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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποί

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2018)0465),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0274/2018),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
...1

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της ...2

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0000/2018),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

                                               
1

2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι στόχοι του Μηχανισμού 
Προενταξιακής Βοήθειας είναι σαφώς 
διακριτοί από τους γενικούς στόχους της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης, καθώς 
σκοπός του παρόντος μηχανισμού είναι να 
προετοιμάσει τους δικαιούχους του 
παραρτήματος I για τη μελλοντική τους 
ένταξη στην Ένωση και να υποστηρίξει τη 
διαδικασία προσχώρησής τους. Είναι 
επομένως απαραίτητο να υπάρχει ένας 
ειδικός μηχανισμός για την υποστήριξη της 
διεύρυνσης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται 
ότι θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς 
τους γενικούς στόχους της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης και ιδίως ως προς τον 
Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ).

(2) Οι στόχοι του Μηχανισμού 
Προενταξιακής Βοήθειας απορρέουν τόσο 
από τις αρχές της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης που κατοχυρώνονται στο άρθρο 
21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ) όσο και από τον διακριτό 
χαρακτήρα του μηχανισμού, σκοπός του
οποίου είναι να προετοιμάσει τους 
δικαιούχους του παραρτήματος I για τη 
μελλοντική τους ένταξη στην Ένωση και 
να υποστηρίξει τη διαδικασία 
προσχώρησής τους. Είναι επομένως 
απαραίτητο να υπάρχει ένας ειδικός 
μηχανισμός για την υποστήριξη της 
διεύρυνσης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται 
ότι θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς 
τους γενικούς στόχους της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης και ιδίως ως προς τον 
Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ).

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το άρθρο 49 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) προβλέπει ότι 
κάθε ευρωπαϊκό κράτος που σέβεται τις 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, 
και δεσμεύεται να προάγει αυτές τις αξίες 
μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της 
Ένωσης. Ευρωπαϊκό κράτος που έχει 

(3) Το άρθρο 49 της ΣΕΕ προβλέπει 
ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος που σέβεται τις 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, 
και δεσμεύεται να προάγει αυτές τις αξίες 
μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της 
Ένωσης. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στις 
κοινωνίες των κρατών μελών, οι οποίες 
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υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην 
Ένωση μπορεί να γίνει μέλος μόνο 
εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πληροί τα
κριτήρια μέλους που καθορίστηκαν στη 
Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993 
(«κριτήρια της Κοπεγχάγης») και υπό την 
προϋπόθεση ότι η Ένωση έχει την 
ικανότητα να εντάξει το νέο μέλος. Τα 
κριτήρια της Κοπεγχάγης συνδέονται με 
τη σταθερότητα θεσμών που εγγυώνται 
τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
τον σεβασμό και την προστασία των 
μειονοτήτων, την ύπαρξη λειτουργικής 
οικονομίας της αγοράς, καθώς και την 
ικανότητα αντιμετώπισης των 
ανταγωνιστικών πιέσεων και των 
δυνάμεων της αγοράς στο εσωτερικό της 
Ένωσης, και την ικανότητα του νέου 
μέλους να αναλάβει όχι μόνο τα 
δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις 
βάσει των Συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένης της προσήλωσης 
στους στόχους της πολιτικής, 
οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, τη 
μη εφαρμογή διακρίσεων, την 
ανεκτικότητα, τη δικαιοσύνη, την 
αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Ευρωπαϊκό κράτος που έχει 
υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην 
Ένωση μπορεί να γίνει μέλος της Ένωσης 
μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πληροί τα 
κριτήρια προσχώρησης που 
καθορίστηκαν στη Σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη 
τον Ιούνιο του 1993 (τα «κριτήρια της 
Κοπεγχάγης») και υπό την προϋπόθεση 
ότι η Ένωση έχει την ικανότητα να 
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ενσωματώσει το νέο μέλος. Τα κριτήρια 
της Κοπεγχάγης συνδέονται με τη 
σταθερότητα θεσμών που εγγυώνται τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
τον σεβασμό και την προστασία των 
μειονοτήτων, την ύπαρξη λειτουργικής 
οικονομίας της αγοράς και την ικανότητα 
αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών 
πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς 
στο εσωτερικό της Ένωσης, καθώς και 
την ικανότητα ανάληψης όχι μόνο των 
δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων 
βάσει των Συνθηκών, περιλαμβανομένης 
της επιδίωξης των στόχων της πολιτικής, 
οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται 
επίσης βάσει των συμφωνιών που έχουν 
συναφθεί από την Ένωση με τους 
δικαιούχους του παραρτήματος Ι. Η 
βοήθεια θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται 
στην υποστήριξη των δικαιούχων του 
παραρτήματος Ι ώστε να ενισχύσουν τους 
δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος 
δικαίου, να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό 
σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, να 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να 
προωθούν την ισότητα των φύλων, την 
ανεκτικότητα, την κοινωνική ένταξη και 
την εξάλειψη των διακρίσεων. Η βοήθεια 
θα πρέπει να υποστηρίζει επίσης τις
βασικές αρχές και τα δικαιώματα που 
καθορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων. Η βοήθεια θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί στήριγμα για 
τις προσπάθειές τους για προώθηση της 

(7) Βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται 
επίσης βάσει των συμφωνιών που έχουν 
συναφθεί από την Ένωση με τους 
δικαιούχους. Η βοήθεια θα πρέπει κυρίως 
να εστιάζεται στην υποστήριξη των 
δικαιούχων ώστε να ενισχύσουν τους 
δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος 
δικαίου, να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό 
σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, να 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες, και να προωθούν την ισότητα 
των φύλων, την ανεκτικότητα, την 
κοινωνική ένταξη, τον σεβασμό των 
διεθνώς συμπεφωνημένων εργασιακών 
προτύπων και δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και την εξάλειψη των 
διακρίσεων. Η βοήθεια θα πρέπει να 
υποστηρίζει επίσης την προσήλωση των 



