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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελεί ουσιαστικό τμήμα της 
ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής του ευρωπαϊκού μοντέλου 
και η προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών έχει καθορισθεί στις συνθήκες ως ένας 
από τους στόχους της Ένωσης (πρβλ. Συνθήκη του Άμστερνταμ), ενώ η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα (Ατζέντα της Λισαβόνας) περιλαμβάνει μεταξύ των 
στόχων της την άνοδο του ποσοστού γυναικείας απασχόλησης στο 60% έως το 2010. Ο 
γενικός κανονισμός για τα διαρθρωτικά ταμεία 2000-2006 (πρβλ.) προβλέπει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, από την 
ανάλυση και τον καθορισμό των στόχων, έως την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Η 
οριζόντια αυτή διατύπωση πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί.

Υπό τη σημερινή της μορφή, η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής πάσχει σε επίπεδο 
οριζόντιας ενσωμάτωσης των στόχων των ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο της πολιτικής 
περιφερειακής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την ισχύουσα διατύπωση, το ΕΤΠΑ θα ασχολείται με 
τα περιφερειακά προγράμματα για την ανταγωνιστικότητα, μέσω της υποστήριξης της 
καινοτομίας, της οικονομίας της γνώσης, της επιχειρηματικότητας, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της πρόληψης των κινδύνων. Έχει σημασία οι ίσες ευκαιρίες να 
αναφέρονται ρητά μόνο στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
(άρθρο 6) και όχι για τις δράσεις στο πλαίσιο των άλλων στόχων.

Αντίθετα, το ΕΚΤ θα χρηματοδοτεί τα εθνικά προγράμματα υποστήριξης της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη. Η διατύπωση 
αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι μόνο το ΕΚΤ θα ασχολείται με τις ίσες ευκαιρίες, μια λύση που 
χωλαίνει από πολλές απόψεις, η οποία προδίδει την αρχή της οριζόντιας ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στο σύνολο των διαρθρωτικών ταμείων, όπως ορίζει ψήφισμα του 
Συμβουλίου Υπουργών 96/C 386/01 της 2ας Δεκεμβρίου 1996.

Η οριζόντια ενσωμάτωση ήταν ανειλημμένη υποχρέωση των κρατών μελών στα κοινοτικά 
πλαίσιο στήριξης (ΚΠΣ), έστω και με ανεπάρκειες σε επίπεδο συγκεκριμένων μέτρων.  
Δεδομένου ότι τέτοια μέτρα δεν θα υπάρχουν πλέον και ότι το EQUAL, παράλληλα με τις 
υπόλοιπες κοινοτικές πρωτοβουλίες, θα εκλείψει, υπάρχει ο κίνδυνος να υποτιμηθεί συνολικά 
ο εξαιρετικός στρατηγικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι ίσες ευκαιρίες σε 
περιφερειακό επίπεδο για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, της ευημερίας και της 
ανταγωνιστικότητας των χωρών της Ένωσης. 

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε σχετικά το ρόλο που διαδραμάτισε το ΕΤΠΑ κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2000-2006 στον τομέα της προώθησης καινοτόμων μορφών συμμετοχής 
στην εργασία, την κινητικότητα, την πρόσβαση στις υπηρεσίες, την ασφάλεια και την 
προστασία του περιβάλλοντος στις αστικές ζώνες: όλα τα θέματα που έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής των γυναικών. Ωστόσο, στον προτεινόμενο κανονισμό δεν 
υπάρχει ρητή αναφορά στην εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ως 
βασικού μέσου και προστιθέμενης αξίας για να καταστεί εφικτή η περιφερειακή 
επανισορρόπηση (αιτιολογική σκέψη 6α, νέα). 

