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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η Επιτροπή, με το επιχείρημα της απλούστευσης και του εξορθολογισμού της τρέχουσας 
κατάστασης, παρουσιάζει ένα ενιαίο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την απασχόληση και 
την κοινωνική αλληλεγγύη (PROGRESS), που θα καλύψει την περίοδο 2007 έως 2013, 
ενσωματώνοντας τέσσερα ειδικά κοινοτικά προγράμματα δράσης που, επί του παρόντος, 
ενισχύουν την εφαρμογή της Ατζέντας Κοινωνικής Πολιτικής καθώς και μια σειρά 
γραμμών του προϋπολογισμού σε σχέση με τους όρους εργασίας. Η προτεινόμενη 
χρηματοδότηση ανέρχεται μόλις σε 628,8 εκατ. ευρώ για όλη την περίοδο ισχύος η δε 
υγχρηματοδότηση των δαπανών που θα καταβάλει ο δικαιούχος φθάνει μόλις το 80%, 
ποσοστό το οποίο είναι εμφανώς ανεπαρκές για τον κοινωνικό τομέα.

Το πρόγραμμα καλύπτει πέντε τομείς:

- απασχόληση,
- κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση,
- όροι εργασίας,
- καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία,
- ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να συμπεριλάβει σε ένα και μοναδικό χρηματοδοτικό μέσο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής υφιστάμενα προγράμματα:

- Απόφαση 2000/750/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000 - Πρόγραμμα 
κοινοτικής δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων (2001-2006),

- Απόφαση 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000 - Πρόγραμμα 
κοινοτικής δράσης για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (2001-2005),

- Απόφαση αριθ. 50/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Δεκεμβρίου 2001 - Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού,

- Απόφαση αριθ. 1145/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 10ης Ιουνίου 2002 - Κοινοτικά μέτρα για παροχή κινήτρων στον τομέα της 
απασχόλησης και δραστηριότητες σε σχέση με τους πόρους εργασίας.

2. Ωστόσο, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων ενέκρινε στις 28 Ιανουαρίου 2005 σχετικά με "τις πολιτικές 
προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης (2007-2013), της 
οποίας επίσης ήμουν η συντάκτρια, συγκεκριμένα δε τις παραγράφους 1, 2, 3 και 5, όπου 
απορρίπτεται η ένταξη του προγράμματος για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στο πρόγραμμα Progress, δίδεται έμφαση στην ανάγκη υψηλότερων χρηματοδοτήσεων 
και υπενθυμίζεται ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να είναι διαγώνια, 
κοινή σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές, ιδίως δε στους διαφόρους τομείς δαπανών όπως 
τα διαρθρωτικά ταμεία, παρουσιάζονται κατωτέρω διάφορες προτάσεις τροπολογιών οι 
σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

- Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να έχει δική της δημοσιονομική θέση, 
με τη δημιουργία προγράμματος "Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2013" και νέα 
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χρηματοδότηση για το μελλοντικό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων, που δεν πρέπει να 
συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα Progress.
Το επιδιωκόμενο είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ της ανάγκης να δοθεί μεγαλύτερη 
ορατότητα στον αγώνα για την πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
δημιουργώντας μια καλύτερη διάρθρωση μεταξύ των συγκεκριμένων δράσεων των 
υποπρογραμμάτων και των υφισταμένων οδηγιών.

- Το πρόγραμμα θα αναθεωρηθεί το 2010, ενδεχομένως με την κατάλληλη προσαρμογή 
των στόχων και των δημοσιονομικών μέσων, μετά την αξιολόγηση της εφαρμογής 
του.

- Επέκταση της εμβέλειας των στόχων του προγράμματος που θα αποσκοπούν στη 
διευκρίνισή του, κυρίως σε ό,τι αφορά τις ανταλλαγές μεταξύ των οργανώσεων· 
αξιολόγηση της εξέλιξης της κατάστασης σε ό,τι αφορά την ισότητα και τους 
κοινωνικούς και εργασιακούς όρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανά φύλο· αξιολόγηση 
των αντικτύπων των διαφόρων κοινοτικών πολιτικών, ιδίως δε της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής απασχόλησης στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας και της κατάστασης και συμμετοχής των γυναικών στα διάφορα 
προγράμματα.

- Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε δράσεις που προωθούν την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και αποσκοπούν στην καταπολέμηση των διακρίσεων σε ό,τι αφορά την 
πρόσβαση στην απασχόληση, στην εξέλιξη των σταδιοδρομιών, των μισθών, της 
επαγγελματικής κατάρτισης, στην καταπολέμηση των αιτίων της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως δε οι διακρίσεις λόγω φύλου και εις βάρος των 
παιδιών, για να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις γυναίκες που, κατά κανόνα, είναι 
κυρίως τα θύματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με αντίκτυπο 
επίσης στη φτώχεια των παιδιών.

- Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες εργαζόμενες και στην προστασία της 
μητρότητας, με τον ορισμό συγκεκριμένων οροσήμων και με το στόχο της μείωσης 
των εργασιακών ατυχημάτων και της επίπτωσης των επαγγελματικών ασθενειών.

- Να δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα στην εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, με τη διεξαγωγή ετησίως μιας συνεδρίασης 
στρογγυλής τραπέζης, με συνεργασία βουλευτών από διάφορα κράτη μέλη από τις 
αντίστοιχες ή ομόλογες επιτροπές ισότητας, ΜΚΟ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της Επιτροπής, κλπ..

- Αύξηση της κοινοτικής συγχρηματοδότησης για μια βάση 90%, λαμβάνοντας υπόψη 
τις δυσχέρειες των ΜΚΟ και των άλλων κοινωνικών οργανώσεων που εργάζονται 
στους τομείς αυτούς.

- Αύξηση της οικονομικής πλαισίωσης σε 700 εκατ. ευρώ και μεταβολή της κατανομής 
της. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει το κοινοτικό 
πρόγραμμα για την απασχόληση και την 
κοινωνική αλληλεγγύη που ονομάζεται 
PROGRESS, για να υποστηρίξει οικονομικά 
την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης και 
των κοινωνικών υποθέσεων και να 
συνεισφέρει με τον τρόπο αυτό στην 
επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας στους 
εν λόγω τομείς. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 
από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013.

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει το κοινοτικό 
πρόγραμμα για την απασχόληση και την 
κοινωνική αλληλεγγύη που ονομάζεται 
PROGRESS, για να υποστηρίξει οικονομικά 
την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης και 
των κοινωνικών υποθέσεων και να 
συνεισφέρει με τον τρόπο αυτό στην 
επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας στους 
εν λόγω τομείς. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 
από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2013. Η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών διαθέτει δική της 
δημοσιονομική θέση, με τη δημιουργία του 
προγράμματος "Ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών 2013" και νέα χρηματοδότηση 
για το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
για την Ισότητα των Φύλων. Το 
πρόγραμμα θα αναθεωρηθεί το 2010, με 
ενδεχόμενη προσαρμογή των στόχων και 
αξιολόγηση της εφαρμογής του.

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα στον αγώνα για την πραγματική ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, μέσω μιας καλύτερης διάρθρωσης μεταξύ των συγκεκριμένων δράσεων 
των υποπρογραμμάτων και των υφισταμένων οδηγιών.

Τροπολογία 2
Άρθρο 2, σημείο (1)

(1) να βελτιώσει τις γνώσεις και την 
κατανόηση της κατάστασης που επικρατεί 
στα κράτη μέλη (και σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες) μέσω της ανάλυσης, 

(1) να βελτιώσει τις γνώσεις και την 
κατανόηση της κατάστασης που επικρατεί 
στα κράτη μέλη (και σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες) μέσω της ανάλυσης, 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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αξιολόγησης και στενής παρακολούθησης 
των πολιτικών.

αξιολόγησης και στενής παρακολούθησης 
των πολιτικών και ανταλλαγών·

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη διευκρίνισης των στόχων.

Τροπολογία 3
Άρθρο 2, σημείο (2)

(2) να ενισχύσει την ανάπτυξη στατιστικών 
εργαλείων και μεθόδων και κοινών δεικτών 
στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα.

(2) να ενισχύσει την ανάπτυξη στατιστικών 
εργαλείων και μεθόδων και κοινών δεικτών 
στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα, 
καθιστώντας δυνατή την πραγματική 
αξιολόγηση ανά φύλο της εξέλιξης των 
εργασιακών και κοινωνικών συνθηκών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα δε 
του ορίου της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, των ανισοτήτων 
εισοδημάτων και μισθών, της ανεργίας και 
της ποιότητας της εργασίας σε όλες τις 
πτυχές της (από τους όρους εεργασίας ώς 
την κατάρτιση εντός του χώρου εργασίας)·

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη διευκρίνισης των στόχων.

