
AM\1180276EL.docx PE635.499v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

21.3.2019 A8-0174/124

Τροπολογία 124
David McAllister
εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Έκθεση A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Ενδιάμεση επανεξέταση και αξιολόγηση

1. Η Επιτροπή εγκρίνει νέο πλαίσιο 
προγραμματισμού του ΜΠΒ με βάση την 
ενδιάμεση αξιολόγηση. Το αργότερο στις 
30 Ιουνίου 2024, η Επιτροπή υποβάλλει 
ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Η ενδιάμεση αξιολόγηση 
καλύπτει την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2023 και εξετάζει τη συμβολή της 
Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, μέσω δεικτών που 
μετρούν τα αποτελέσματα τα οποία 
επιτεύχθηκαν, καθώς και τα πορίσματα 
και τα συμπεράσματα που αφορούν τον 
αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να 
συμβάλει στην αξιολόγηση αυτή. Η 
Επιτροπή και η ΕΥΕΔ διοργανώνουν 
διαβούλευση με βασικά ενδιαφερόμενα 
μέρη και δικαιούχους, 
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών. Η Επιτροπή και 
η ΕΥΕΔ δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασφάλιση της εκπροσώπησης των 
πλέον περιθωριοποιημένων ατόμων.
Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης τον 
αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα 
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των δράσεών της ανά τομέα παρέμβασης, 
καθώς και την αποτελεσματικότητα του 
προγραμματισμού, μέσω εξωτερικών 
αξιολογήσεων. Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ 
λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις και τις 
απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
ανεξάρτητες εξωτερικές αξιολογήσεις. Η 
ενδιάμεση αξιολόγηση αξιολογεί τις 
επιδόσεις της Ένωσης σε σχέση με τους 
στόχους που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.
2. Η έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης 
εξετάζει επίσης την αποδοτικότητα, την 
προστιθέμενη αξία, τη λειτουργία της 
απλουστευμένης και εξορθολογισμένης 
εξωτερικής δομής της χρηματοδότησης, 
την εσωτερική και εξωτερική συνοχή, 
καθώς και τη συνεχιζόμενη συνάφεια των 
στόχων του παρόντος κανονισμού, τη 
συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες 
μεταξύ των χρηματοδοτούμενων 
δράσεων, τη συμβολή των μέτρων στη 
συνεκτική εξωτερική δράση της Ένωσης, 
και τον βαθμό ενημέρωσης του κοινού 
των δικαιούχων χωρών για τη 
χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης, 
κατά περίπτωση.
3. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
πραγματοποιείται με τον συγκεκριμένο 
σκοπό να βελτιωθεί η υλοποίηση της 
ενωσιακής βοήθειας. Επικαιροποιεί τις 
αποφάσεις σχετικά με την ανανέωση, την 
τροποποίηση ή την κατάργηση των 
μορφών δράσεων που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.
4. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
περιέχει επίσης ενοποιημένες 
πληροφορίες από τις σχετικές ετήσιες 
εκθέσεις για κάθε χρηματοδότηση που 
διέπεται από τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
εσόδων για ειδικό προορισμό και των 
συνεισφορών στα καταπιστευματικά 
ταμεία, με ανάλυση των δαπανών ανά 
δικαιούχο χώρα, χρήση 
χρηματοοικονομικών μηχανισμών, 
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αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές. 
5. Η Επιτροπή κοινοποιεί τα 
συμπεράσματα των αξιολογήσεων μαζί με 
τις παρατηρήσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη 
μέλη. Τα αποτελέσματα ανατροφοδοτούν 
τον σχεδιασμό προγραμμάτων και τη 
διάθεση πόρων.
6. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να 
συμμετέχουν όλα τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
στη διαδικασία αξιολόγησης της 
χρηματοδότησης της Ένωσης που 
προβλέπεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού και δύναται, εάν είναι 
σκόπιμο, να επιδιώκει τη διενέργεια 
κοινών αξιολογήσεων με τα κράτη μέλη 
με στενή συμμετοχή των δικαιούχων.
7. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης που αναφέρεται 
στο παρόν άρθρο στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η οποία 
συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 
νομοθετικές προτάσεις που ορίζουν τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις στον παρόντα 
κανονισμό.
8. Αφού ολοκληρωθεί η περίοδος 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και 
το αργότερο εντός τριών ετών από τη 
λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο 
άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική 
αξιολόγηση του κανονισμού υπό τους 
ίδιους όρους με αυτούς της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης που αναφέρεται στο παρόν 
άρθρο.