Όσον αφορά τα επί μέρους άρθρα, επισημαίνεται ότι ο ορισμός των περιοχών που θα πρέπει 
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να λάβουν συμπληρωματική ενίσχυση στα άρθρα 10 και11 (περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες) είναι υπερβολικά περιοριστικός.  Από 
την άποψη των ίσων ευκαιριών, θα ήταν ευκταία η καθιέρωση νέων κριτηρίων για να 
προβλεφθούν μέτρα για τις περιοχές με ιδιαίτερες δημογραφικές ανισορροπίες που έχουν 
δυσανάλογα επιβαρυντικές συνέπειες για τις γυναίκες (π.χ. περιοχές με χαμηλό δείκτη 
γεννητικότητας και υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση ατόμων ηλικίας άνω των εξήντα πέντε 
ετών). Υπενθυμίζονται σχετικά τα λόγια της Επιτρόπου Hubner, που διαβεβαίωνε ότι η 
Επιτροπή τάσσεται υπέρ του να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις περιοχές που πάσχουν από 
σοβαρά και μόνιμα μειονεκτήματα φυσικού ή δημογραφικού χαρακτήρα.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκτιμά εξάλλου ότι θα πρέπει να δρομολογηθεί 
προβληματισμός για την εξαίρεση των κατασκευών που προορίζονται για κατοικία από τις 
δαπάνες που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (άρθρο 7, εδάφιο δ), ιδίως στο 
πλαίσιο του στόχου της εδαφικής συνεργασίας. Μια παρέκκλιση, π.χ., για την προσωρινή 
στέγαση εξωκοινοτικών, θα διευκόλυνε την οικογενειακή επανένωση εργαζομένων οι οποίοι 
συχνά αναγκάζονται να ζουν υπό συνθήκες επισφαλούς συγκατοίκησης.

Ευελπιστούμε ότι θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην κοινωνική ένταξη, κοινοτικό στόχο 
που δεν πρέπει να επιδιώκεται αποκλειστικά από το ΕΚΤ, και την αύξηση της ποσόστωσης 
χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ των δράσεων του ΕΚΤ στις αστικές περιοχές, στο πλαίσιο 
του στόχου "Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση", για να εξασφαλισθεί 
μεγαλύτερη ολοκλήρωση στις δράσεις των δύο ταμείων.

Αναμένεται, τέλος, να προβλεφθεί η ισόρροπη παρουσία ανδρών και γυναικών στους 
οργανισμούς διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου που προβλέπει ο κανονισμός, για να 
αποφευχθεί οιαδήποτε διάκριση και να προαχθεί η δυνατότητα πρόσβασης στους πόρους του 
ΕΤΠΑ. Στο παρελθόν, η εκπροσώπηση των φύλων ήταν μια από τις αθλιότερες πτυχές του 
διορισμού των μελών στις αρχές διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου των διαρθρωτικών 
ταμείων σε πολλά από τα κράτη μέλη.
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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:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

(1α) Το άρθρο 13 της Συνθήκης ορίζει ότι 
η Κοινότητα μπορεί να αναλάβει 
κατάλληλη δράση για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1β (νέα)

(1β) Στις 3 Ιουλίου 2003 το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με 
"το gender budgeting – κατάρτιση των 
κρατικών προϋπολογισμών με γνώμονα το 
φύλο (2002/2198(INI))"·*
––––––––––––––
* ΕΕ C 74 E, 24.3.2004, σ. 746.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που στηρίζονται 
από το ΕΤΠΑ σχετίζεται με τη χρηστή 
διαχείριση και την εταιρική σχέση μεταξύ 
όλων των σχετικών εδαφικών και 

(5) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που στηρίζονται 
από το ΕΤΠΑ σχετίζεται με τη χρηστή 
διαχείριση και την εταιρική σχέση μεταξύ 
όλων των σχετικών εδαφικών και 

  
1 ΕΕ C ... /Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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κοινωνικοοικονομικών φορέων και ιδιαίτερα 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών.

κοινωνικοοικονομικών φορέων, 
περιλαμβανομένων των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, μεταξύ άλλων αυτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των ίσων 
ευκαιριών και ιδιαίτερα των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών,  των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών εταίρων και των 
αναγνωρισμένων μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της προώθησης της ισότητας 
ανδρών και γυναικών. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη συμμετοχή 
όλων των αρμόδιων φορέων, καθώς και 
για τη δημοκρατική λήψη των αποφάσεων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται ρητά οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, και ιδίως αυτές που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των ίσων ευκαιριών, μεταξύ των τοπικών 
κοινωνικοοικονομικών φορέων. Οι οργανώσεις αυτές μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην 
προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και της καταπολέμησης των 
διακρίσεων στους τομείς που καλύπτει το ΕΤΠΑ και στους οποίους θα πρέπει να σημειωθεί 
πρόοδος, όπως είναι η αλιεία, οι μεταφορές, το περιβάλλον, η γεωργία, η έρευνα κλπ.