Τροπολογία 4
Άρθρο 2, σημείο (3)

(3) να υποστηρίξει και να παρακολουθήσει 
την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας 
και των στόχων πολιτικής στα κράτη μέλη 
και να αξιολογήσει τον αντίκτυπό τους.

(3) να υποστηρίξει και να παρακολουθήσει 
την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας 
και των στόχων πολιτικής στα κράτη μέλη 
και να αξιολογήσει τον αντίκτυπό τους, 
συγκεκριμένα δε τον αντίκτυπο της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 
Απασχόληση στη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
απασχόλησης και τον αντίκτυπο της 
συμμετοχής των γυναικών στα διάφορα 
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προγράμματα 

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη διευκρίνισης των στόχων.

Τροπολογία 5
Άρθρο 2, σημείο (6)

(6) να ενισχύσει την ικανότητα των κύριων 
δικτύων της ΕΕ να προωθούν και να 
ενισχύουν τις πολιτικές της ΕΕ.

(6) να ενισχύσει την ικανότητα των κύριων 
δικτύων της ΕΕ να προωθούν και να 
ενισχύουν τις κοινοτικές και εθνικές 
πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση των 
κοινωνικών και εργασιακών όρων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη διευκρίνισης των στόχων.

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, εισαγωγικό μέρος

Το πρόγραμμα διαιρείται στους ακόλουθους 
πέντε τομείς:

Το πρόγραμμα διαιρείται σε πέντε 
αυτόνομα υπο-προγράμματα:

Αιτιολόγηση

Να δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα στους στόχους τους προγράμματος, ειδικότερα δε στην ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία 7
Άρθρο 3, σημείο (5)

(5) Ισότητα των φύλων (5) Ισότητα των φύλων έως το 2013
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Αιτιολόγηση

Να δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα στους στόχους τους προγράμματος, ειδικότερα δε στην ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, σημείο (1)

(1) βελτιώνοντας την κατανόηση της 
κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση, 
ιδίως με αναλύσεις και μελέτες και με την 
ανάπτυξη στατιστικών και δεικτών.

(1) βελτιώνοντας την κατανόηση της 
κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση, 
ιδίως με αναλύσεις και μελέτες και με την 
ανάπτυξη στατιστικών και δεικτών ανά 
φύλο·

Αιτιολόγηση

Να λαμβάνεται σαφώς υπόψη η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία 9
Άρθρο 4, σημείο (2)

(2) παρακολουθώντας και αξιολογώντας την 
υλοποίηση των ευρωπαϊκών 
κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων 
για την απασχόληση και αναλύοντας την 
αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την απασχόληση και άλλους 
τομείς πολιτικής.

(2) παρακολουθώντας και αξιολογώντας την 
υλοποίηση των ευρωπαϊκών 
κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων 
για την απασχόληση και τον αντίκτυπό τους 
και αναλύοντας την αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στην ευρωπαϊκή στρατηγική για 
την απασχόληση και άλλους τομείς 
πολιτικής.

Αιτιολόγηση

Να λαμβάνεται σαφώς υπόψη η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία 10
Άρθρο 4, σημείο (3)

(3) διοργανώνοντας ανταλλαγές σχετικά με (3) διοργανώνοντας ανταλλαγές σχετικά με 
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πολιτικές και διαδικασίες και προωθώντας 
την αμοιβαία μάθηση στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
απασχόληση.