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/125

Τροπολογία 125
David McAllister
εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Έκθεση A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 β
Αναστολή της βοήθειας

 1. Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος δεν 
τηρεί την αρχή της δημοκρατίας, το 
κράτος δικαίου, τη χρηστή 
διακυβέρνηση, τον σεβασμό για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες ή τα πρότυπα 
πυρηνικής ασφάλειας ή παραβιάζει τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στις 
σχετικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί 
με την Ένωση ή σε περίπτωση 
συστηματικής οπισθοδρόμησης ως προς 
ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της 
Κοπεγχάγης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, 
σύμφωνα με το άρθρο 14, να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
τροποποίηση του παραρτήματος I του 
παρόντος κανονισμού με σκοπό την 
αναστολή ή τη μερική αναστολή της 
βοήθειας της Ένωσης. Σε περίπτωση 
μερικής αναστολής αναφέρονται τα 
προγράμματα για τα οποία ισχύει η 
αναστολή. 
2. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν 
ισχύουν πλέον οι λόγοι που δικαιολογούν 
την αναστολή της βοήθειας, 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 14, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι με σκοπό την 
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επαναφορά της βοήθειας της Ένωσης. 
3. Σε περιπτώσεις μερικής αναστολής, η 
βοήθεια της Ένωσης χρησιμοποιείται 
πρωταρχικά για την ενίσχυση 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και μη κρατικών φορέων σε σχέση με 
μέτρα που αποβλέπουν στην προώθηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών και στην 
υποστήριξη διαδικασιών 
εκδημοκρατισμού και διαλόγου στις 
χώρες εταίρους. 
4. Στο πλαίσιο της οικείας διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων, η Επιτροπή λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα 
του Κοινοβουλίου. 

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/126

Τροπολογία 126
David McAllister
εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Έκθεση A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 γ
Διακυβέρνηση

Οριζόντια διευθύνουσα ομάδα που 
απαρτίζεται από τις συναφείς υπηρεσίες 
της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ και της 
οποίας προεδρεύει ο ΑΠ/ΥΕ ή 
εκπρόσωπος της οικείας υπηρεσίας είναι 
υπεύθυνη για την καθοδήγηση, τον 
συντονισμό και τη διαχείριση του 
παρόντος μηχανισμού καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου διαχείρισης, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται συνέπεια, 
αποδοτικότητα, διαφάνεια και 
υποχρέωση λογοδοσίας για το σύνολο της 
εξωτερικής χρηματοδότησης της 
Ένωσης. Ο ΑΠ/ΥΕ εξασφαλίζει τον 
συνολικό πολιτικό συντονισμό της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
προγραμματισμού, σχεδιασμού και 
εφαρμογής ο ΑΠ/ΥΕ και η ΕΥΕΔ 
συνεργάζονται με τα σχετικά μέλη και τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής, με βάση τη 
φύση και τους στόχους της 
προβλεπόμενης δράσης και 
επωφελούμενοι από την 
εμπειρογνωμοσύνη τους. Ο ΑΠ/ ΥΕ, η 
ΕΥΕΔ και η Επιτροπή προετοιμάζουν 
όλες τις προτάσεις αποφάσεων σύμφωνα 
με τις διαδικασίες της Επιτροπής και τις 
υποβάλλουν προς έγκριση. 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει 
πλήρως στα στάδια σχεδιασμού, 
προγραμματισμού, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των μηχανισμών εξωτερικής 
χρηματοδότησης προκειμένου να 
διασφαλίζονται ο πολιτικός έλεγχος, ο 
δημοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία σε 
σχέση με τη χρηματοδότηση της Ένωσης 
στον τομέα της εξωτερικής δράσης.