PR\1162924EL.docx 9/47 PE627.819v01-00

EL

περιφερειακής, της μακροπεριφερειακής 
και της διασυνοριακής συνεργασίας, 
καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ 
άλλων μέσω της εφαρμογής 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών της 
Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσει 
την οικονομική και κοινωνική τους 
ανάπτυξη, καθώς και την οικονομική 
διακυβέρνηση, προωθώντας ένα 
πρόγραμμα για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων 
μέσω της εφαρμογής πολιτικών 
περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας 
και της αγροτικής ανάπτυξης, κοινωνικών 
πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, της 
ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας και 
κοινωνίας, καθώς επίσης και σύμφωνα με 
την εμβληματική πρωτοβουλία ψηφιακού 
θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

δικαιούχων στις βασικές αρχές και τα 
δικαιώματα που καθορίζονται στον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, στην κοινωνική οικονομία 
της αγοράς και στη σύγκλιση προς το 
κοινωνικό κεκτημένο. Η βοήθεια θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί στήριγμα για 
τις προσπάθειές τους για προώθηση της 
περιφερειακής, της μακροπεριφερειακής 
και της διασυνοριακής συνεργασίας, 
καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ 
άλλων μέσω της εφαρμογής 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών της 
Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσει 
την οικονομική και κοινωνική τους 
ανάπτυξη, καθώς και την οικονομική 
διακυβέρνηση, προωθώντας ένα 
πρόγραμμα για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων 
μέσω της εφαρμογής πολιτικών 
περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας 
και της αγροτικής ανάπτυξης, κοινωνικών 
πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, της 
ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας και 
κοινωνίας, καθώς επίσης και σύμφωνα με 
την εμβληματική πρωτοβουλία ψηφιακού 
θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Οι ενέργειες στο πλαίσιο του 
μέσου που θεσπίζεται με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στην παροχή βοήθειας στους 
δικαιούχους για τη σταδιακή 
ευθυγράμμισή τους με την κοινή 
εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας 
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προσχώρησης.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σύμφωνα με την αρχή της 
συμμετοχικής δημοκρατίας, θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται από την Επιτροπή η 
κοινοβουλευτική εποπτεία κάθε 
δικαιούχου που παρατίθεται στο 
παράρτημα Ι.

(12) Σύμφωνα με την αρχή της 
συμμετοχικής δημοκρατίας, θα πρέπει να 
προωθείται από την Επιτροπή η ενίσχυση 
των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων και η 
κοινοβουλευτική εποπτεία κάθε 
δικαιούχου.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι δικαιούχοι του παραρτήματος Ι
είναι ανάγκη να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις 
παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, και 
να ευθυγραμμιστούν με τις προσπάθειες 
της Ένωσης για την αντιμετώπιση των εν 
λόγω ζητημάτων. Εκφράζοντας τη 
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και τη δέσμευση στους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το παρόν 
πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην 
ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και 
στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με 

(13) Οι δικαιούχοι είναι ανάγκη να είναι 
καλύτερα προετοιμασμένοι να 
αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες 
προκλήσεις, όπως τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και την κλιματική αλλαγή, και να 
ευθυγραμμιστούν με τις προσπάθειες της 
Ένωσης για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
ζητημάτων. Εκφράζοντας τη σημασία της 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης, το παρόν πρόγραμμα 
θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση 
δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη 
ενός στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 
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τον οποίο το 25 % των συνολικών 
δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα 
κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς. Οι 
δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος αναμένεται ότι θα
συνεισφέρουν το 16 % του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του 
προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Οι 
σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας και της 
υλοποίησης του προγράμματος, και η 
συνολική συνεισφορά του προγράμματος 
θα εκτιμάται στο πλαίσιο των σχετικών 
διαδικασιών αξιολόγησης και 
επανεξέτασης.

25 % των συνολικών δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται 
σε κλιματικούς σκοπούς. Οι δράσεις στο 
πλαίσιο του παρόντος προγράμματοςθα 
πρέπει να έχουν ως στόχο να
συνεισφέρουν το 16 % του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του 
προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς, 
επιδιώκοντας την επίτευξη του στόχου 
σύμφωνα με τον οποίο οι δαπάνες που 
σχετίζονται με το κλίμα θα φθάσουν το 
30% των δαπανών του ΠΔΠ έως το 2027. 
Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται 
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και 
της υλοποίησης του προγράμματος, και η 
συνολική συνεισφορά του προγράμματος 
θα εκτιμάται στο πλαίσιο των σχετικών 
διαδικασιών αξιολόγησης και 
επανεξέτασης.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση, 
τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα 
της ενίσχυσής τους, ιδίως με τακτικές 
διαβουλεύσεις και συχνές ανταλλαγές 
πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια του 
κύκλου της βοήθειας. Θα πρέπει επίσης να 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη 
βελτίωση του συντονισμού και της 
συμπληρωματικότητας, μεταξύ άλλων 
μέσω τακτικών διαβουλεύσεων με τους 
άλλους χορηγούς βοήθειας. Ο ρόλος της 
κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να 
ενισχυθεί τόσο με προγράμματα που 
εφαρμόζονται μέσω κρατικών φορέων όσο 
και ως άμεσης αποδέκτριας της βοήθειας 
της Ένωσης.

