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 

211/2011], στηρίζοντας έτσι την άσκηση 

από τους πολίτες του δικαιώματος να 

διοργανώνουν και να υποστηρίζουν  

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών. 

(14) Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

πολιτών αποτελεί το πρώτο υπερεθνικό 

μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας που 

δημιουργεί άμεση σχέση μεταξύ των 

ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ. Το άρθρο 24 της ΣΛΕΕ 

υποχρεώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο να εκδίδουν τις διατάξεις 

σχετικά με τις διαδικασίες και 

προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 

υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών κατά την 

έννοια του άρθρου 11 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποχρέωση 

αυτή υλοποιήθηκε με την έκδοση του 

κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου14]. Το πρόγραμμα θα πρέπει 

να στηρίζει τη χρηματοδότηση της 

τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης για 

την εφαρμογή του κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 

211/2011], στηρίζοντας έτσι την άσκηση 

από τους πολίτες του δικαιώματος να 
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διοργανώνουν, να υποστηρίζουν και να 

ενθαρρύνουν άλλους να υποστηρίξουν 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών. 

_________________ _________________ 

14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (ΕΕ 

L 65 της 11.3.2011, σ. 1). 

14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (ΕΕ 

L 65 της 11.3.2011, σ. 1). 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Οι ανεξάρτητοι φορείς για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και οι οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν 

ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση και τη 

διαφύλαξη των κοινών αξιών της ΕΕ 

σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, καθώς 

και στην ευαισθητοποίηση σχετικά μʼ 

αυτές, όπως και στην αποτελεσματική 

άσκηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με το 

ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 

του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της ΕΕ. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης 

Απριλίου 2018, η επαρκής χρηματοδοτική 

στήριξη έχει ζωτική σημασία για την 

ανάπτυξη ενός ευνοϊκού και βιώσιμου 

περιβάλλοντος ώστε οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών να ενισχύσουν τον 

ρόλο τους και να ασκούν τα καθήκοντά 

τους ανεξάρτητα και αποτελεσματικά. Ως 

εκ τούτου, συμπληρωματικά προς τις 

προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, η 

χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να 

συμβάλλει στη στήριξη, τη ενδυνάμωση 

και την οικοδόμηση των ικανοτήτων των 

ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

των οποίων οι δραστηριότητες βοηθούν τη 

στρατηγική επιβολή των δικαιωμάτων που 

(18) Οι ανεξάρτητοι φορείς για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και οι οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν 

ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση και τη 

διαφύλαξη των κοινών αξιών της ΕΕ 

σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, καθώς 

και στην ευαισθητοποίηση σχετικά μʼ 

αυτές, όπως και στην αποτελεσματική 

άσκηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με το 

ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 

του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της ΕΕ. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης 

Απριλίου 2018, η κατάλληλη και επαρκής 

χρηματοδοτική στήριξη έχει ζωτική 

σημασία για την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού 

και βιώσιμου περιβάλλοντος ώστε οι 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να 

ενισχύσουν τον ρόλο τους και να ασκούν 

τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και 

αποτελεσματικά. Ως εκ τούτου, 

συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες σε 

εθνικό επίπεδο, η χρηματοδότηση της ΕΕ 

θα πρέπει να συμβάλλει στη στήριξη, τη 

ενδυνάμωση και την οικοδόμηση, μεταξύ 

άλλων με επαρκή βασική χρηματοδότηση 

και απλουστευμένες επιλογές κόστους, 

απλουστευμένους δημοσιονομικούς 

κανόνες και απλουστευμένες διαδικασίες, 
των ικανοτήτων των ανεξάρτητων 
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απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ και τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω δραστηριοτήτων 

υπεράσπισης και επαγρύπνησης, καθώς και 

στην προώθηση, την προστασία και την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις κοινές 

αξίες της Ένωσης σε εθνικό επίπεδο. 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

που δραστηριοποιούνται στην προαγωγή 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των οποίων 

οι δραστηριότητες βοηθούν τη στρατηγική 

επιβολή των δικαιωμάτων που απορρέουν 

από το δίκαιο της ΕΕ και τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, μεταξύ 

άλλων μέσω δραστηριοτήτων υπεράσπισης 

και επαγρύπνησης, καθώς και στην 

προώθηση, την προστασία και την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις κοινές 

αξίες της Ένωσης σε τοπικό, περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική διάθεση κονδυλίων από 

τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 

είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των 

δράσεων που υλοποιούνται, η 

συμπληρωματικότητά τους με τις δράσεις 

των κρατών μελών, ενώ η συνοχή, η 

συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες θα 

πρέπει να επιδιώκονται με χρηματοδοτικά 

προγράμματα για τη στήριξη τομέων 

πολιτικής με στενούς δεσμούς μεταξύ 

τους, ιδίως στο πλαίσιο του ταμείου για τη 

δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες —

και, ως εκ τούτου, με το πρόγραμμα 

«Δικαιοσύνη»— καθώς και με τα 

προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και 

Erasmus+ για την πραγμάτωση των 

δυνατοτήτων των πολιτισμικών 

διασταυρώσεων στους τομείς του 

πολιτισμού, των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, των τεχνών, της εκπαίδευσης 

