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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:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 - σημείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Συνοχή – προώθηση μιας 
συνεκτικότερης κοινωνίας μέσω της 
μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης ως προς τα 
πλεονεκτήματα που συνεπάγεται για όλους 
μια κοινωνία στην οποία έχει εξαλειφθεί η 
φτώχεια και στην οποία κανείς δεν είναι 
καταδικασμένος να ζει στο περιθώριο. Το 
Ευρωπαϊκό Έτος θα υποστηρίξει την 
ανάπτυξη μιας κοινωνίας που στηρίζει και 
καλλιεργεί την ποιότητα ζωής, το 
κοινωνικό ευ ζειν και τις ίσες ευκαιρίες για 
όλους, ανεξαρτήτως προέλευσης, μέσω της 
διασφάλισης της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της αλληλεγγύης μεταξύ γενεών και 
μεταξύ των μελών της ίδιας γενιάς καθώς 
και της συνοχής της πολιτικής με τη δράση 
της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο.

γ) Συνοχή – προώθηση μιας 
συνεκτικότερης κοινωνίας μέσω της 
μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης ως προς τα 
πλεονεκτήματα που συνεπάγεται για όλους 
μια κοινωνία στην οποία έχει εξαλειφθεί η 
φτώχεια και στην οποία κανείς δεν είναι 
καταδικασμένος να ζει στο περιθώριο. Το 
Ευρωπαϊκό Έτος θα υποστηρίξει την 
ανάπτυξη μιας κοινωνίας που στηρίζει και 
καλλιεργεί την ποιότητα ζωής, το 
κοινωνικό ευ ζειν και τις ίσες ευκαιρίες για 
όλους, ανεξαρτήτως προέλευσης και 
φύλου, μέσω της διασφάλισης της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της αλληλεγγύης 
μεταξύ γενεών και μεταξύ των μελών της 
ίδιας γενιάς καθώς και της συνοχής της 
πολιτικής με τη δράση της ΕΕ σε 
ολόκληρο τον κόσμο.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο Ευρωπαϊκό Έτος συνεκτιμώνται οι Στο Ευρωπαϊκό Έτος συνεκτιμώνται οι 
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διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ως 
προς τον τρόπο που βιώνουν τη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ως 
προς τον τρόπο που βιώνουν τη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό και
λαμβάνεται υπόψη η  διάσταση του φύλου 
κατά την εφαρμογή και αξιολόγηση 
δραστηριοτήτων του.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν «εθνικό 
εκτελεστικό φορέα» για τη διοργάνωση 
της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έτος 
και τη διασφάλιση του συντονισμού σε 
εθνικό επίπεδο. Ο εν λόγω εθνικός 
εκτελεστικός φορέας είναι αρμόδιος για 
τον καθορισμό του εθνικού προγράμματος 
και των προτεραιοτήτων για το Ευρωπαϊκό 
Έτος, καθώς και για την επιλογή των 
δράσεων που θα προταθούν για κοινοτική 
χρηματοδότηση. Η εθνική στρατηγική και 
οι εθνικές προτεραιότητες για το 
Ευρωπαϊκό Έτος καθορίζονται σύμφωνα 
με τους στόχους που μνημονεύονται στο 
άρθρο 2.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν «εθνικό 
εκτελεστικό φορέα» για τη διοργάνωση 
της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έτος 
και τη διασφάλιση του συντονισμού σε 
εθνικό επίπεδο. Ο εν λόγω εθνικός 
εκτελεστικός φορέας είναι αρμόδιος για 
τον καθορισμό του εθνικού προγράμματος 
και των προτεραιοτήτων για το Ευρωπαϊκό 
Έτος, καθώς και για την επιλογή των 
δράσεων που θα προταθούν για κοινοτική 
χρηματοδότηση. Η εθνική στρατηγική και 
οι εθνικές προτεραιότητες για το 
Ευρωπαϊκό Έτος καθορίζονται σύμφωνα 
με τους στόχους που μνημονεύονται στο 
άρθρο 2 και την αρχή της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου σύμφωνα με το 
άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δράσεις που διεξάγονται σε τοπικό, 2. Οι δράσεις που διεξάγονται σε τοπικό, 
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περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο είναι 
δυνατό να συγχρηματοδοτηθούν από το 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έως και κατά 50 % των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών των δράσεων που 
υλοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του μέρους ΙΙ του παραρτήματος.

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο είναι 
δυνατό να συγχρηματοδοτηθούν από το 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έως και κατά 80 % των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών των δράσεων που 
υλοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του μέρους ΙΙ του παραρτήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Να ψηφισθεί ως σύνολο με την Τροπολογία 6.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση 
των δράσεων βάσει του άρθρου 8 
παράγραφοι 1 και 2 εκδίδονται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

1. Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση 
των δράσεων βάσει του άρθρου 8 
παράγραφοι 1 και 2 εκδίδονται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 , στο 
πλαίσιο της τήρησης της αρχής  της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
σύμφωνα με το άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - Μέρος ΙΙ - σημείο 1
ΙΙ. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εν λόγω δράσεις πρέπει να 
συνεκτιμούν την ανάγκη παροχής 
ευκαιριών χρηματοδότησης που 
διασφαλίζουν την πρόσβαση σε 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται επί 

1. Οι εν λόγω δράσεις πρέπει να 
συνεκτιμούν την ανάγκη παροχής 
ευκαιριών χρηματοδότησης που 
διασφαλίζουν την πρόσβαση σε 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται επί 
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τόπου και σε σχέδια στα οποία 
συμμετέχουν οι πλέον περιθωριοποιημένες 
ομάδες. Οι δράσεις που διεξάγονται σε 
τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό έως και κατά 
50% του συνολικού κόστους ανά κράτος 
μέλος. Η εθνική συγχρηματοδότηση, από 
δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές, πρέπει να 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του 
συνολικού προϋπολογισμού ώστε να 
συμπληρώνει την κοινοτική 
χρηματοδότηση. Κατά την επιλογή των 
δράσεων, οι εθνικοί εκτελεστικοί φορείς 
θα είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν εάν
και σε ποιο βαθμό θα ζητήσουν 
συγχρηματοδότηση από τον οργανισμό 
που είναι αρμόδιος για την υλοποίηση των 
επιμέρους δράσεων.

τόπου και σε σχέδια στα οποία 
συμμετέχουν οι πλέον περιθωριοποιημένες 
ομάδες. Οι δράσεις που διεξάγονται σε 
τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό έως και κατά 
80% του συνολικού κόστους ανά κράτος 
μέλος. Η εθνική συγχρηματοδότηση, από 
δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές, πρέπει να 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του 
συνολικού προϋπολογισμού ώστε να 
συμπληρώνει την κοινοτική 
χρηματοδότηση. Κατά την επιλογή των 
δράσεων, οι εθνικοί εκτελεστικοί φορείς 
θα είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν εάν 
και σε ποιο βαθμό θα ζητήσουν 
συγχρηματοδότηση από τον οργανισμό 
που είναι αρμόδιος για την υλοποίηση των 
επιμέρους δράσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Να ψηφισθεί ως σύνολο με την Τροπολογία 4..
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