(16) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση, 
τη συνοχή, τη συνεκτικότητα και τη 
συμπληρωματικότητα της ενίσχυσής τους, 
ιδίως με τακτικές διαβουλεύσεις και 
συχνές ανταλλαγές πληροφοριών κατά τα 
διάφορα στάδια του κύκλου της βοήθειας. 
Θα πρέπει επίσης να ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση του 
συντονισμού και της 
συμπληρωματικότητας, μεταξύ άλλων 
μέσω τακτικών διαβουλεύσεων με τους 
άλλους χορηγούς βοήθειας. Ο ρόλος των 
πολύμορφων και ανεξάρτητων 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των διαφόρων ειδών και επιπέδων 
των τοπικών αρχών θα πρέπει να 
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ενισχυθεί κατάλληλα, τόσο με 
προγράμματα που εφαρμόζονται μέσω 
κρατικών φορέων όσο και ως άμεσων 
αποδεκτών της βοήθειας της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι προτεραιότητες δράσης για την 
επίτευξη των στόχων στους σχετικούς 
τομείς πολιτικής που θα υποστηριχθούν 
βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει 
να προσδιοριστούν σε πλαίσιο 
προγραμματισμού που θα συντάξει η 
Επιτροπή για τη διάρκεια του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης για 
την περίοδο 2021-2027, σε συνεργασία με 
τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι, 
βάσει του θεματολογίου της διεύρυνσης 
και των ειδικών αναγκών τους, σύμφωνα 
με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που 
καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
σχετικών εθνικών στρατηγικών. Το 
πλαίσιο προγραμματισμού θα πρέπει να 
προσδιορίζει τους τομείς που θα 
υποστηριχθούν μέσω της βοήθειας και μια 
ενδεικτική κατανομή κονδυλίων ανά τομέα 
παροχής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης 
μιας εκτίμησης των δαπανών που αφορούν 
το κλίμα.

(17) Οι προτεραιότητες δράσης για την 
επίτευξη των στόχων στους σχετικούς 
τομείς πολιτικής που θα υποστηριχθούν 
βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει 
να προσδιοριστούν σε πλαίσιο 
προγραμματισμού που θα συντάξει η 
Επιτροπή για τη διάρκεια του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης για 
την περίοδο 2021-2027. Οι εν λόγω 
προτεραιότητες θα πρέπει να 
καθορίζονται σε συνεργασία με τους 
δικαιούχους, βάσει του θεματολογίου της 
διεύρυνσης και των ειδικών αναγκών τους, 
σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους που καθορίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των σχετικών εθνικών 
στρατηγικών και των σχετικών 
ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Αυτή η εταιρική σχέση 
πρέπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, 
τις αρμόδιες αρχές, καθώς και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τη 
συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
φορέων και τον συντονισμό των χορηγών 
βοήθειας. Το πλαίσιο προγραμματισμού 
θα πρέπει να προσδιορίζει τους τομείς που 
θα υποστηριχθούν μέσω της βοήθειας και 
μια ενδεικτική κατανομή κονδυλίων ανά 
τομέα παροχής στήριξης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας εκτίμησης των 
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δαπανών που αφορούν το κλίμα και την 
ισότητα των φύλων. Η εξουσία έγκρισης 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή με 
σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος 
κανονισμού με τη θέσπιση του πλαισίου 
προγραμματισμού του ΜΠΒ και την 
αναθεώρησή του το αργότερο στις 30 
Ιουνίου 2025.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η Ένωση έχει συμφέρον να 
στηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων 
του παραρτήματος Ι για μεταρρυθμίσεις, 
με σκοπό την ένταξή τους στην Ένωση. Η 
διαχείριση της βοήθειας θα πρέπει να 
εστιάζεται ιδιαιτέρως στα αποτελέσματα 
και να δίνει κίνητρα σε όσους 
αποδεικνύουν έμπρακτα την τήρηση των 
δεσμεύσεών τους για μεταρρυθμίσεις, 
μέσω της αποδοτικής υλοποίησης της 
προενταξιακής βοήθειας και της προόδου 
ως προς την εκπλήρωση των κριτηρίων 
ένταξης.

(18) Είναι προς το κοινό συμφέρον της 
Ένωσης και των δικαιούχων να 
στηριχθούν οι προσπάθειες των 
δικαιούχων να μεταρρυθμίσουν τα 
πολιτικά, νομικά και οικονομικά 
συστήματά τους, με σκοπό την ένταξή 
τους στην Ένωση. Η διαχείριση της 
βοήθειας θα πρέπει να εστιάζεται 
ιδιαιτέρως στα αποτελέσματα και να δίνει 
κίνητρα σε όσους αποδεικνύουν έμπρακτα 
την τήρηση των δεσμεύσεών τους για 
μεταρρυθμίσεις, μέσω της αποδοτικής 
υλοποίησης της προενταξιακής βοήθειας 
και της προόδου ως προς την εκπλήρωση 
των κριτηρίων ένταξης. Η βοήθεια θα 
πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με την 
προσέγγιση βάσει επιδόσεων, σε 
ευθυγράμμιση προς την αρχή του 
«δίκαιου μεριδίου», και με σαφείς 
συνέπειες σε περιπτώσεις σοβαρής 
επιδείνωσης του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Με την επιφύλαξη της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού και των 
διατάξεων σχετικά με την αναστολή της 
χορήγησης ενισχύσεων σε διεθνείς 
συμφωνίες με δικαιούχους, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση 
του παραρτήματος Ι του παρόντος 
κανονισμού με σκοπό την αναστολή ή τη 
μερική αναστολή της βοήθειας της 
Ένωσης. Η εξουσία αυτή θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται όταν ένας δικαιούχος δεν 
τηρεί την αρχή της δημοκρατίας, το 
κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες ή παραβιάζει τις δεσμεύσεις 
που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των 
σχετικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί 
με την Ένωση. Όταν η Επιτροπή 
διαπιστώνει ότι δεν ισχύουν πλέον οι 
λόγοι που δικαιολογούν την αναστολή της 
βοήθειας, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
την τροποποίηση του παραρτήματος Ι με 
σκοπό την επαναφορά της βοήθειας της 
Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η μετάβαση από την άμεση 
διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων 
από την Επιτροπή στην έμμεση διαχείριση 
από τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι
θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες ικανότητες 
των εν λόγω δικαιούχων. Για τη διαχείριση 
της βοήθειας θα πρέπει να συνεχιστεί η 
χρήση των δομών και των μηχανισμών η 
αξία των οποίων αποδείχτηκε κατά την 
προενταξιακή διαδικασία.