και της δημιουργικότητας. Είναι αναγκαίο 

να δημιουργηθούν συνέργειες με άλλα 

ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, 

ιδίως στους τομείς της απασχόλησης, της 

εσωτερικής αγοράς, των επιχειρήσεων, των 

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική διάθεση κονδυλίων από 

τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 

είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των 

δράσεων που υλοποιούνται, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν 

ως στόχο την προώθηση και διαφύλαξη 

των κοινών μας αξιών όπως 

κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, 

και η συμπληρωματικότητά τους με τις 

δράσεις των κρατών μελών, στις 

περιπτώσεις που αναλαμβάνονται 

δράσεις σε επίπεδο κράτους μέλους. Η 

συνοχή, η συμπληρωματικότητα και οι 

συνέργειες θα πρέπει να επιδιώκονται με 

χρηματοδοτικά προγράμματα για τη 

στήριξη τομέων πολιτικής με στενούς 

δεσμούς μεταξύ τους, ιδίως στο πλαίσιο 

του ταμείου για τη δικαιοσύνη, τα 

δικαιώματα και τις αξίες —και, ως εκ 

τούτου, με το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»— 

καθώς και με τα προγράμματα 

«Δημιουργική Ευρώπη» και Erasmus+ για 

την πραγμάτωση των δυνατοτήτων των 

πολιτισμικών διασταυρώσεων στους τομείς 

του πολιτισμού, των μέσων μαζικής 
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νέων, της υγείας, της ιθαγένειας, της 

δικαιοσύνης, της μετανάστευσης, της 

ασφάλειας, της έρευνας, της καινοτομίας, 

της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, της 

συνοχής, του τουρισμού, των εξωτερικών 

σχέσεων, του εμπορίου και της ανάπτυξης. 

ενημέρωσης, των τεχνών, της εκπαίδευσης 

και της δημιουργικότητας. Αυτή η 

συνέργεια θα διαφυλάξει επίσης και θα 

προωθήσει τα πλουραλιστικά και 

ανεξάρτητα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, 

θα διασφαλίσει την ελευθερία του λόγου 

και θα εμποδίσει τη διάδοση της 

παραπληροφόρησης. Είναι αναγκαίο να 

δημιουργηθούν συνέργειες με άλλα 

ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, 

ιδίως στους τομείς της απασχόλησης, της 

εσωτερικής αγοράς, των επιχειρήσεων, των 

νέων, της υγείας, της ιθαγένειας, της 

δικαιοσύνης, της μετανάστευσης, της 

ασφάλειας, της έρευνας, της καινοτομίας, 

της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, της 

συνοχής, του τουρισμού, των εξωτερικών 

σχέσεων, του εμπορίου, της ανάπτυξης και 

της προστασίας του κλίματος ή του 

περιβάλλοντος. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) [ο 

νέος δημοσιονομικός κανονισμός] (ο 

«δημοσιονομικός κανονισμός») 

εφαρμόζεται στο παρόν πρόγραμμα. 

Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Ένωσης, στους 

οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για 

τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις 

συμβάσεις, την έμμεση εκτέλεση, τη 

χρηματοδοτική συνδρομή, τα 

χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις από 

τον προϋπολογισμό. 

(23) Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) [ο 

νέος δημοσιονομικός κανονισμός] (ο 

«δημοσιονομικός κανονισμός») 

εφαρμόζεται στο παρόν πρόγραμμα. 

Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Ένωσης, στους 

οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για 

τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις 

συμβάσεις, την έμμεση εκτέλεση, τη 

χρηματοδοτική συνδρομή, τα 

χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις από 

τον προϋπολογισμό και απαιτεί πλήρη 

διαφάνεια, χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση και συνετή χρήση των πόρων. 

Ειδικότερα, οι κανόνες που αφορούν τη 

δυνατότητα των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών να 

χρηματοδοτούνται μέσω πολυετών 

επιχορηγήσεων λειτουργίας και 

κλιμακωτών επιχορηγήσεων θα πρέπει να 
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τεθούν σε εφαρμογή στο πλαίσιο της 

εκτέλεσης του παρόντος προγράμματος. 

Οι κανόνες πρέπει να διατηρούν τον 

διοικητικό φόρτο των υποψηφίων στο 

ελάχιστο δυνατό. Όπου είναι δυνατόν, θα 

πρέπει να γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές 

αιτήσεις. Οι υποψήφιοι και οι δικαιούχοι 

χρηματοδότησης σε κάθε σκέλος θα 

πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εθνικό 

σημείο επαφής, το οποίο τους παρέχει 

στήριξη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 

υποβολής αίτησης. Θα πρέπει να δοθεί η 

δέουσα προσοχή σε ταχείες και ευέλικτες 

διαδικασίες παροχής επιχορηγήσεων, 

όπως μια διαδικασία αξιολόγησης σε δύο 

στάδια, προκειμένου να μειωθούν οι 

δαπάνες για την προετοιμασία 

προτάσεων που είναι ανεπιτυχείς και να 

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 

της διοργανικής συμφωνίας για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 

Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη 

παρακολούθησης του προγράμματος με 

βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται 

μέσω ειδικών απαιτήσεων 

παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα 

αποφεύγονται η υπερβολική ρύθμιση και ο 

διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη 

μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις 

αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν 

μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την 

αξιολόγηση των επιπτώσεων του 

προγράμματος στην πράξη. 