πολιτικές και διαδικασίες και προωθώντας 
την αμοιβαία γνωριμία στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
απασχόληση ή μελέτες και προτάσεις που 
αποβλέπουν στην τελειοποίηση και 
ενδεχόμενη αναθεώρησή της

Αιτιολόγηση

Να λαμβάνεται σαφώς υπόψη η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία 11
Άρθρο 4, σημείο 4α (νέο)

(4α) δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε 
δράσεις που προωθούν την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και αποσκοπούν 
στην καταπολέμηση των διακρίσεων κατά 
την πρόσβαση στην απασχόληση, την 
εξέλιξη των σταδιοδρομιών, τους μισθούς 
και την επαγγελματική κατάρτιση·

Αιτιολόγηση

Να λαμβάνεται σαφώς υπόψη η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία 12
Άρθρο 5, σημείο (1)

(1) βελτιώνοντας την κατανόηση των 
θεμάτων φτώχειας, της κοινωνικής 
προστασίας και των πολιτικών 
ενσωμάτωσης, ιδίως με αναλύσεις και 
μελέτες και με την ανάπτυξη στατιστικών 
και δεικτών·

(1) βελτιώνοντας την κατανόηση των 
θεμάτων φτώχειας, της κοινωνικής 
προστασίας και των πολιτικών 
ενσωμάτωσης, ιδίως με αναλύσεις και 
μελέτες και με την ανάπτυξη στατιστικών 
και δεικτών ανά φύλο·

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις γυναίκες που, κατά κανόνα, αποτελούν τα 
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κύρια θύματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με αντίκτυπο επίσης στη φτώχεια 
των παιδιών.

Τροπολογία 13
Άρθρο 5, σημείο (2)

(2) παρακολουθώντας και αξιολογώντας την 
εφαρμογή της ανοιχτής μεθόδου 
συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής 
προστασίας και ενσωμάτωσης και 
αναλύοντας την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε 
αυτή την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού και 
άλλους τομείς πολιτικής·

(2) παρακολουθώντας και αξιολογώντας την 
εφαρμογή της ανοιχτής μεθόδου 
συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής 
προστασίας και ενσωμάτωσης και 
αναλύοντας την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε 
αυτή την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού και 
άλλους τομείς πολιτικής και τον αντίκτυπό 
τους σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο·

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις γυναίκες που, κατά κανόνα, αποτελούν τα 
κύρια θύματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με αντίκτυπο επίσης στη φτώχεια 
των παιδιών.

Τροπολογία 14
Άρθρο 5, σημείο (3)

(3) διοργανώνοντας ανταλλαγές σχετικά με 
πολιτικές και διαδικασίες και προωθώντας 
την αμοιβαία μάθηση στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την κοινωνική προστασία 
και την απασχόληση·

(3) διοργανώνοντας ανταλλαγές σχετικά με 
πολιτικές και διαδικασίες και προωθώντας 
την αμοιβαία μάθηση στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την κοινωνική προστασία 
και την κοινωνική ένταξη, με στόχο τη 
βελτίωση της κοινωνικής προστασίας, 
συμβάλλοντας στην κοινωνική πρόοδο και 
την προς τα άνω εναρμόνιση των 
κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις γυναίκες που, κατά κανόνα, αποτελούν τα 
κύρια θύματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με αντίκτυπο επίσης στη φτώχεια 
των παιδιών.
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Τροπολογία 15
Άρθρο 5, σημείο 5α (νέο)

(5α) δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε 
ενέργειες που προωθούν την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
αποσκοπούν στην καταπολέμηση των 
αιτίων της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, ιδίως των διακρίσεων λόγω 
φύλου και των παιδιών·

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις γυναίκες που, κατά κανόνα, αποτελούν τα 
κύρια θύματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με αντίκτυπο επίσης στη φτώχεια 
των παιδιών.

Τροπολογία 16
Άρθρο 6, σημείο (2)

(2) ενισχύοντας την εφαρμογή της εργατικής 
νομοθεσίας της ΕΕ με την ενίσχυση της 
παρακολούθησης, την κατάρτιση των 
νομικών, τη δημιουργία οδηγών και δικτύων 
ανάμεσα σε εξειδικευμένους φορείς·

(2) ενισχύοντας την εφαρμογή της εργατικής 
νομοθεσίας της ΕΕ με την ενίσχυση της 
παρακολούθησης, την κατάρτιση των 
νομικών, τη δημιουργία οδηγών και δικτύων 
ανάμεσα σε εξειδικευμένους φορείς, των 
συνδικάτων συμπεριλαμβανομένων·

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η μείωση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών 
νόσων εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες, συγκεκριμένα δε από τον τύπο των 
εργασιακών σχέσεων, την οργάνωση της εργασίας και την επαγγελματική κατάρτιση.