(19) Η μετάβαση από την άμεση 
διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων 
από την Επιτροπή στην έμμεση διαχείριση 
από τους δικαιούχους θα πρέπει να γίνεται 
σταδιακά και σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
ικανότητες των εν λόγω δικαιούχων. Η 
μετάβαση στην έμμεση διαχείριση από 
τους δικαιούχους θα πρέπει να 
αναστέλλεται σε συγκεκριμένους τομείς 
πολιτικής ή προγράμματος σε περίπτωση 
που οι εν λόγω ικανότητες μειώνονται 
σημαντικά ή εάν η εν λόγω διαχείριση 
έχει ως αποτέλεσμα αναποτελεσματική 
χρήση των πόρων της Ένωσης, 
οδηγώντας σε σημαντικές αδυναμίες 
όσον αφορά τις σχετικές υποχρεώσεις. Η 
απόφαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις ενδεχόμενες 
αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές 
συνέπειες. Για τη διαχείριση της βοήθειας 
θα πρέπει να συνεχιστεί η χρήση των 
δομών και των μηχανισμών η αξία των 
οποίων αποδείχτηκε κατά την 
προενταξιακή διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Η διάθεση όλων των κονδυλίων 
που διατίθενται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
πραγματοποιείται κατά τρόπο διαφανή, 
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αποτελεσματικό, υπεύθυνο, 
αποπολιτικοποιημένο και αμερόληπτο, 
μεταξύ άλλων μέσω μιας δίκαιης 
κατανομής που αντικατοπτρίζει τις 
ανάγκες των περιφερειών και των 
τοπικών δήμων. Η Επιτροπή, η Ύπατη 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας («ΑΕ/ΥΕ»), και ιδίως οι 
αντιπροσωπείες της Ένωσης, θα πρέπει 
να παρακολουθούν στενά την τήρηση των 
εν λόγω κριτηρίων και την τήρηση των 
αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας 
και της αμεροληψίας κατά την κατανομή 
των κονδυλίων.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31β) Η Επιτροπή, η ΑΕ/ΥΕ, και ιδίως 
οι αντιπροσωπείες της Ένωσης και οι 
δικαιούχοι θα πρέπει να ενισχύσουν την 
προβολή της προενταξιακής βοήθειας της 
Ένωσης προκειμένου να γνωστοποιείται 
η προστιθέμενη αξία της στήριξης που 
προσφέρει η Ένωση. Οι αποδέκτες 
χρηματοδότησης της Ένωσης πρέπει να 
αναγνωρίζουν την προέλευση της 
χρηματοδότησης και να εξασφαλίζουν 
την κατάλληλη προβολή της. Ο ΜΠΒ θα 
πρέπει να συμβάλλει στη χρηματοδότηση 
δράσεων επικοινωνίας για την προώθηση 
των αποτελεσμάτων της βοήθειας της 
Ένωσης σε πολλαπλά ακροατήρια των 
δικαιούχων.

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «αρχή δίκαιης κατανομής της 
βοήθειας»: η συμπλήρωση της 
προσέγγισης βάσει επιδόσεων με έναν 
διορθωτικό μηχανισμό κατανομής, σε 
περιπτώσεις που η βοήθεια που 
παρέχεται στον δικαιούχο θα ήταν 
διαφορετικά δυσανάλογα χαμηλή ή 
υψηλή σε σύγκριση με τους άλλους 
δικαιούχους, λαμβανομένων υπόψη των 
αναγκών του θιγόμενου πληθυσμού και 
της σχετικής προόδου των 
μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την 
έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης 
ή την πρόοδο των εν λόγω 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του ΜΠΒ ΙΙΙ είναι 
να στηρίξει τους δικαιούχους του 
παραρτήματος Ι προκειμένου να 
θεσπίσουν και να εφαρμόσουν τις 
πολιτικές, θεσμικές, νομικές, διοικητικές, 
κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις τις οποίες απαιτείται να 
πραγματοποιήσουν οι εν λόγω δικαιούχοι 
για να συμμορφωθούν με τις αξίες της 
Ένωσης και να ευθυγραμμιστούν σταδιακά 
με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές 
και τις πρακτικές της Ένωσης, ώστε να 
καταστούν μέλη της Ένωσης, γεγονός που 

1. Γενικός στόχος του ΜΠΒ ΙΙΙ είναι 
να στηρίξει τους δικαιούχους προκειμένου 
να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν τις 
πολιτικές, θεσμικές, νομικές, διοικητικές, 
κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις τις οποίες απαιτείται να 
πραγματοποιήσουν οι εν λόγω δικαιούχοι 
για να συμμορφωθούν με τις αξίες της 
Ένωσης και να ευθυγραμμιστούν σταδιακά 
με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές 
και τις πρακτικές της Ένωσης, ώστε να 
καταστούν μέλη της Ένωσης, γεγονός που 
θα συμβάλλει στη σταθερότητα, την 
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θα συμβάλλει στη σταθερότητα, την 
ασφάλεια και την ευημερία τους.