(29) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 

της διοργανικής συμφωνίας για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 

Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη 

παρακολούθησης του προγράμματος με 

βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται 

μέσω ειδικών απαιτήσεων 

παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα 

αποφεύγονται η υπερβολική ρύθμιση και ο 

διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη 

μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, ως αιτούντες και 

δικαιούχοι που ενδέχεται να μην 

διαθέτουν επαρκείς πόρους και 

προσωπικό για να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις παρακολούθησης και 

υποβολής εκθέσεων, νοούνται, για 

παράδειγμα, οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών, τοπικές δημόσιες αρχές, 

κοινωνικοί εταίροι, κ.λπ. Κατά 

περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να 
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περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως 

βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων 

του προγράμματος στην πράξη. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 2 Άρθρο 2 

Στόχοι του προγράμματος Στόχοι του προγράμματος 

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 

είναι η προστασία και η προαγωγή των 

δικαιωμάτων και των αξιών όπως 

κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 

με στόχο τη διατήρηση ανοικτών, 

δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς 

κοινωνιών. 

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 

είναι η προστασία και η προαγωγή των 

δικαιωμάτων και των αξιών όπως 

κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας, 

του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων όπως κατοχυρώνονται στο 

άρθρο 2 της ΣΕΕ, ιδίως μέσω της 

προστασίας και της δημιουργίας 

ικανοτήτων των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό 

επίπεδο, με στόχο τη διατήρηση ανοικτών, 

βασιζόμενων σε δικαιώματα, 
δημοκρατικών, ισότιμων και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνιών. 

2. Στο πλαίσιο του γενικού στόχου 

που ορίζεται στην παράγραφο 1, το 

πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς 

στόχους που αντιστοιχούν σε σκέλη:  

2. Στο πλαίσιο του γενικού στόχου 

που ορίζεται στην παράγραφο 1, το 

πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς 

στόχους που αντιστοιχούν σε σκέλη: 

α) προώθηση της ισότητας και των 

δικαιωμάτων (σκέλος «Ισότητα και 

δικαιώματα»),  

α) προώθηση της ισότητας και των 

δικαιωμάτων (σκέλος «Ισότητα και 

δικαιώματα»), 

β) προώθηση της δραστηριοποίησης 

των πολιτών και της συμμετοχής τους στη 

δημοκρατική ζωή της Ένωσης (σκέλος 

«Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των 

πολιτών»), 

β) προώθηση της δραστηριοποίησης 

των πολιτών και της συμμετοχής τους στη 

δημοκρατική ζωή της Ένωσης (σκέλος «Η 

Ευρώπη για τους πολίτες»), 

γ) καταπολέμηση της βίας (σκέλος 

«Δάφνη»). 

γ) καταπολέμηση όλων των μορφών 

βίας (σκέλος «Δάφνη»). 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 3 Άρθρο 3 

Σκέλος «Ισότητα και δικαιώματα»  Σκέλος «Ισότητα και δικαιώματα»  

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που 

προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο α), το πρόγραμμα εστιάζεται στα 

εξής: 

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου που 

προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

και στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που 

προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο α), το πρόγραμμα εστιάζεται στα 

εξής: 

α) στην πρόληψη και την 

καταπολέμηση των ανισοτήτων και των 

διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισμού και στη 

στήριξη ολοκληρωμένων πολιτικών για 

την προώθηση της ισότητας των φύλων και 

της καταπολέμησης των διακρίσεων, 

καθώς και της ενσωμάτωσης της 

διάστασής τους, και πολιτικών για την 

καταπολέμηση του ρατσισμού και όλων 

των μορφών μη ανοχής· 

α) στην πρόληψη και την 

καταπολέμηση των ανισοτήτων και των 

διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής, 

κοινωνικής, πολιτισμικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 

αναπηρίας, ηλικίας, γλώσσας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού και στη στήριξη 

ολοκληρωμένων πολιτικών για την 

προώθηση της ισότητας των φύλων και της 

καταπολέμησης των διακρίσεων, καθώς 

και της ενσωμάτωσης της διάστασής τους, 

και πολιτικών για την καταπολέμηση του 

ρατσισμού και όλων των μορφών μη 

ανοχής, με παράλληλη τήρηση των 

συνταγματικών διατάξεων των κρατών 

μελών· 

β) στην προστασία και την προώθηση 

των δικαιωμάτων του παιδιού, των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, 

των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 

ιθαγένεια της Ένωσης και του δικαιώματος 

στην προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

β) στην προστασία και την προώθηση 

των δικαιωμάτων του παιδιού, των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, 

των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 

ιθαγένεια της Ένωσης και του δικαιώματος 

στην προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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Άρθρο 4 Άρθρο 4 

Σκέλος «Δραστηριοποίηση και 

συμμετοχή των πολιτών» 

Σκέλος «Η Ευρώπη για τους πολίτες» 

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που 

προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο β), το πρόγραμμα εστιάζεται στα 

εξής: 

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου που 

προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

και στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που 

προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο β), το πρόγραμμα εστιάζεται στα 

