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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 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 12

(12) Το πρόγραμμα πλαίσιο και τα ειδικά 
προγράμματα πρέπει να παρακολουθούνται 
και να αξιολογούνται τακτικά ώστε να είναι 
δυνατή η επαναπροσαρμογή τους.

(12) Το πρόγραμμα πλαίσιο και τα ειδικά 
προγράμματα πρέπει να παρακολουθούνται 
και να αξιολογούνται τακτικά ώστε να είναι 
δυνατή η επαναπροσαρμογή τους. Όπου
είναι δυνατόν, οι εκθέσεις αξιολόγησης 
εξετάζουν την παράμετρο των 
προγραμματικών δραστηριοτήτων η οποία 
αφορά την ισότητα των δύο φύλων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αξιολογείται η παράμετρος των δραστηριοτήτων η οποία αφορά την ισότητα, 
λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας ορισμένων δράσεων που προβλέπει το πρόγραμμα 
πλαίσιο. 

Τροπολογία 2
Άρθρο 1, παράγραφος 2

Το πρόγραμμα πλαίσιο θα βελτιώσει τις 
δυνατότητες ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας της Κοινότητας ως προηγμένης 
κοινωνίας της γνώσης, της οποίας η βιώσιμη 
ανάπτυξη βασίζεται στην ισόρροπη 
οικονομική ανάπτυξη και στην πολύ 
ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία που 
εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος και βελτίωση της 

Το πρόγραμμα πλαίσιο θα βελτιώσει τις 
δυνατότητες ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας της Κοινότητας ως προηγμένης 
κοινωνίας της γνώσης, της οποίας η βιώσιμη 
ανάπτυξη βασίζεται στην ισόρροπη 
οικονομική ανάπτυξη και στην πολύ 
ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία που 
σέβονται την ισότητα των δύο φύλων και 
εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ποιότητάς του. του περιβάλλοντος και βελτίωση της 
ποιότητάς του.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πλαίσιο υπόκειται στις αποφάσεις της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων 
και τη συνεκτίμησή της, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ και στο πρόγραμμα 
εργασίας της Επιτροπής για την ισότητα των δύο φύλων.

Τροπολογία 3
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Η χρηματοδότηση που χορηγείται πρέπει 
να συμμορφώνεται πλήρως προς τους 
κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις και τα συνοδευτικά μέσα.

3. Η χρηματοδότηση που χορηγείται πρέπει 
να συμμορφώνεται πλήρως προς τους 
κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις και τα συνοδευτικά μέσα. Οι 
κοινοτικές διατάξεις σχετικά με την 
πρόσβαση του κοινού στην ενημέρωση, τη 
διαφάνεια και τη συνεκτίμηση της 
ισότητας των δύο φύλων πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη στο σύνολο του 
προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Η ρητή σύνδεση με τις υφιστάμενες κοινοτικές διατάξεις σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων 
στη χορήγηση ενισχύσεων διευκολύνει την ενσωμάτωση της παραμέτρου που αφορά την ισότητα 
στη γενικότερη μεθοδολογική προσέγγιση του προγράμματος.

Τροπολογία 4
Άρθρο 8, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

2. Για το πρόγραμμα πλαίσιο και τα ειδικά 
του προγράμματα θα πραγματοποιηθούν 
ενδιάμεσες και τελικές αξιολογήσεις στις 
οποίες θα εξεταστούν θέματα όπως η 
συνάφεια, η συνοχή και οι συνεργίες, η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η 
βιωσιμότητα και η χρησιμότητα.

2. Για το πρόγραμμα πλαίσιο και τα ειδικά 
του προγράμματα θα πραγματοποιηθούν 
ενδιάμεσες και τελικές αξιολογήσεις στις 
οποίες θα εξεταστούν θέματα όπως η 
συνάφεια, η συνοχή και οι συνεργίες, η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η 
βιωσιμότητα και η χρησιμότητα. Όπου είναι 
δυνατόν, αυτές οι αξιολογήσεις θα 
εξετάζουν την παράμετρο των 
προγραμματικών δραστηριοτήτων η οποία 
αφορά την ισότητα των δύο φύλων.
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Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση της παραμέτρου της ισότητας είναι ένα μέσο για να διασφαλισθούν ίσες ευκαιρίες 
στη χρηματοδότηση ανδρών και γυναικών. 