ασφάλεια και την ευημερία τους, καθώς 
και στην υποστήριξη των στρατηγικών 
συμφερόντων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΜΠΒ ΙΙΙ έχει τους ακόλουθους 
ειδικούς στόχους:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ενισχύσει το κράτος δικαίου, τη 
δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, την 
κοινωνία των πολιτών και την ασφάλεια, 
καθώς και να βελτιώσει τη διαχείριση της 
μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης των συνόρων·

α) να ενισχύσει το κράτος δικαίου, τη 
δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, την 
κοινωνική συνοχή, την ισότητα των 
φύλων, την κοινωνία των πολιτών και την 
ασφάλεια, καθώς και να βελτιώσει τη 
διαχείριση της μετανάστευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των 
συνόρων·

Or. en
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να διαμορφώσει τους κανόνες, τα 
πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές 
των δικαιούχων του παραρτήματος Ι
σύμφωνα με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις 
πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης 
και να ενισχύσει τη συμφιλίωση και τις 
σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και τις 
διαπροσωπικές επαφές και την 
επικοινωνία·

γ) να διαμορφώσει τους κανόνες, τα 
πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές 
των δικαιούχων σύμφωνα με τους κανόνες, 
τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές 
της Ένωσης και να ενισχύσει την πρόληψη 
των συγκρούσεων, τη συμφιλίωση, την 
ειρήνευση, την οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης, τη διαμεσολάβηση και τις 
σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και τις 
διαπροσωπικές επαφές και την 
επικοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να ενισχύσει την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω 
της αυξημένης συνδεσιμότητας και της 
περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας 
και αγροτικής ανάπτυξης, των κοινωνικών 
πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, να 
ενισχύσει την προστασία του 
περιβάλλοντος, να αυξήσει την 
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, να 
επιταχύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και να αναπτύξει την ψηφιακή 
οικονομία και κοινωνία·

δ) να ενισχύσει την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή, μεταξύ 
άλλων μέσω της αυξημένης 
συνδεσιμότητας και της περιφερειακής 
ανάπτυξης, της γεωργίας και αγροτικής 
ανάπτυξης, των κοινωνικών πολιτικών και 
πολιτικών απασχόλησης, να ενισχύσει την 
προστασία του περιβάλλοντος, να αυξήσει 
την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, 
να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και να αναπτύξει την 
ψηφιακή οικονομία και κοινωνία·

Or. en
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του ΜΠΒ ΙΙΙ για την περίοδο 
2021-2027 ανέρχεται σε 14 500 000 000
EUR σε τρέχουσες τιμές.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του ΜΠΒ ΙΙΙ για την περίοδο 
2021-2027 ανέρχεται σε  [...]  EUR σε 
τρέχουσες τιμές.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το [ΕΤΠΑ]32 συνεισφέρει στα 
προγράμματα ή μέτρα διασυνοριακής 
συνεργασίας μεταξύ δικαιούχων του 
παραρτήματος Ι και κρατών μελών. Αυτά 
τα προγράμματα και μέτρα θεσπίζονται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 16. Το ύψος της συνεισφοράς από 
τον ΜΠΒ για προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας καθορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 3 του [κανονισμού 
ΕΕΣ]. Η διαχείριση των προγραμμάτων 
του ΜΠΒ για τη διασυνοριακή συνεργασία 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
[κανονισμό ΕΕΣ].

5. Το [ΕΤΠΑ]32  συνεισφέρει στα 
προγράμματα ή μέτρα διασυνοριακής 
συνεργασίας μεταξύ δικαιούχων και ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών. Αυτά τα 
προγράμματα και μέτρα θεσπίζονται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16. Το 
ύψος της συνεισφοράς από τον ΜΠΒ για 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 3 του [κανονισμού ΕΕΣ] και 
το ανώτατο όριο συνεισφοράς του ΜΠΒ 
ΙΙΙ ορίζεται σε 85%. Η διαχείριση των 
προγραμμάτων του ΜΠΒ για τη 
διασυνοριακή συνεργασία 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
[κανονισμό ΕΕΣ].

________________________ _____________________

32 COM(2018) 372 final – Πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

32 COM(2018) 372 final – Πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πλαίσιο πολιτικής για τη 
διεύρυνση που έχει καθοριστεί από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, 
οι συμφωνίες που θεσπίζουν νομικά 
δεσμευτική σχέση με τους δικαιούχους του 
παραρτήματος Ι, καθώς και σχετικά 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ανακοινώσεις της 
Επιτροπής ή κοινές ανακοινώσεις της 
Επιτροπής και της ύπατης εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας αποτελούν το 
συνολικό πλαίσιο πολιτικής για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
Επιτροπή διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ 
της βοήθειας και του πλαισίου πολιτικής 
για τη διεύρυνση.

1. Το πλαίσιο πολιτικής για τη 
διεύρυνση που έχει καθοριστεί από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, 
οι συμφωνίες που θεσπίζουν νομικά 
δεσμευτική σχέση με τους δικαιούχους, 
καθώς και σχετικά ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοινώσεις 
της Επιτροπής ή κοινές ανακοινώσεις της 
Επιτροπής και της ύπατης εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας αποτελούν το 
ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
Επιτροπή διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ 
της βοήθειας και του συνολικού πλαισίου 
πολιτικής για τη διεύρυνση. Η ΑΕ/ΥΕ 
εξασφαλίζει τον συνολικό πολιτικό 
συντονισμό της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης, την ενότητα, τη συνοχή και την 
αποτελεσματικότητά της, μεταξύ άλλων 
μέσω του παρόντος κανονισμού. Κατά 
συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης («ΕΥΕΔ») 
συντονίζει τον προγραμματισμό βάσει του 
παρόντος κανονισμού και συμβάλλει στον 
κύκλο διαχείρισης του παρόντος 
κανονισμού, βάσει των στόχων πολιτικής 
που καθορίζονται στο άρθρο 3.