Τροπολογία 17
Άρθρο 6, σημείο (3)

(3) αναλαμβάνοντας προληπτική δράση και 
προωθώντας την καλλιέργεια της πρόληψης 
στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία·

(3) αναλαμβάνοντας προληπτική δράση και 
προωθώντας την καλλιέργεια της πρόληψης 
στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία , δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
γυναίκες εργαζόμενες και στην προστασία 
της μητρότητας, θέτοντας συγκεκριμένα 
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ορόσημα με στόχο τη μείωση των 
εργασιακών ατυχημάτων και της 
συχνότητας των επαγγελματικών 
ασθενειών·

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η μείωση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών 
νόσων εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες, συγκεκριμένα δε από τον τύπο των 
εργασιακών σχέσεων, την οργάνωση της εργασίας και την επαγγελματική κατάρτιση.

Τροπολογία 18
Άρθρο 6, σημείο (4)

(4) αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, 
διαδίδοντας πληροφορίες και προωθώντας 
τη συζήτηση σχετικά με τις κύριες 
προκλήσεις και τα θέματα πολιτικής όσον 
αφορά τους όρους εργασίας.

(4) αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, 
διαδίδοντας πληροφορίες και προωθώντας 
τη συζήτηση σχετικά με τις κύριες 
προκλήσεις και τα θέματα πολιτικής όσον 
αφορά τους όρους εργασίας και την 
ποιότητα της απασχόλησης σε όλες τις 
πτυχές της (ιδίως δε ασφάλεια, 
σταθερότητα, επαγγελματική κατάρτιση, 
μισθούς, όρους και οργάνωση της 
εργασίας)·

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η μείωση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών 
νόσων εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες, συγκεκριμένα δε από τον τύπο των 
εργασιακών σχέσεων, την οργάνωση της εργασίας και την επαγγελματική κατάρτιση.

Τροπολογία 19
Άρθρο 7, σημείο (3)

(3) αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, 
διαδίδοντας πληροφορίες και προωθώντας 
τη συζήτηση σχετικά με τις κύριες 
προκλήσεις και τα θέματα πολιτικής σε 
σχέση με τις διακρίσεις και την ενσωμάτωση 
της καταπολέμησης των διακρίσεων στις 
πολιτικές της ΕΕ·

(3) αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, 
διαδίδοντας πληροφορίες και προωθώντας 
τη συζήτηση σχετικά με τις κύριες 
προκλήσεις και τα θέματα πολιτικής σε 
σχέση με τις διακρίσεις και την ενσωμάτωση 
της καταπολέμησης των διακρίσεων στις 
πολιτικές της ΕΕ, κατά τρόπο οριζόντιο·
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Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα στην καταπολέμηση των διακρίσεων προϋποθέτει 
διάφορες ενέργειες και πραγματοποίηση εκδηλώσεων όπως ετήσιων και άλλων διασκέψεων με 
το ευρύτερο δυνατό φάσμα συμμετοχών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενσωμάτωση και η 
εφαρμογή της αρχής αυτής σε κάθε πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 20
Άρθρο 7, σημείο 4α (νέο)

(4α) αναπτύσσοντας δράσεις που 
αποσκοπούν σε βελτιώσεις στην εφαρμογή 
της, συγκεκριμένα δε ετήσια διάσκεψη·

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα στην καταπολέμηση των διακρίσεων προϋποθέτει 
διάφορες ενέργειες και πραγματοποίηση εκδηλώσεων όπως ετήσιων και άλλων διασκέψεων με 
το ευρύτερο δυνατό φάσμα συμμετοχών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενσωμάτωση και η 
εφαρμογή της αρχής αυτής σε κάθε πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 21
Άρθρο 8, τίτλος

ΤΟΜΕΑΣ 5: Ισότητα των φύλων Πρόγραμμα "Ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών 2013"

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα στην εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών σε κάθε κοινοτική πολιτική προϋποθέτει διάφορες ενέργειες και 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων όπως ετήσιων και άλλων διασκέψεων με το ευρύτερο δυνατό 
φάσμα συμμετοχών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενσωμάτωση και η εφαρμογή της αρχής 
αυτής σε κάθε εθνική και κοινοτική πολιτική.
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Τροπολογία 22
Άρθρο 8, εισαγωγικό μέρος

Ο τομέας 5 υποστηρίζει την 
αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της 
ισότητας των φύλων και προωθεί την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις 
πολιτικές της ΕΕ:

Το υποπρόγραμμα αυτό του Ρrogress 
υποστηρίζει την αποτελεσματική εφαρμογή 
της αρχής της ισότητας των φύλων και 
προωθεί την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου στις πολιτικές της ΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες στον 
τομέα αυτό οδηγίες·

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα στην εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών σε κάθε κοινοτική πολιτική προϋποθέτει διάφορες ενέργειες και 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων όπως ετήσιων και άλλων διασκέψεων με το ευρύτερο δυνατό 
φάσμα συμμετοχών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενσωμάτωση και η εφαρμογή της αρχής 
αυτής σε κάθε εθνική και κοινοτική πολιτική.

Τροπολογία 23
Άρθρο 8, σημείο (3)

(3) αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, 
διαδίδοντας πληροφορίες και προωθώντας 
τη συζήτηση σχετικά με τις κύριες 
προκλήσεις και τα θέματα πολιτικής σε 
σχέση με την ισότητα των φύλων και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις 
πολιτικές·

(3) αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, 
διαδίδοντας πληροφορίες και προωθώντας 
τη συζήτηση σχετικά με τις κύριες 
προκλήσεις και τα θέματα πολιτικής σε 
σχέση με την ισότητα των φύλων και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις 
πολιτικές, κατά τρόπο οριζόντιο·

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα στην εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών σε κάθε κοινοτική πολιτική προϋποθέτει διάφορες ενέργειες και 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων όπως ετήσιων και άλλων διασκέψεων με το ευρύτερο δυνατό 
φάσμα συμμετοχών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενσωμάτωση και η εφαρμογή της αρχής 
αυτής σε κάθε εθνική και κοινοτική πολιτική.

Τροπολογία 24
Άρθρο 8, σημείο 4α (νέο)

(4α) αναπτύσσοντας δράσεις που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της εφαρμογής 
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της, ιδιαίτερα δε πραγματοποίηση ετήσιας 
Στρογγυλής Τράπεζας στην οποία, 
συγκεκριμένα, θα συμμετέχουν ΜΚΟ και 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές αρμόδιες για 
τα δικαιώματα των γυναικών·

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα στην εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών σε κάθε κοινοτική πολιτική προϋποθέτει διάφορες ενέργειες και 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων όπως ετήσιων και άλλων διασκέψεων με το ευρύτερο δυνατό 
φάσμα συμμετοχών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενσωμάτωση και η εφαρμογή της αρχής 
αυτής σε κάθε εθνική και κοινοτική πολιτική.

Τροπολογία 25
Άρθρο 9, παράγραφος 1, σημείο (α), πέμπτη παύλα (νέα)

- δημοσίευση και διάδοση ενημερωτικού 
και μορφωτικού υλικού μέσω του 
Διαδικτύου ή άλλων εργαλείων μαζικής 
ενημέρωσης·

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διαφορετική πραγματικότητα κάθε χώρας, 
λαμβανομένης υπόψη της ποικιλομορφίας των καταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 26
Άρθρο 9, παράγραφος 1, σημείο (β), πέμπτη παύλα (νέα)

- πραγματοποίηση ανταλλαγών μεταξύ 
τοπικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως τρόπου προώθησης της άμεσης 
ανταλλαγής εμπειριών και της γνώσης των 
ιδιαιτεροτήτων της κάθε εθνικής 
πραγματικότητας·
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Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διαφορετική πραγματικότητα κάθε χώρας, 
λαμβανομένης υπόψη της ποικιλομορφίας των καταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 27
Άρθρο 9, παράγραφος 1, σημείο (β), πέμπτη παύλα (νέα)

- οργάνωση σεμιναρίων και διασκέψεων με 
στόχο την προσαρμογή της κοινοτικής 
νομοθεσίας στην διαφορετική 
πραγματικότητα των διαφόρων κρατών·

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διαφορετική πραγματικότητα κάθε χώρας, 
λαμβανομένης υπόψη της ποικιλομορφίας των καταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 28
Άρθρο 9, παράγραφος 1, σημείο (γ), πρώτη παύλα

- Υποστήριξη όσον αφορά τις τρέχουσες 
δαπάνες των κύριων δικτύων της ΕΕ

- Υποστήριξη όσον αφορά τις τρέχουσες 
δαπάνες των κύριων δικτύων σε εθνική και 
σε Ευρωπαϊκή κλίμακα· 