Τροπολογία 5
Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο δ

της επιχειρηματικότητας και της νοοτροπίας 
της καινοτομίας·

της επιχειρηματικότητας και της νοοτροπίας 
της καινοτομίας, λαμβανομένης υπόψη της 
παραμέτρου που αφορά την ισότητα των 
δύο φύλων·

Τροπολογία 6
Άρθρο 26, παράγραφος 2, σημείο γ

(γ) ανάπτυξη μιας κοινωνίας των 
πληροφοριών χωρίς αποκλεισμούς και 
αποτελεσματικότερων και αποδοτικότερων 
υπηρεσιών σε τομείς δημοσίου 
συμφέροντος, καθώς και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής.

(γ) ανάπτυξη μιας κοινωνίας των 
πληροφοριών χωρίς αποκλεισμούς και 
αποτελεσματικότερων και αποδοτικότερων 
υπηρεσιών σε τομείς δημοσίου 
συμφέροντος, καθώς και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, λαμβανομένης υπόψη της 
παραμέτρου που αφορά την ισότητα των 
δύο φύλων.

Τροπολογία 7
Άρθρο 27, σημείο β

η βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη 
του ψηφιακού περιεχομένου, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην πολυγλωσσία και 
στην πολιτιστική ποικιλομορφία·

η βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη 
του ψηφιακού περιεχομένου, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην πολυγλωσσία, στην 
ισότητα των δύο φύλων και στην 
πολιτιστική ποικιλομορφία·

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την ανάπτυξη του ψηφιακού περιεχομένου, έμφαση πρέπει να δοθεί στην ισότητα 
των δύο φύλων, καθώς η ευχρηστία έχει και την παράμετρο της ισότητας. 

Τροπολογία 8
Άρθρο 28, σημείο α
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(α) στην προώθηση της καινοτομίας στις 
διαδικασίες, στις υπηρεσίες και στα 
προϊόντα που βασίζονται στις ΤΠΕ, ιδίως 
στις ΜΜΕ και στις δημόσιες υπηρεσίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε 
δεξιότητες·

(α) στην προώθηση της καινοτομίας στις 
διαδικασίες, στις υπηρεσίες και στα 
προϊόντα που βασίζονται στις ΤΠΕ, ιδίως 
στις ΜΜΕ και στις δημόσιες υπηρεσίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε 
δεξιότητες και το ψηφιακό χάσμα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών·

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση των γυναικών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ιδίως στην αγορά εργασίας και 
ειδικότερα όσον αφορά τις ΜΜΕ. 

Τροπολογία 9
Άρθρο 38, σημείο γ

(γ) να αρθούν οι μη τεχνολογικοί φραγμοί 
στα αποτελεσματικά και ευφυή σχέδια για 
την παραγωγή και την κατανάλωση 
ενέργειας με την προώθηση της ενίσχυσης 
των θεσμικών ικανοτήτων –μεταξύ άλλων, 
σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο–, με 
τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ιδίως 
μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, με την 
ενθάρρυνση των ανταλλαγών εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας μεταξύ των βασικών 
ενδιαφερομένων φορέων, των επιχειρήσεων 
και των πολιτών γενικώς, καθώς και με την 
εντονότερη διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών και των καλύτερων διαθέσιμων 
τεχνολογιών, ιδίως μέσω της προώθησης σε 
κοινοτικό επίπεδο.

(γ) να αρθούν οι μη τεχνολογικοί φραγμοί 
στα αποτελεσματικά και ευφυή σχέδια για 
την παραγωγή και την κατανάλωση 
ενέργειας με την προώθηση της ενίσχυσης 
των θεσμικών ικανοτήτων –μεταξύ άλλων, 
σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο–, με
τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και με τη 
συνεκτίμηση της παραμέτρου που αφορά 
την ισότητα των δύο φύλων, ιδίως μέσω 
του εκπαιδευτικού συστήματος, με την 
ενθάρρυνση των ανταλλαγών εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας μεταξύ των βασικών 
ενδιαφερομένων φορέων, των επιχειρήσεων 
και των πολιτών γενικώς, καθώς και με την 
εντονότερη διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών και των καλύτερων διαθέσιμων 
τεχνολογιών, ιδίως μέσω της προώθησης σε 
κοινοτικό επίπεδο.