Or. en



PE627.819v01-00 22/47 PR\1162924EL.docx

EL

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα και οι δράσεις 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
ενσωματώνουν τη διάσταση της 
κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της ισότητας των 
φύλων και λαμβάνουν υπόψη, κατά 
περίπτωση, τις διασυνδέσεις μεταξύ των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης33, για την 
προαγωγή ολοκληρωμένων δράσεων που 
μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλα 
οφέλη και να εκπληρώσουν πολλαπλούς 
στόχους με συνεκτικό τρόπο.

2. Τα προγράμματα και οι δράσεις 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
ενσωματώνουν τη διάσταση της 
κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του 
περιβάλλοντος, της μετανάστευσης, της 
ασφάλειας, της κοινωνικής και της 
περιφερειακής συνοχής και της ισότητας 
των φύλων και λαμβάνουν υπόψη, κατά 
περίπτωση, τις διασυνδέσεις μεταξύ των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης33, για την 
προαγωγή ολοκληρωμένων δράσεων που 
μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλα 
οφέλη και να εκπληρώσουν πολλαπλούς 
στόχους με συνεκτικό τρόπο. Οι δράσεις 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
αναμένεται να συνεισφέρουν το 16% του 
συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του 
στους κλιματικούς στόχους.

__________________ ____________________

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Κοινοβούλιο τα σχετικά έγγραφα 
προγραμματισμού εγκαίρως πριν από την 
έναρξη της περιόδου προγραμματισμού. 
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Στα εν λόγω έγγραφα αναφέρονται οι 
ενδεικτικές πιστώσεις που προβλέπονται 
ανά θεματική θυρίδα και, εφόσον 
διατίθενται, ανά χώρα/περιφέρεια, οι 
οποίες καλύπτουν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα και την επιλογή των 
ρυθμίσεων συνδρομής.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η Επιτροπή, η ΑΕ/ΥΕ και 
ιδιαίτερα οι αντιπροσωπείες της Ένωσης 
στις δικαιούχες χώρες, ζητούν τη 
συμμετοχή των συναφών οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα 
στάδια του κύκλου της βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένης της έναρξης, 
ανάπτυξης και υλοποίησης των 
προγραμμάτων, και διασφαλίζουν τη 
λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε να 
βελτιωθούν οι ικανότητες αυτών των 
οργανώσεων να διαδραματίζουν στο 
έπακρο τον ρόλο τους σε αυτή τη 
διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο III – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ



PE627.819v01-00 24/47 PR\1162924EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η βοήθεια δυνάμει του ΜΠΒ ΙΙΙ 
βασίζεται σε πλαίσιο προγραμματισμού 
του ΜΠΒ για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3. Το 
πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ 
θεσπίζεται από την Επιτροπή για τη 
διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου της Ένωσης.

1. Ο παρών κανονισμός 
συμπληρώνεται από ένα πλαίσιο 
προγραμματισμού του ΜΠΒ για τη 
θέσπιση περαιτέρω διατάξεων σχετικά με 
τον τρόπο επίτευξης των ειδικών στόχων 
που αναφέρονται στο άρθρο 3. Το πλαίσιο 
προγραμματισμού του ΜΠΒ θεσπίζεται 
από την Επιτροπή για τη διάρκεια του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της 
Ένωσης, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εντός των ορίων του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2021-2027.

Or. en
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ 
λαμβάνει δεόντως υπόψη σχετικές εθνικές 
στρατηγικές και τομεακές πολιτικές.

Το πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τα σχετικά 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τις σχετικές εθνικές 
στρατηγικές και τομεακές πολιτικές.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4, η Επιτροπή θεσπίζει το 
πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ μέσω 
εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης της επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 16.

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4, η Επιτροπή θεσπίζει το 
πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ, 
περιλαμβανομένων των ρυθμίσεων για 
την εφαρμογή της αρχής του «δίκαιου 
μεριδίου», μέσω πράξης κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 14. 
Το πλαίσιο προγραμματισμού του ΜΠΒ 
εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2025. Η Επιτροπή 
εγκρίνει νέο πλαίσιο προγραμματισμού 
του ΜΠΒ έως τις 30 Ιουνίου 2025, με 
βάση την ενδιάμεση αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 32 του 
[κανονισμού ΜΓΑΔΣ] και λαμβάνοντας 
υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πλαίσιο 
προγραμματισμού του ΜΠΒ μπορεί 
επίσης να επανεξετάζεται, όταν είναι 
αναγκαίο, για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του, ιδίως όταν υπάρχουν 
ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο 
πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 6 
και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά 
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ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πλαίσιο προγραμματισμού του 
ΜΠΒ περιλαμβάνει δείκτες για την 
αξιολόγηση της προόδου σε ό,τι αφορά την 
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 
αυτό.

5. Το πλαίσιο προγραμματισμού του 
ΜΠΒ λαμβάνει υπόψη σαφείς και 
επαληθεύσιμους δείκτες επιδόσεων που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV του 
παρόντος κανονισμού για την αξιολόγηση 
της προόδου σε ό,τι αφορά την επίτευξη 
των στόχων που έχουν τεθεί σε αυτό. Η 
προσέγγιση με βάση τις επιδόσεις στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
υπόκειται σε τακτικές ανταλλαγές 
απόψεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α

Αναστολή της βοήθειας της Ένωσης

1. Σε περίπτωση που ένας 
δικαιούχος δεν τηρεί την αρχή της 
δημοκρατίας, το κράτος δικαίου, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες ή παραβιάζει τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στις 
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σχετικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί 
με την Ένωση, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται, σύμφωνα με το άρθρο 
14, να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη 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 
επαναφορά της βοήθειας της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή μπορεί, σε 
συγκεκριμένα πεδία πολιτικής ή 
προγράμματα, να επιστρέφει από την 
έμμεση διαχείριση με τη δικαιούχο χώρα 
(ΕΔΔΧ) στην έμμεση διαχείριση με 
εντεταλμένες οντότητες διάφορες των 
δικαιούχων του ΜΠΒ ΙΙΙ, ή σε άμεση 
διαχείριση, αν ο δικαιούχος δεν σέβεται 
την αρχή της δημοκρατίας, το κράτος 
δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις θεμελιώδεις ελευθερίες ή παραβιάζει 
τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο 
πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών που 
έχουν συναφθεί με την Ένωση.