Η εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής όλων των αρμόδιων φορέων κατά τη διαχείριση και 
την υλοποίηση των δράσεων που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ καθώς και η τήρηση της αρχής της 
πλειοψηφίας θα παίξει ουσιαστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των δράσεων του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

(6α) Σύμφωνα με το ψήφισμα του 
Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 1996 
σχετικά με την ενσωμάτωση των ίσων 
ευκαιριών ανδρών και γυναικών στα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, θα πρέπει 
να διασφαλισθεί η προώθηση της ισότητας 
των φύλων στα προγράμματα που 
χρηματοδοτεί το ΕΤΠΑ·

Η διάσταση του φύλου, η κοινωνική 
ένταξη και η καταπολέμηση των κάθε 
μορφής διακρίσεων πρέπει να 
ενσωματωθούν στα επιχειρησιακά 
προγράμματα που χρηματοδοτεί το ΕΤΠΑ.
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Αιτιολόγηση

Η αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου πρέπει να διατηρηθεί στον κανονισμό για το 
ΕΤΠΑ.

Ο γενικός κανονισμός αριθ. 1260/1999 για τα διαρθρωτικά ταμεία ανάγει τις ίσες ευκαιρίες σε 
κύριο στόχο της δράσης όλων των ταμείων.  Εκτός από την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, θα πρέπει επίσης να περιληφθούν ως στόχος στα επιχειρησιακά προγράμματα η 
προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, καθώς και η καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι οι 
δράσεις που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ 
υπέρ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα 
λαμβάνουν υπόψη και θα υποστηρίζουν την 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χάρτη για 
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που 
θεσπίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Santa Maria de Feira. 

(8) Απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι οι 
δράσεις που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ 
υπέρ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα 
λαμβάνουν υπόψη και θα υποστηρίζουν την 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χάρτη για 
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που 
θεσπίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Santa Maria de Feira και θα συνεκτιμούν 
επίσης την ανάγκη υποστήριξης της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας με ειδικά 
μέτρα.. 

Αιτιολόγηση

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στις ΜΜΕ μειονεκτεί σημαντικά σε πολλά κράτη μέλη ελλείψει 
των κατάλληλων μέτρων πρόνοιας, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνεται η συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, όπως προκύπτει από τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας των γυναικών. Τούτο 
συνεπάγεται λιγότερη ανταγωνιστικότητα, ποιότητα ζωής και αποτελεσματικότητα του 
ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

8α) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στην εφαρμογή της ισότητας των 
ευκαιριών, με την έννοια της 
ενσωμάτωσης της διάστασης των ίσων 
ευκαιριών ανδρών και γυναικών (gender 
mainstreaming) στις δράσεις που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.
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Αιτιολόγηση

Ο γενικός κανονισμός αριθ. 1260/1991 για τα διαρθρωτικά ταμεία, ο οποίος εφαρμόζεται στα 
προγράμματα όλων των ταμείων, ανάγει την ισότητα των ευκαιριών σε βασικό στόχο της 
δράσης των ταμείων, με την έννοια της ενσωμάτωσης της διάστασης των ίσων ευκαιριών 
ανδρών και γυναικών (gender mainstreaming) στις συγχρηματοδοτούμενες από τα ταμεία 
δράσεις.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να φροντίσει για 
την επίτευξη συνέργιας µε τις ενισχύσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 
του Ταμείου Συνοχής.  Πρέπει επίσης να 
εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα και τη 
λογική συνέπεια µε άλλες κοινοτικές 
πολιτικές.

(11) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να φροντίσει για 
την επίτευξη συνέργιας µε τις ενισχύσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 
του Ταμείου Συνοχής.  Πρέπει επίσης να 
εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα και τη 
λογική συνέπεια µε άλλες κοινοτικές 
πολιτικές, καθώς και την ενσωμάτωση της
πολιτικής της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών υπό τη μορφή ποσοστιαίου 
δείκτη που θα έχει βαρύτητα στην 
επιλεξιμότητα των προγραμμάτων.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης τω δύο φύλων προβλέπεται ρητά στο γενικό κανονισμό για τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρχει ρητή πρόβλεψη και 
να λαμβάνεται υπόψη η πολιτική της ισότητας των φύλων κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
των προγραμμάτων και δράσεων του παρόντος ειδικότερου κανονισμού και μάλιστα μέσω 
συγκεκριμένων μέτρων όπως είναι οι ποσοτικοποιημένοι δείκτες ως κριτήριο επιλεξιμότητας.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

(14α) Το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. .../...    προβλέπει την εξασφάλιση της 
προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και των θεμάτων που 
αφορούν τις ιδιαιτερότητες των φύλων 
κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων 
της εκτέλεσης των πιστώσεων των 
ταμείων.  Κατά συνέπεια απαιτούνται 
ειδικές προβλέψεις στον παρόντα 
κανονισμό για την εκπλήρωση του στόχου 
αυτού καθώς και για το είδος των 
δραστηριοτήτων που μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΤΑ στο πλαίσιο 
της προώθησης της ισότητας των δύο 
φύλων.
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 2.