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/127

Τροπολογία 127
David McAllister
εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Έκθεση A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Πρόταση κανονισμού
Article 8 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Άρθρο 8γ

 Θέσπιση σχεδίων δράσης και μέτρων 
1. Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδια δράσης 
και μέτρα μέσω απόφασης της 
Επιτροπής σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό.
2. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη 
σχετική προσέγγιση πολιτικής του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου τόσο κατά τον 
προγραμματισμό όσο και κατά την 
επακόλουθη εφαρμογή των εν λόγω 
σχεδίων δράσης και μέτρων, για λόγους 
συνέπειας της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης. 
Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον 
σχεδιασμό των σχεδίων δράσης και των 
μέτρων δυνάμει του παρόντος άρθρου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπόμενων χρηματοδοτικών ποσών, 
και επιπλέον ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όταν προβαίνει σε επί της 
ουσίας τροποποιήσεις ή παρατάσεις της 
βοήθειας. Το συντομότερο δυνατό μετά 
την έγκριση ή τη σημαντική τροποποίηση 
μέτρου, και σε κάθε περίπτωση εντός 
ενός μηνός από αυτή, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, όπου 
περιγράφονται ο χαρακτήρας και το 
σκεπτικό του εγκριθέντος μέτρου, η 
διάρκεια, ο προϋπολογισμός και το 
πλαίσιό του, συμπεριλαμβανομένης της 
συμπληρωματικότητάς του προς άλλα εν 
εξελίξει και προγραμματισμένα μέτρα 
βοήθειας της Ένωσης. Για έκτακτα 
μέτρα βοήθειας, η Επιτροπή αναφέρει 
επίσης κατά πόσον, σε ποιον βαθμό και 
με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει τη 
συνέχεια της πολιτικής η εκτέλεση της 
οποίας πραγματοποιείται μέσω της 
έκτακτης βοήθειας με μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα μέτρα βοήθειας βάσει 
του παρόντος κανονισμού. 
3. Πριν από την έγκριση σχεδίων δράσης 
και μέτρων που δεν βασίζονται σε 
έγγραφα προγραμματισμού σύμφωνα με 
το άρθρο 8α παράγραφος 2, πλην των 
περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
8α παράγραφοι 3 και 4, η Επιτροπή 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 14 προκειμένου να 
συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με 
τον καθορισμό των ειδικών στόχων που 
πρέπει να επιδιωχθούν, των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των 
μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, των 
κύριων δραστηριοτήτων και των 
ενδεικτικών χρηματοδοτικών κονδυλίων 
των εν λόγω σχεδίων δράσης και 
μέτρων. 
4. Σε επίπεδο δράσεων διενεργείται 
κατάλληλος έλεγχος όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία και 
το περιβάλλον, μεταξύ άλλων για τις 
επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή και τη 
βιοποικιλότητα, σύμφωνα με τις 
εφαρμοστέες νομοθετικές πράξεις της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α και 
της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου1β, ο οποίος περιλαμβάνει, 
κατά περίπτωση, εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για 
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τα περιβαλλοντικώς ευαίσθητα σχέδια, 
ιδίως όσον αφορά σημαντικές νέες 
υποδομές. 
Επιπλέον, εκτελούνται εκ των προτέρων 
εκτιμήσεις επιπτώσεων στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, στην κοινωνία και στην 
εργασία, καθώς και αναλύσεις των 
συγκρούσεων και εκτιμήσεις των 
κινδύνων. 
Κατά περίπτωση, κατά την εκτέλεση 
τομεακών προγραμμάτων 
χρησιμοποιούνται κοινωνικές και 
στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις 
και εκτιμήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη 
συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων στις 
εν λόγω εκτιμήσεις και την πρόσβαση του 
κοινού στα αποτελέσματά των εν λόγω 
εκτιμήσεων. 
 __________________ 
1α Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον (κωδικοποίηση) (ΕΕ L 26 της 
28.1.2012, σ. 1.) 
1β Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον (ΕΕ L 175 της 5.7.1985, 
σ. 40). 

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/128

Τροπολογία 128
David McAllister
εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Έκθεση A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
προβλεπόμενη στο άρθρο 13 εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
προβλεπόμενη στα άρθρα 7 παράγραφος 
3, 7α, 7β παράγραφοι 1 και 2, 8γ 
παράγραφος 3 και 13 και 15 εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Or. en
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