Or. en
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή τηρεί πλήρως 
ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με θέματα που αφορούν τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
προβλεπόμενων ουσιαστικών αλλαγών ή 
κατανομών.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η εκταμίευση της γενικής ή 
τομεακής δημοσιονομικής στήριξης 
εξαρτάται από την ικανοποιητική πρόοδο 
που σημειώνεται ως προς την επίτευξη 
των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με 
τον δικαιούχο.

Η Επιτροπή εφαρμόζει τα κριτήρια 
σχετικά με τις προϋποθέσεις 
δημοσιονομικής στήριξης που 
καθορίζονται στο άρθρο 23 παράγραφος 
4 του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ]. Λαμβάνει 
μέτρα για τη μείωση ή την αναστολή της 
χρηματοδότησης της Ένωσης μέσω 
δημοσιονομικής στήριξης σε περιπτώσεις 
συστημικών παρατυπιών στα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου ή μη 
ικανοποιητικής προόδου προς την 
επίτευξη των στόχων που έχουν 
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συμφωνηθεί με τον δικαιούχο.

Η εκ νέου ανάληψη της βοήθειας μετά 
την αναστολή που αναφέρεται στο άρθρο 
8 παράγραφος 2 στοιχείο β) συνοδεύεται 
από στοχοθετημένη συνδρομή προς τις 
εθνικές ελεγκτικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VI – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Επιπλέον των δεικτών που 
αναφέρονται στο παράρτημα IV, οι 
εκθέσεις για τη διεύρυνση λαμβάνονται 
υπόψη στο πλαίσιο αποτελεσμάτων της 
βοήθειας που παρέχεται μέσω του 
ΜΠΒ ΙΙΙ.

4. Επιπλέον των δεικτών που 
αναφέρονται στο παράρτημα IV, οι 
εκθέσεις για τη διεύρυνση, οι αξιολογήσεις 
της Επιτροπής για τα προγράμματα 
οικονομικής μεταρρύθμισης και τα 
σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου λαμβάνονται υπόψη στο 
πλαίσιο αποτελεσμάτων της βοήθειας που 
παρέχεται μέσω του ΜΠΒ ΙΙΙ.

Or. en
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή υποβάλλει και 
παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο τις ενδιάμεσες και τις 
τελικές εκθέσεις αξιολόγησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 32 του 
[κανονισμού ΜΓΑΔΣ]. Οι εκθέσεις αυτές 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σύμφωνα με το άρθρο 129 του 
δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με 
την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, κατά την 
εφαρμογή του καθεστώτος έμμεσης 
διαχείρισης, οι δικαιούχοι του 
παραρτήματος Ι αναφέρουν αμελλητί 
στην Επιτροπή τις παρατυπίες, 
συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων 
απάτης, οι οποίες έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο πρώτης διοικητικής ή 
δικαστικής πράξης διαπίστωσης και την 
κρατούν ενήμερη σχετικά με την πρόοδο 
της διοικητικής και νομικής διαδικασίας. 
Οι αναφορές υποβάλλονται με 
ηλεκτρονικά μέσα, με τη χρήση του 
συστήματος διαχείρισης παρατυπιών που 
έχει θεσπίσει η Επιτροπή.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 129 του 
δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με 
την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, κατά την 
εφαρμογή του καθεστώτος έμμεσης 
διαχείρισης, οι δικαιούχοι αναφέρουν 
αμελλητί στην Επιτροπή τις παρατυπίες, 
συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων 
απάτης, οι οποίες έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο πρώτης διοικητικής ή 
δικαστικής πράξης διαπίστωσης και την 
κρατούν ενήμερη σχετικά με την πρόοδο 
της διοικητικής και νομικής διαδικασίας. 
Οι αναφορές υποβάλλονται με 
ηλεκτρονικά μέσα, με τη χρήση του 
συστήματος διαχείρισης παρατυπιών που 
έχει θεσπίσει η Επιτροπή. Η Επιτροπή 
υποστηρίζει την ανάπτυξη στους 
δικαιούχους του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου και της ικανότητας λογιστικού 
ελέγχου, την αύξηση της διαφάνειας και 
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την πρόσβαση του κοινού στις 
πληροφορίες. Η Επιτροπή, η ΑΕ/ΥΕ και
ιδίως οι αντιπροσωπείες της Ένωσης 
στους δικαιούχους διασφαλίζουν ότι όλες 
οι χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της 
έμμεσης διαχείρισης πραγματοποιούνται 
με διαφανή, μη πολιτικοποιημένο και 
αμερόληπτο τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης 
κατανομής, που αντικατοπτρίζει τις 
ανάγκες των περιφερειών και των 
τοπικών δήμων.

Or. en

Τροπολογία 41

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 3, 13 και 15
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις.

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για 
τον καθορισμό ενιαίων όρων εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον 
αφορά τις δομές που θα συσταθούν για την 
προετοιμασία της προσχώρησης και για τη 
βοήθεια για την αγροτική ανάπτυξη, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

1. Θεσπίζονται, με την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, ειδικοί κανόνες 
όσον αφορά τις δομές που θα συσταθούν 
για την προετοιμασία της προσχώρησης 
και για τη βοήθεια για την αγροτική 
ανάπτυξη.
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άρθρου 16.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορίζει 
έναν παρατηρητή για κάθε συνεδρίαση 
της επιτροπής ΜΠΒ.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 
του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ].