εξής: 

α) στην αύξηση της κατανόησης των 

πολιτών όσον αφορά την Ένωση, την 

ιστορία της, την πολιτιστική κληρονομιά 

της και την πολυμορφία της· 

α) στην αύξηση της κατανόησης των 

πολιτών όσον αφορά την Ένωση, την 

ιστορία της, την πολιτιστική κληρονομιά 

της και την πολυμορφία της· 

β) στην προώθηση της ανταλλαγής 

και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών από 

διαφορετικές χώρες· στην προώθηση της 

συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και 

στις δημοκρατικές διαδικασίες, παρέχοντας 

στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές 

ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν 

και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες 

τους σε όλους τους τομείς δράσης της 

Ένωσης· 

β) στην προώθηση της ανταλλαγής 

και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών από 

διαφορετικές χώρες· στην προώθηση της 

συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και 

στις δημοκρατικές διαδικασίες, παρέχοντας 

στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές 

ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν 

και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες 

τους σε όλους τους τομείς δράσης της 

Ένωσης, ούτως ώστε να γίνονται 

καλύτερα αντιληπτά η πλουραλιστική και 

συμμετοχική δημοκρατία, το κράτος 

δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 5 Άρθρο 5 

Σκέλος «Δάφνη» Σκέλος «Δάφνη» 

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που 

προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο γ), το πρόγραμμα εστιάζεται στα 

εξής: 

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου που 

προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

και στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που 

προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο γ), το πρόγραμμα εστιάζεται στα 

εξής: 

α) στην πρόληψη και την 

καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά 

παιδιών, νέων και γυναικών, καθώς και 

α) στην πρόληψη, μεταξύ άλλων με 

εκπαιδευτικές δράσεις, και την 

καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά 
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κατά άλλων ομάδων κινδύνου· παιδιών, νέων και γυναικών, καθώς και 

κατά άλλων ομάδων κινδύνου· 

β) στην υποστήριξη και την 

προστασία των θυμάτων αυτής της βίας. 

β) στην υποστήριξη και την 

προστασία των θυμάτων αυτής της βίας 

και την εξασφάλιση σε ολόκληρη την ΕΕ 

ισότιμης προστασίας, μέσω, μεταξύ 

άλλων, της διευκόλυνσης της πρόσβασης 

στη δικαιοσύνη, της πρόσβασης σε 

υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων και της 

υποβολής καταγγελίας στις αστυνομικές 

αρχές για όλα τα θύματα βίας. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει 

χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις 

μορφές που προβλέπονται στον 

δημοσιονομικό κανονισμό. 

2. Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει 

χρηματοδότηση, μέσω επιχορηγήσεων 

δράσης και πολυετών επιχορηγήσεων 

λειτουργίας, σε οποιαδήποτε από τις 

μορφές που προβλέπονται στον 

δημοσιονομικό κανονισμό, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κατ’ 

αποκοπή ποσών, μοναδιαίου κόστους, 

ενιαίων ποσοστών και κλιμακωτών 

επιχορηγήσεων. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 9 Άρθρο 9 

Είδος της δράσης Είδος της δράσης 

Δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη 

ειδικού στόχου του άρθρου 2 μπορούν να 

χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι είναι 

επιλέξιμες για χρηματοδότηση. 

Δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη 

του γενικού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 ή στην επίτευξη 

οποιουδήποτε από τους ειδικούς στόχους 

που αναφέρονται στο άρθρο 2 

παράγραφος 2 μπορούν να 

χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος 
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κανονισμού. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που 

απαριθμούνται στο παράρτημα Ι είναι 

επιλέξιμες για χρηματοδότηση. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 9α 

 Δραστηριότητες επιλέξιμες για 

χρηματοδότηση 

 Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του 

προγράμματος που ορίζονται στο άρθρο 2  

υλοποιούνται ιδίως, αλλά όχι 

αποκλειστικά, με την υποστήριξη των 

ακόλουθων δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται από μία ή 

περισσότερες επιλέξιμες οντότητες: 

 α) ευαισθητοποίηση, δημόσια 

εκπαίδευση, προώθηση και διάδοση 

πληροφοριών με σκοπό να βελτιωθεί η 

γνώση σχετικά με τις πολιτικές, τις αρχές 

και τα δικαιώματα στους τομείς που 

καλύπτονται από το πρόγραμμα· 

 β) αμοιβαία μάθηση μέσω της 

ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ 

των ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τη 

βελτίωση της γνώσης και της αμοιβαίας 

κατανόησης και της συμμετοχής στα 

κοινά και στις δημοκρατικές 

διαδικασίες·  

 γ) δραστηριότητες αναλυτικής 

παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων 

και στήριξης ώστε να βελτιωθεί η 

κατανόηση της κατάστασης στα κράτη 

μέλη και σε επίπεδο Ένωσης στους 

τομείς που καλύπτονται από το 

πρόγραμμα, καθώς και για να βελτιωθεί η 

μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η 

εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, των 

πολιτικών και των κοινών αξιών της 

Ένωσης εντός των κρατών μελών, 

δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν, 
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για παράδειγμα, τη συλλογή δεδομένων 