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διαφορετική πραγματικότητα κάθε χώρας, 
λαμβανομένης υπόψη της ποικιλομορφίας των καταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 29
Άρθρο 9, παράγραφος 1, σημείο (γ), όγδοη παύλα (νέα)

-Συνεργασία μεταξύ τοπικών εθνικών 
ιδρυμάτων και φορέων·
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Αιτιολόγηση

Η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διαφορετική πραγματικότητα κάθε χώρας, 
λαμβανομένης υπόψη της ποικιλομορφίας των καταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 30
Άρθρο 10, παράγραφος 1, 6η παύλα

- Μη κυβερνητικές οργανώσεις 
οργανωμένες σε επίπεδο ΕΕ·

Εθνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
ΜΚΟ οργανωμένες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή διαθέτει πολλές άλλες μορφές χρηματοδότησης, λόγος για τον οποίο τα γλισχρά 
κονδύλια του Ρrogress  πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που 
συνδέονται με την εφαρμογή του προγράμματος.

Τροπολογία 31
Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή έχει επίσης άμεση πρόσβαση 
στο πρόγραμμα όσον αφορά τις ενέργειες 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 
1 στοιχεία α) και β).

2. Η Επιτροπή έχει επίσης άμεση πρόσβαση 
στο πρόγραμμα όσον αφορά τις ενέργειες 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 
1 στοιχεία α) και β), για ποσό που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το όριο του 1% των 
κονδυλίων που διατίθενται στο 
Πρόγραμμα·

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή διαθέτει πολλές άλλες μορφές χρηματοδότησης, λόγος για τον οποίο τα γλισχρά 
κονδύλια του Ρrogress  πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που 
συνδέονται με την εφαρμογή του προγράμματος.

Τροπολογία 32
Άρθρο 11, εδάφιο 1, δεύτερη παύλα
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- μερική επιχορήγηση κατόπιν πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων. Στην περίπτωση 
αυτή, η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ δεν 
μπορεί να υπερβαίνει, κατά κανόνα, το 80%
του συνόλου των δαπανών που επιβαρύνουν 
το δικαιούχο. Χρηματοδότηση που 
υπερβαίνει αυτό το ανώτατο όριο μπορεί να 
χορηγηθεί μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ύστερα από λεπτομερή έλεγχο.

- μερική επιχορήγηση κατόπιν πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων. Στην περίπτωση 
αυτή, η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ δεν 
μπορεί να υπερβαίνει, κατά κανόνα, το 90%
του συνόλου των δαπανών που επιβαρύνουν 
το δικαιούχο. Χρηματοδότηση που 
υπερβαίνει αυτό το ανώτατο όριο μπορεί να 
χορηγηθεί μόνον σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, ιδίως δε για τις περιοχές που 
περιλαμβάνονται στον στόχο 1 και για τις 
άκρως απόκεντρες περιοχές

Αιτιολόγηση

Οι οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν γενικά οι ΜΚΟ και οι άλλες κοινωνικές 
οργανώσεις που εργάζονται στους τομείς αυτούς, απαιτούν αύξηση της κοινοτικής 
συγχρηματοδότησης που πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη στις περιοχές με τις περισσότερες 
ελλείψεις.

Τροπολογία 33
Άρθρο 17, παράγραφος 1

1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την 
υλοποίηση των κοινοτικών δράσεων που 
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 ως 
την 31η Δεκεμβρίου 2013 ανέρχεται σε 
628,8 εκατομμύρια ευρώ.

1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την 
υλοποίηση των κοινοτικών δράσεων που 
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 ως 
την 31η Δεκεμβρίου 2013 ανέρχεται σε 700
εκατομμύρια ευρώ και δεν περιλαμβάνει τα 
κονδύλια για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για 
την Ισότητα των Φύλων·

Αιτιολόγηση

Για την επαρκή χρηματοδότηση του Ρrogress επιβάλλεται ουσιαστική αύξηση των πόρων, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης ενεργοποίησης των παρεμβάσεων των διαφόρων 
παραγόντων που δρουν στους σημαντικούς αυτούς κοινωνικούς τομείς.