Τροπολογία 9
Άρθρο 1, υποπαράγραφος 2

Περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με την 
αντιμετώπιση αστικών και αγροτικών 
περιοχών, περιοχών που εξαρτώνται από την 
αλιεία, των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών, και των περιοχών με φυσικά 
μειονεκτήματα.

Περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με την 
αντιμετώπιση αστικών και αγροτικών 
περιοχών, περιοχών που εξαρτώνται από την 
αλιεία, των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών, και των περιοχών με φυσικά 
και δημογραφικά μειονεκτήματα.

Αιτιολόγηση

Η ρητή πρόβλεψη και του δημογραφικού μειονεκτήματος, δεδομένου ότι υφίσταται στις 
περιοχές με αραιή πυκνότητα πληθυσμού, ικανοποιεί την απαίτηση για πληρότητα και συνέπεια.

Τροπολογία 10
Άρθρο 2, εδάφιο 2

Στα πλαίσια αυτά το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις 
προτεραιότητες της Κοινότητας και 
ιδιαίτερα τις ενέργειες τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, τη 
δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης 
και την προώθηση της περιβαλλοντικά 
ορθής ανάπτυξης.

Στα πλαίσια αυτά το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις 
προτεραιότητες της Κοινότητας και 
ιδιαίτερα τις ενέργειες τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, τη 
δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης 
ποιότητας, την προαγωγή της κοινωνικής 
ένταξης, την καταπολέμηση των κάθε 
είδους διακρίσεων, δίνοντας έμφαση στην 
ισότητα πρόσβασης και μεταχείρισης για 
τους άνδρες και τις γυναίκες, και την 
προώθηση της περιβαλλοντικά ορθής 
ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Η συμβιβαστική αυτή τροπολογία συνοψίζει και λαμβάνει υπόψη τις τρεις τροπολογίες στο 
σύνολό τους.

Τροπολογία 11
Άρθρο 4, σημείο 2

2) Κοινωνία των πληροφοριών, που 2) Κοινωνία των πληροφοριών, που 
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περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών τοπικού περιεχομένου, τη 
βελτίωση της πρόσβασης και την ανάπτυξη 
δημόσιων διαδικτυακών υπηρεσιών,  
ενίσχυση και παροχή υπηρεσιών σε ΜΜΕ 
για την υιοθέτηση και την αποτελεσματική 
χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών,

περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών τοπικού περιεχομένου, τη 
βελτίωση της πρόσβασης και την ανάπτυξη 
δημόσιων διαδικτυακών υπηρεσιών,  
ενίσχυση και παροχή υπηρεσιών σε ΜΜΕ 
με άμεσες επενδύσεις για την υιοθέτηση και 
την αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και 
για την προαγωγή της χρήσης τους από 
τους νέους, τα άτομα με αναπηρίες και 
κυρίως τις γυναίκες. 

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες, ιδίως οι πιο ηλικιωμένες, αντιμετωπίζουν σοβαρό μειονέκτημα ως προς την 
πρόσβαση στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας.  Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο 
στόχος αυτός αφορά την κοινωνική ένταξη.

Τροπολογία 12
Άρθρο 4, σημείο 8

8) Επενδύσεις στην εκπαίδευση, που 
συμβάλλουν στην αύξηση της 
ελκυστικότητας και της ποιότητας της ζωής 
στις περιφέρειες.

8) Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και στη διά βίου 
μάθηση, ιδίως των νέων και των γυναικών, 
που συμβάλλουν στην αύξηση της 
ελκυστικότητας και της ποιότητας της ζωής 
στις περιφέρειες.

Αιτιολόγηση

Οι τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης αποτελούν 
σημαντικές παραμέτρους για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη της απασχόλησης, ιδιαίτερα 
μάλιστα στις περιφέρειες όπου οι νέοι και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα 
στην εύρεση εργασίας. 

Τροπολογία 13
Άρθρο 4, σημείο 9

9) Υγεία που περιλαμβάνει επενδύσεις για 
την ανάπτυξη και βελτίωση της παροχής 
υπηρεσιών υγείας οι οποίες συμβάλλουν 
στην περιφερειακή ανάπτυξη και την 
ποιότητα της ζωής στις περιφέρειες.