και στατιστικών· ανάπτυξη κοινών 

μεθοδολογιών και, όπου συντρέχει 

περίπτωση, δεικτών ή σημείων αναφοράς 

για συγκριτική αξιολόγηση· μελέτες, 

έρευνες, αναλύσεις και επισκοπήσεις· 

αξιολογήσεις· εκτιμήσεις επιπτώσεων· 

κατάρτιση και δημοσίευση οδηγών, 

εκθέσεων και εκπαιδευτικού υλικού· 

 δ) κατάρτιση των σχετικών φορέων ώστε 

να βελτιωθούν οι γνώσεις τους για τις 

πολιτικές και τα δικαιώματα στους 

καλυπτόμενους τομείς και ενίσχυση της 

ικανότητας των ενδιαφερόμενων φορέων 

να υποστηρίζουν τις πολιτικές και τα 

δικαιώματα στους καλυπτόμενους τομείς· 

 ε) προώθηση της ευαισθητοποίησης του 

κοινού και της κατανόησης των 

κινδύνων, των κανόνων, των 

διασφαλίσεων και των δικαιωμάτων σε 

σχέση με την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, της ιδιωτικής 

ζωής και της ψηφιακής ασφάλειας, 

καθώς και αντιμετώπιση των ψευδών 

ειδήσεων και της στοχευμένης 

παραπληροφόρησης μέσω 

ευαισθητοποίησης, προγραμμάτων 

κατάρτισης, μελετών και 

δραστηριοτήτων παρακολούθησης· 

 στ) δραστηριότητες και σχέδια που 

φέρνουν πιο κοντά τους Ευρωπαίους 

πολίτες διαφορετικών εθνικοτήτων και 

πολιτισμών, παρέχοντάς τους τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων· 

 ζ) ενθάρρυνση και διευκόλυνση της 

ενεργούς και χωρίς αποκλεισμούς 

συμμετοχής στην οικοδόμηση μιας πιο 

δημοκρατικής Ένωσης, καθώς και 

ευαισθητοποίηση και προώθηση και 

προάσπιση των δικαιωμάτων και αξιών 

μέσω της στήριξης των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών· 

 η) χρηματοδότηση της τεχνικής και 

οργανωτικής υποστήριξης για την 

εφαρμογή του κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 

211/2011], στηρίζοντας έτσι την άσκηση 
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από τους πολίτες του δικαιώματος να 

διοργανώνουν και να υποστηρίζουν 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών· 

 θ) στήριξη των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς που 

καλύπτονται από το πρόγραμμα σε όλα τα 

επίπεδα, καθώς και ανάπτυξη της 

ικανότητας των ευρωπαϊκών δικτύων και 

των οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, 

την ευαισθητοποίηση και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής του 

δικαίου, των πολιτικών στόχων, των 

αξιών και των στρατηγικών της Ένωσης· 

 ι) βελτίωση της γνώσης του 

προγράμματος, καθώς και της διάδοσης 

και της δυνατότητας μεταφοράς των 

αποτελεσμάτων του, και ενίσχυση της 

απήχησής του στους πολίτες και στην 

κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων με 

τη συγκρότηση και την υποστήριξη 

ανεξάρτητων γραφείων του 

προγράμματος· 

 ια) ενίσχυση της ικανότητας και της 

ανεξαρτησίας των υπερασπιστών των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

που παρακολουθούν την κατάσταση του 

κράτους δικαίου και στήριξη δράσεων σε 

τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό 

επίπεδο·  

 ιβ) υποστήριξη της υπεράσπισης των 

μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, 

συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών και 

μέτρων για τη δημιουργία ασφαλών 

διαύλων υποβολής καταγγελιών εντός 

των οργανισμών και στις δημόσιες αρχές 

ή άλλους σχετικούς φορείς, καθώς και 

μέτρων για την προστασία των μαρτύρων 

δημοσίου συμφέροντος κατά της 

απόλυσης, του υποβιβασμού ή άλλων 

μορφών αντιποίνων, μεταξύ άλλων μέσω 

της ενημέρωσης και της κατάρτισης των 

αρμόδιων δημόσιων αρχών και των 

ενδιαφερόμενων μερών· 
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 ιγ) στήριξη πρωτοβουλιών και μέτρων για 

την προώθηση και την προστασία της 

ελευθερίας και της πολυφωνίας των 

μέσων ενημέρωσης και για την ανάπτυξη 

ικανοτήτων σε σχέση με τις νέες 

προκλήσεις, όπως τα νέα μέσα 

ενημέρωσης και η αντιμετώπιση της 

ρητορικής μίσους· 

 ιδ) στήριξη και ανάπτυξη ικανοτήτων για 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

που δραστηριοποιούνται στην προώθηση 

και παρακολούθηση της ακεραιότητας, 

της διαφάνειας και της λογοδοσίας των 

δημόσιων αρχών· 

 (o) στήριξη των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

προστασίας και της προώθησης των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 

δράσεων για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τη συμβολή 

στην εκπαίδευση σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να 

αποτελείται από εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες. 

2. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να 

αποτελείται από εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες. Η σύνθεση της 

επιτροπής αξιολόγησης διασφαλίζει την 

ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.  