Τροπολογία 34
Άρθρο 17, παράγραφος 2

2. Η κατανομή των πόρων στους διάφορους 
τομείς του προγράμματος τηρεί τα 

2. Η κατανομή των πόρων στους διάφορους 
τομείς του προγράμματος τηρεί τα 
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ακόλουθα κατώτατα όρια.
Τομέας 1 Απασχόληση  - 21%
Τομέας 2 Κοινωνική προστασία και 
ενσωμάτωση - 28%
Τομέας 3 Όροι εργασίας - 8%
Τομέας 4 Καταπολέμηση των διακρίσεων 
και ποικιλομορφία - 23%
Τομέας 5 Ισότητα των φύλων - 8%

ακόλουθα κατώτατα όρια.
● Απασχόληση 20%
● Κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση 
25%
● Όροι εργασίας - 10%
● Καταπολέμηση των διακρίσεων και 
ποικιλομορφία - 25%
● Ισότητα των φύλων - 10% (εκτός των 
πόρων για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για 
την Ισότητα των Φύλων·

Αιτιολόγηση

Για την επαρκή χρηματοδότηση του Ρrogress επιβάλλεται ουσιαστική αύξηση των πόρων, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης ενεργοποίησης των παρεμβάσεων των διαφόρων 
παραγόντων που δρουν στους σημαντικούς αυτούς κοινωνικούς τομείς.

Τροπολογία 35
Άρθρο 17, παράγραφος 4

4. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την 
αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή 
εντός των ορίων των οικονομικών 
προοπτικών.

4. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την 
αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή·

Αιτιολόγηση

Για την επαρκή χρηματοδότηση του Ρrogress επιβάλλεται ουσιαστική αύξηση των πόρων, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης ενεργοποίησης των παρεμβάσεων των διαφόρων 
παραγόντων που δρουν στους σημαντικούς αυτούς κοινωνικούς τομείς.

Τροπολογία 36
Άρθρο 19, παράγραφος 1

1. Για να εξασφαλίζεται η τακτική 
παρακολούθηση του προγράμματος και να 
παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης 
των αναγκαίων επαναπροσανατολισμών, η 
Επιτροπή εκπονεί ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων, τις οποίες διαβιβάζει στην 

1. Για να εξασφαλίζεται η τακτική 
παρακολούθηση του προγράμματος και να 
παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης 
των αναγκαίων επαναπροσανατολισμών, η 
Επιτροπή εκπονεί ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων, τις οποίες διαβιβάζει στην 
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επιτροπή του προγράμματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 13.

επιτροπή του προγράμματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 13 και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη της εφαρμογής του Ρrogress 
και όλων των υποπρογραμμάτων του.

Τροπολογία 37
Άρθρο 19, παράγραφος 2

2. Το πρόγραμμα υπόκειται επίσης σε 
ενδιάμεση αξιολόγηση σε επίπεδο των 
διαφόρων τομέων με επισκόπηση του 
προγράμματος ώστε να υπολογίζεται η 
πρόοδος που σημειώνεται όσον αφορά τον 
αντίκτυπο των στόχων του προγράμματος 
και την κοινοτική προστιθέμενη αξία του. Η 
αξιολόγηση αυτή μπορεί να συμπληρώνεται 
με συνεχείς αξιολογήσεις. Αυτές 
διεξάγονται από την Επιτροπή με τη βοήθεια 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Μόλις 
καταστούν διαθέσιμα, τα αποτελέσματά 
τους κοινοποιούνται στις εκθέσεις 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

2. Το πρόγραμμα υπόκειται επίσης σε 
ενδιάμεση αξιολόγηση σε επίπεδο των 
διαφόρων τομέων με επισκόπηση του 
προγράμματος ώστε να υπολογίζεται η 
πρόοδος που σημειώνεται όσον αφορά τον 
αντίκτυπο των στόχων του προγράμματος 
και την κοινοτική προστιθέμενη αξία του. Η 
αξιολόγηση αυτή μπορεί να συμπληρώνεται 
με συνεχείς αξιολογήσεις. Αυτές 
διεξάγονται από την Επιτροπή με τη βοήθεια 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Μόλις 
καταστούν διαθέσιμα, τα αποτελέσματά 
τους κοινοποιούνται στις εκθέσεις 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και αποστέλλονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη της εφαρμογής του progress 
και όλων των υποπρογραμμάτων του.
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