9) Υγεία που περιλαμβάνει επενδύσεις για 
την ανάπτυξη και βελτίωση της παροχής 
υπηρεσιών υγείας οι οποίες συμβάλλουν 
στην περιφερειακή ανάπτυξη και την 
ποιότητα της ζωής στις περιφέρειες. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
ειδικές υπηρεσίες για την υγεία και την 
ποιότητα ζωής των γυναικών.
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Αιτιολόγηση

Με δεδομένο ότι ο γυναικείος πληθυσμός στις περιφέρειες μειώνεται με ρυθμό εντονότερο από 
αυτόν των ανδρών αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα προβλήματα σε επίπεδο πρόσβασης στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ποιότητας ζωής πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια 
ώστε να καταστεί ελκυστικότερη η ζωή στην περιφέρεια. 

Τροπολογία 14
Άρθρο 4, σημείο 10

10) Άμεση ενίσχυση των επενδύσεων στις 
ΜΜΕ που συμβάλουν στη δημιουργία και 
τη διασφάλιση θέσεων εργασίας.

10) Άμεση ενίσχυση των επενδύσεων στις 
ΜΜΕ που συμβάλλουν στη δημιουργία και 
τη διασφάλιση θέσεων εργασίας, ιδίως για 
τις γυναίκες, τους νέους και τα 
μειονεκτούντα άτομα, περιλαμβανομένων 
των ατόμων με αναπηρία.

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες, οι νέοι και τα μειονεκτούντα άτομα, ιδίως τα άτομα με αναπηρία, είναι οι 
κατηγορίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την απασχόληση και για το λόγο αυτό οι 
ενισχύσεις για την απασχόληση που χορηγούνται στις ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα 
υπόψη τα άτομα αυτά.

Τροπολογία 15
Άρθρο 5, σημείο 1, στοιχείο (δ)

δ) Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μέσων 
και διευκολύνσεων επώασης με στόχο τη 
δημιουργία ή την επέκταση εταιριών 
έντασης γνώσης.

δ) Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μέσων, 
προϋποθέσεων για τοπικές υποδομές και 
διευκολύνσεων επώασης με στόχο τη 
δημιουργία ή την επέκταση εταιριών 
έντασης γνώσης.

Τροπολογία 16
Άρθρο 5, σημείο 1, στοιχείο (δ)α (νέο)

δα) υποστήριξη της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας με τη 
χρηματοδότηση μέτρων που θα ευνοούν 
την ένταξη των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και παράλληλα θα καθιστούν 
εφικτή την προσωρινή έξοδό τους από την 
αγορά εργασίας. Μεταξύ των μέτρων 
αυτών περιλαμβάνονται η καθιέρωση 
επιμελητή της επιχείρησης, η υποστήριξη 
της μητρότητας για τις γυναίκες 
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επιχειρηματίες, οι υπηρεσίες για τα παιδιά 
και τους ηλικιωμένους·

Αιτιολόγηση

Στόχος των μέτρων αυτών είναι να αποδεσμευθούν οι γυναίκες από διάφορα καθήκοντα που 
δυσχεραίνουν τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 17
Άρθρο 5, σημείο 1, στοιχείο (δ)β (νέο)

δβ) Προώθηση της ισότητας ανδρών και 
γυναικών, περιλαμβανομένων της 
προώθησης της δημιουργίας επιχειρήσεων, 
ειδικών μέτρων υπέρ των γυναικών 
επιχειρηματιών προκειμένου να 
διευκολύνεται η οικονομική αξιοποίηση 
νέων ιδεών και η δημιουργία δικτύων 
μεταξύ γυναικών επιχειρηματιών και της 
προώθησης υποδομών και υπηρεσιών που 
θα επιτρέπουν το συνδυασμό της 
οικογενειακής και της επαγγελματικής 
ζωής·



AD\565703EL.doc 13/16 PE 355.531v02-00

ΕL

Τροπολογία 18
Άρθρο 5, σημείο 1, στοιχείο (δ)γ (νέο)

δγ) υποστήριξη της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας μέσω της 
χρηματοδότησης μέτρων που θα προάγουν 
την πρόσβαση στα δάνεια και τις 
ενισχύσεις για τη δημιουργία επιχειρήσεων· 
θα πρέπει να προβλεφθούν τα απαιτούμενα 
μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 
γυναίκες που κατέχουν διευθυντικές θέσεις 
σε επιχειρήσεις θα μπορούν επίσης να 
λαμβάνουν άδεια μητρότητας σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, 
καθώς και για την προστασία της 
μητρότητας1,
_____________
1 ΕΕ L 359, 19.12.1986, σελ. 56.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει η οδηγία 86/613 και θα πρέπει να υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι επιβάλλεται η 
εφαρμογή της.