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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Άρθρο 14 Άρθρο 14 

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 

1. Στο παράρτημα II παρατίθενται οι 

δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων 

σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος 

ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων 

που καθορίζονται στο άρθρο 2. 

1. Στο παράρτημα II παρατίθενται οι 

δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων 

σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος 

ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων 

που καθορίζονται στο άρθρο 2. Τα 

δεδομένα που συλλέγονται για την 

παρακολούθηση και την υποβολή 

εκθέσεων αναλύονται, κατά περίπτωση, 

ανά φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

και άλλους σχετικούς παράγοντες. 

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου 

του προγράμματος ως προς την επίτευξη 

των στόχων του, η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 16, για τη θέσπιση ενός πλαισίου 

παρακολούθησης και αξιολόγησης, 

συμπεριλαμβανομένου μέσω 

τροποποιήσεων του παραρτήματος II για 

την επανεξέταση και τη συμπλήρωση των 

δεικτών, όπου απαιτείται. 

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου 

του προγράμματος ως προς την επίτευξη 

των στόχων του, η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 16, για τη θέσπιση ενός πλαισίου 

παρακολούθησης και αξιολόγησης, 

συμπεριλαμβανομένου μέσω 

τροποποιήσεων του παραρτήματος II για 

την επανεξέταση και τη συμπλήρωση των 

δεικτών, όπου απαιτείται. 

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 

για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα 

στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η 

υλοποίηση του προγράμματος και τα 

αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο 

αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 

Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται 

αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 

στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης 

και στα κράτη μέλη. 

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 

για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα 

στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η 

υλοποίηση του προγράμματος και τα 

αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο 

αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 

Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται 

αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 

στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης 

και στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή παρέχει 

εύχρηστους μορφότυπους καθώς και 

καθοδήγηση και στήριξη,  ιδίως σε 

αιτούντες και δικαιούχους που δεν 

διαθέτουν επαρκείς πόρους και 

προσωπικό για την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με 

τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών. 

4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με 

τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί 

την αξιολόγηση και την καθιστά εύκολα 

προσβάσιμη μέσω της δημοσίευσής της 

στον δικτυακό της τόπο. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Πριν από την έκδοση κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά 

τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που 

ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 

τις αρχές που προβλέπονται στη 

διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 

2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου. 

4. Πριν από την έκδοση κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά 

τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που 

ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 

τις αρχές που προβλέπονται στη 

διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 

2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου. Η Επιτροπή διασφαλίζει επίσης 

την έγκαιρη συνεργασία και ανταλλαγή 

απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο, ιδίως με τη διαβίβαση 

στο Συμβούλιο όλων των εγγράφων 

ταυτόχρονα με τη διαβίβαση στους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 

συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, και με την 

παροχή συστηματικής πρόσβασης στους 

εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 

συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής. Για τον 

σκοπό αυτό, διαβιβάζονται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ο προγραμματισμός των 

επόμενων μηνών και οι προσκλήσεις για 

όλες τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων. 
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Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Μόλις εκδώσει κατʼ εξουσιοδότηση 

πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο, χωρίς να θίγεται η 

δυνατότητα των πολιτών της ΕΕ και 

άλλων ενδιαφερόμενων μερών να 

εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το 

σχέδιο του κειμένου της 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξης κατά τη 

διάρκεια περιόδου τεσσάρων εβδομάδων. 

Μπορεί να ζητείται η γνώμη της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής και της 

Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με 

το σχέδιο του κειμένου. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 18 Άρθρο 18 

Πληροφόρηση, επικοινωνία και 

δημοσιότητα 

Πληροφόρηση, επικοινωνία και 

δημοσιότητα 

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 

χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την 

προέλευση της χρηματοδότησης και 

εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά 

την προώθηση των δράσεων και των 

αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας 

συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 

στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 

ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 

μέσων ενημέρωσης και του κοινού. 

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 

χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την 

προέλευση της χρηματοδότησης και 

εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά 

την προώθηση των δράσεων και των 

αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας 

συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 

στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 

ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 

μέσων ενημέρωσης και του κοινού. 

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες 

πληροφόρησης και επικοινωνίας για το 

πρόγραμμα, τις δράσεις και τα 

αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 

2. Η Επιτροπή προβαίνει, σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, σε ενέργειες πληροφόρησης και 

επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις 
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πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα 

συμβάλλουν επίσης στην προβολή των 

πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, 

στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με 

τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 

2. 

δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι 

χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο 

πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην 

προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων 

της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι 

συναφείς με τους στόχους που 

αναφέρονται στο άρθρο 2. 

 2α. Κάθε κράτος μέλος συγκροτεί ένα 

ανεξάρτητο εθνικό σημείο επαφής 

προκειμένου να παρέχει στους 

ενδιαφερόμενους και τους δικαιούχους 

του προγράμματος καθοδήγηση, 

πρακτικές πληροφορίες και συνδρομή 

σχετικά με όλες τις πτυχές του 

προγράμματος και τη σχετική διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Παράρτημα I Παράρτημα I 

Δραστηριότητες του προγράμματος Δραστηριότητες του προγράμματος 

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

θα επιδιωχθούν, ιδίως, μέσω της στήριξης 

δραστηριοτήτων με τα εξής αντικείμενα: 

Ο γενικός στόχος που αναφέρεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 και οι ειδικοί 

στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 2 

παράγραφος 2 θα επιδιωχθούν, ιδίως, μέσω 

της στήριξης  δραστηριοτήτων με τα εξής 

αντικείμενα: 

α) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 

και διάδοση πληροφοριών με σκοπό να 

βελτιωθεί η γνώση σχετικά με τις πολιτικές 

και τα δικαιώματα στους τομείς που 

καλύπτονται από το πρόγραμμα· 

α) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, 

δημόσια εκπαίδευση και διάδοση 

πληροφοριών με σκοπό να βελτιωθεί η 

γνώση σχετικά με τις πολιτικές και τα 

δικαιώματα στους τομείς που καλύπτονται 

από το πρόγραμμα· 

β) αμοιβαία μάθηση μέσω της 

ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τη 

βελτίωση της γνώσης και την αμοιβαία 

κατανόηση και της συμμετοχής στα κοινά 

και στις δημοκρατικές διαδικασίες· 

β) αμοιβαία μάθηση μέσω της 

ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τη 

βελτίωση της γνώσης και την αμοιβαία 

κατανόηση και της συμμετοχής στα κοινά 

και στις δημοκρατικές διαδικασίες· 

γ) δραστηριότητες ανάλυσης και γ) δραστηριότητες ανάλυσης και 
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παρακολούθησης1 με στόχο την 

κατανόηση της κατάστασης στα κράτη 

μέλη και σε επίπεδο ΕΕ στους τομείς που 

καλύπτονται από το πρόγραμμα, καθώς και 

τη βελτίωση της εφαρμογής του δικαίου 

και των πολιτικών της Ένωσης στα κράτη 

μέλη· 

παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και 

υποστήριξης1 με στόχο την κατανόηση της 

κατάστασης στα κράτη μέλη και σε 

επίπεδο ΕΕ στους τομείς που καλύπτονται 

από το πρόγραμμα, καθώς και τη βελτίωση 

της εφαρμογής του δικαίου και των 

πολιτικών της Ένωσης στα κράτη μέλη· 

δ) κατάρτιση των σχετικών 

ενδιαφερόμενων μερών με στόχο τη 

βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά με τις 

πολιτικές και τα δικαιώματα στους 

καλυπτόμενους τομείς· 

δ) κατάρτιση των σχετικών 

ενδιαφερόμενων μερών με στόχο τη 

βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά με τις 

πολιτικές και τα δικαιώματα στους 

καλυπτόμενους τομείς και ενίσχυση της 

ικανότητάς τους να υποστηρίζουν τις εν 

λόγω πολιτικές και τα εν λόγω 

δικαιώματα· 

ε) ανάπτυξη και συντήρηση 

εργαλείων της τεχνολογίας των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών 

(ΤΠΕ)· 

ε) ανάπτυξη και συντήρηση 

εργαλείων της τεχνολογίας των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών 

(ΤΠΕ)· 

 ε α) προώθηση της ευαισθητοποίησης 

του κοινού και της κατανόησης των 

κινδύνων, των κανόνων, των 

διασφαλίσεων και των δικαιωμάτων σε 

σχέση με την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, της ιδιωτικής 

ζωής και της ψηφιακής ασφάλειας, 

καθώς και αντιμετώπιση των ψευδών 

ειδήσεων και της στοχευμένης 

παραπληροφόρησης μέσω της 

ευαισθητοποίησης, των προγραμμάτων 

κατάρτισης, των μελετών και των 

δραστηριοτήτων παρακολούθησης· 

στ) ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 

των πολιτών ως προς τον πολιτισμό, την 

ιστορία και τη μνήμη της Ευρώπης, καθώς 

και του αισθήματος του ανήκειν στην 

Ένωση· 

στ) ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 

των πολιτών ως προς τον πολιτισμό, την 

ιστορία και τη μνήμη της Ευρώπης, καθώς 

και του αισθήματος του ανήκειν στην 

Ένωση· 

ζ) δράσεις που φέρνουν πιο κοντά 

τους Ευρωπαίους πολίτες διαφορετικών 

εθνικοτήτων και πολιτισμών, παρέχοντάς 

τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων· 

ζ) δράσεις που φέρνουν πιο κοντά 

τους Ευρωπαίους πολίτες διαφορετικών 

εθνικοτήτων και πολιτισμών, παρέχοντάς 

τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων· 

η) ενθάρρυνση και διευκόλυνση της 

ενεργής συμμετοχής στην οικοδόμηση μιας 

πιο δημοκρατικής ένωσης, καθώς και 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 

η) ενθάρρυνση και διευκόλυνση της 

ενεργής και χωρίς αποκλεισμούς 

συμμετοχής στην οικοδόμηση μιας πιο 

δημοκρατικής Ένωσης, καθώς και 
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δικαιώματα και τις αξίες, μέσω της 

στήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών· 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 

δικαιώματα και τις αξίες μέσω της 

στήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 

οργανώσεων σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό και διεθνικό επίπεδο που 

παρακολουθούν την κατάσταση του 

κράτους δικαίου και τον σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ένα κράτος 