Τροπολογία 19
Άρθρο 5, σημείο 3α (νέο)

3α) Τουρισμός, που περιλαμβάνει 
προώθηση φυσικών και πολιτιστικών 
πόρων ως δυνατότητας για την ανάπτυξη 
βιώσιμου τουρισμού,  προστασία και 
ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως 
μέσου υποστήριξης της οικονομικής 
ανάπτυξης, ενισχύσεις για τη βελτίωση της 
παροχής τουριστικών υπηρεσιών μέσω 
παροχής νέων υπηρεσιών υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας.
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Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνει το κείμενο του άρθρου 4, σημείο 5.  Θεωρείται άδικο να αποκλείεται η 
υποστήριξη του τουρισμού από τις προτεραιότητες για τις περιοχές του στόχου 2, ιδίως 
λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται για δραστηριότητα όπου κυριαρχεί η γυναικεία 
απασχόληση.

Τροπολογία 20
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. 2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…), η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 
μέτρων στα πλαίσια του στόχου 
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. (…) 
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
αυξάνεται στο 10% της σχετικής 
προτεραιότητας. 

2. 2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…), η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 
μέτρων στα πλαίσια του στόχου 
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. (…) 
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
αυξάνεται στο 20% της σχετικής 
προτεραιότητας. 

Αιτιολόγηση

Με βάση τη θετική εμπειρία από το πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας URΒΑΝ, καλό θα 
ήταν να αυξηθεί η χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ για τις παρεμβάσεις που αφορούν την αστική 
διάσταση και οι οποίες εμπίπτουν στο ΕΚΤ, ώστε να έχουν οι τοπικές αρχές μεγαλύτερη 
ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του εδάφους τους.

Τροπολογία 21
Άρθρο 10, τίτλος

Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα Περιοχές με φυσικά και δημογραφικά 
μειονεκτήματα.

Αιτιολόγηση

Οι περιοχές με ιδιαίτερα δημογραφικά μειονεκτήματα (χαμηλή γεννητικότητα, υψηλό επίπεδο 
ηλικιωμένων) δημιουργούν δυσχερέστατες συνθήκες για την ανάπτυξη, που ζημιώνουν 
δυσανάλογα τις γυναίκες.

Τροπολογία 22
Άρθρο 1, υποπαράγραφος 1

Στα περιφερειακά προγράμματα που Στα περιφερειακά προγράμματα που 
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συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 
καλύπτουν περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα σύμφωνα με το άρθρο 52 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. (…) καταβάλλεται ιδιαίτερη 
προσοχή να αντιμετωπισθούν οι ιδιαίτερες 
δυσκολίες αυτών των περιοχών.

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 
καλύπτουν περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα σύμφωνα με το άρθρο 52 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. (…), και δημογραφικά 
μειονεκτήματα  σύμφωνα με το άρθρο (...) 
του κανονισμού, καταβάλλεται ιδιαίτερη 
προσοχή να αντιμετωπισθούν οι ιδιαίτερες 
δυσκολίες αυτών των περιοχών.

Αιτιολόγηση

Οι περιοχές με ιδιαίτερα δημογραφικά μειονεκτήματα (χαμηλή γεννητικότητα, υψηλό επίπεδο 
ηλικιωμένων) δημιουργούν δυσχερέστατες συνθήκες για την ανάπτυξη, που ζημιώνουν 
δυσανάλογα τις γυναίκες.

Τροπολογία 23
Άρθρο 14, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
διασφαλίζουν την ισόρροπη παρουσία 
ανδρών και γυναικών στις αρχές ενιαίας 
διαχείρισης, ενιαίας πιστοποίησης και 
ενιαίου ελέγχου που προβλέπονται στο 
άρθρο 14, παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Η τήρηση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων στη σύνθεση των οργάνων διαχείρισης, εποπτείας 
και ελέγχου είναι απαραίτητη για να αποφεύγεται οιαδήποτε διάκριση και να προάγεται η ίση 
δυνατότητα πρόσβασης στους πόρους του ΕΤΠΑ. Στο παρελθόν, η ανισορροπία στην 
εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των μελών των αρχών διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου 
των διαρθρωτικών ταμείων ήταν πολύ έντονη στα περισσότερα κράτη μέλη.
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