μέλος· 

 η α) εκ νέου ενίσχυση, μέσω 

εκστρατειών ενημέρωσης, της 

ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα 

δικαιώματα και τα καθήκοντά τους που 

απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, 

όπως το δικαίωμα της μετακίνησης, της 

εργασίας, των σπουδών και της διαμονής 

σε άλλο κράτος μέλος· 

 η β) νέα εξειδικευμένη κατάρτιση για 

άτομα που εργάζονται στον δημόσιο 

τομέα κράτους μέλους, όσον αφορά τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

πολιτών άλλων κρατών μελών, οι οποίοι 

ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν ή 

ταξιδεύουν στο εν λόγω κράτος μέλος, 

καθώς και κατάρτιση όσον αφορά τα 

μέτρα που διασφαλίζουν τον σεβασμό 

αυτών των δικαιωμάτων· 

i) χρηματοδότηση της τεχνικής και 

οργανωτικής υποστήριξης για την 

εφαρμογή του κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 

211/2011], στηρίζοντας έτσι την άσκηση 

από τους πολίτες του δικαιώματος να 

διοργανώνουν και να υποστηρίζουν 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών· 

i) χρηματοδότηση της τεχνικής και 

οργανωτικής υποστήριξης για την 

εφαρμογή του κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 

211/2011], στηρίζοντας έτσι την άσκηση 

από τους πολίτες του δικαιώματος να 

διοργανώνουν και να υποστηρίζουν 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών· 

ι) ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

ευρωπαϊκών δικτύων, με σκοπό την 

προώθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη 

του δικαίου, των πολιτικών στόχων και 

των στρατηγικών της Ένωσης, καθώς και 

στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα· 

ι) ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

ευρωπαϊκών δικτύων, με σκοπό την 

προώθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη 

του δικαίου, των πολιτικών στόχων και 

των στρατηγικών της Ένωσης· 

ια) βελτίωση της γνώσης του 

προγράμματος, καθώς και της διάδοσης 

και της δυνατότητας μεταφοράς των 

αποτελεσμάτων του, και ενίσχυση της 

ια) βελτίωση της γνώσης του 

προγράμματος, καθώς και της διάδοσης 

και της δυνατότητας μεταφοράς των 

αποτελεσμάτων του, και ενίσχυση της 
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απήχησής του στους πολίτες, μεταξύ 

άλλων, με τη συγκρότηση και την 

υποστήριξη γραφείων / εθνικού δικτύου 

επαφής του προγράμματος· 

απήχησής του στους πολίτες, μεταξύ 

άλλων, με τη συγκρότηση και την 

υποστήριξη γραφείων / εθνικού δικτύου 

επαφής του προγράμματος· 

 ια α) ενίσχυση της ικανότητας και της 

ανεξαρτησίας των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών και των 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό και διεθνικό επίπεδο που 

παρακολουθούν την κατάσταση του 

κράτους δικαίου και τον σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ένα κράτος 

μέλος· 

 ια β) νέο πλαίσιο για την προστασία 

των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, 

που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 

μέτρα για τη δημιουργία ασφαλών 

διαύλων για την υποβολή καταγγελιών 

εντός των οργανισμών και στις δημόσιες 

αρχές ή άλλους σχετικούς φορείς· 

 ια γ) εκ νέου προώθηση και υποστήριξη 

της ελευθερίας και της πολυφωνίας των 

μέσων ενημέρωσης και ανάπτυξη 

ικανοτήτων σε σχέση με τις νέες 

προκλήσεις, όπως τα νέα μέσα 

ενημέρωσης και η αντιμετώπιση της 

ρητορικής μίσους· 

 ια δ) ανάπτυξη της ικανότητας των 

δημόσιων αρχών να βελτιώνουν τη 

διαφάνεια και τη λογοδοσία τους, με 

παράλληλη ενίσχυση των οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών που 

δραστηριοποιούνται στην προώθηση και 

την παρακολούθηση της διαφάνειας και 

της λογοδοσίας των εν λόγω δημόσιων 

αρχών· 

_________________ _________________ 

1 Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν, 

για παράδειγμα, τη συλλογή δεδομένων 

και στατιστικών· την ανάπτυξη κοινών 

μεθοδολογιών και, όπου συντρέχει 

περίπτωση, δεικτών ή σημείων αναφοράς 

για συγκριτική αξιολόγηση· μελέτες, 

έρευνες, αναλύσεις και επισκοπήσεις· 

αξιολογήσεις· εκτιμήσεις επιπτώσεων· την 

1 Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν, 

για παράδειγμα, τη συλλογή δεδομένων 

και στατιστικών· την ανάπτυξη κοινών 

μεθοδολογιών και, όπου συντρέχει 

περίπτωση, δεικτών ή σημείων αναφοράς 

για συγκριτική αξιολόγηση· μελέτες, 

έρευνες, αναλύσεις και επισκοπήσεις· 

αξιολογήσεις· εκτιμήσεις επιπτώσεων· την 
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κατάρτιση και δημοσίευση οδηγών, 

εκθέσεων και εκπαιδευτικού υλικού. 

κατάρτιση και δημοσίευση οδηγών, 

εκθέσεων και εκπαιδευτικού υλικού. 
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