1. Κατά την παροχή χρηματοδοτικής 
βοήθειας δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή, η ΑΕ/ΥΕ και 
ιδίως οι αντιπροσωπείες της Ένωσης 
στους δικαιούχους λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την 
προβολή της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, μεταξύ άλλων με την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
δικαιούχων με τις εν λόγω απαιτήσεις. Οι 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από τον 
ΜΠΒ υπόκεινται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο Εγχειρίδιο Επικοινωνίας 
και Προβολής για τις Εξωτερικές 
Δράσεις της ΕΕ. Η Επιτροπή εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για έργα 
χρηματοδοτούμενα από την Ένωση 
σχετικά με δράσεις προβολής και 
επικοινωνίας για κάθε δικαιούχο.
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Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για 
την ενίσχυση της στρατηγικής 
επικοινωνίας και της δημόσιας 
διπλωματίας για την κοινοποίηση των 
αξιών της Ένωσης και την προβολή της 
προστιθέμενης αξίας της στήριξης της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι αποδέκτες χρηματοδότησης 
της Ένωσης αναγνωρίζουν την 
προέλευση της χρηματοδότησης και 
εξασφαλίζουν την κατάλληλη προβολή 
της:

α) καταθέτοντας δήλωση όπου 
επισημαίνεται η στήριξη από την Ένωση 
κατά τρόπο εμφανή σε έγγραφα και 
επικοινωνιακό υλικό που σχετίζεται με 
την εκτέλεση των κονδυλίων, μεταξύ 
άλλων σε επίσημο δικτυακό τόπο, εάν 
υπάρχει·

β) προωθώντας τις ενέργειες και τα 
αποτελέσματά τους, με την παροχή 
συνεκτικής, αποτελεσματικής και 
αναλογικής στοχευμένης πληροφόρησης 
σε πολλαπλά ακροατήρια, 
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περιλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης και του κοινού.

Η Επιτροπή προβαίνει σε δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας σε σχέση 
με τον παρόντα κανονισμό και με τις 
δραστηριότητες που υλοποίησε και τα 
αποτελέσματά τους. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στον παρόντα 
κανονισμό μπορούν να συμβάλουν επίσης 
στην εταιρική προβολή των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον 
βαθμό που οι εν λόγω προτεραιότητες 
είναι άμεσα συναφείς με τους στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Θέσπιση των απαραίτητων 
οργανισμών για τη διασφάλιση του 
κράτους δικαίου και ενθάρρυνση της 
ορθής λειτουργίας τους από τα πρώιμα 
στάδια. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον 
τομέα αποσκοπούν Οι παρεμβάσεις σε 

α) Θέσπιση των απαραίτητων 
οργανισμών για τη διασφάλιση του 
κράτους δικαίου και ενθάρρυνση της 
ορθής λειτουργίας τους από τα πρώιμα 
στάδια. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον 
τομέα αποσκοπούν Οι παρεμβάσεις σε 
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αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στη θέσπιση 
ανεξάρτητων, υποκείμενων σε λογοδοσία 
και αποτελεσματικών δικαστικών 
συστημάτων, τα οποία προβλέπουν, 
μεταξύ άλλων, διαφανή και αξιοκρατικά 
συστήματα διορισμού, αξιολόγησης και 
προαγωγών, και αποτελεσματικές 
πειθαρχικές διαδικασίες σε περιπτώσεις 
επιλήψιμων πράξεων, και στην προώθηση 
της δικαστικής συνεργασίας, στην 
εξασφάλιση της θέσπισης άρτιων
συστημάτων προστασίας των συνόρων, 
διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών 
και παροχής ασύλου σε όσους έχουν 
ανάγκη, στην ανάπτυξη αποτελεσματικών 
εργαλείων για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της 
λαθραίας διακίνησης μεταναστών, της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και της διαφθοράς· στην 
προαγωγή και προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
Ρομά, καθώς και των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και 
διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων, 
των θεμελιωδών ελευθεριών, 
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης και της προστασίας 
των δεδομένων.

αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στη θέσπιση 
ανεξάρτητων, υποκείμενων σε λογοδοσία 
και αποτελεσματικών δικαστικών 
συστημάτων, τα οποία προβλέπουν, 
μεταξύ άλλων, διαφανή και αξιοκρατικά 
συστήματα διορισμού, αξιολόγησης και 
προαγωγών, και αποτελεσματικές 
πειθαρχικές διαδικασίες σε περιπτώσεις 
επιλήψιμων πράξεων, και στην προώθηση 
της δικαστικής συνεργασίας, στην 
εξασφάλιση της θέσπισης επαρκών
συστημάτων προστασίας των συνόρων, 
διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών 
και παροχής ασύλου σε όσους έχουν 
ανάγκη, στην ανάπτυξη αποτελεσματικών 
εργαλείων για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της 
λαθραίας διακίνησης μεταναστών, της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και της διαφθοράς· στην 
προαγωγή και προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων,
των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, καθώς 
και των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, 
αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών και 
μεσοφυλικών ατόμων, των θεμελιωδών 
ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της 
προστασίας των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ενδυνάμωση της οικονομικής 
διακυβέρνησης. Οι παρεμβάσεις 
αποσκοπούν στη στήριξη της συμμετοχής 
στη διαδικασία του προγράμματος 

γ) Ενδυνάμωση της οικονομικής 
διακυβέρνησης. Οι παρεμβάσεις 
αποσκοπούν στη στήριξη της συμμετοχής 
στη διαδικασία του προγράμματος 
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οικονομικής μεταρρύθμισης και της 
συστηματικής συνεργασίας με διεθνή 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε 
θεμελιώδη ζητήματα οικονομικής 
πολιτικής, καθώς και στη βελτίωση της 
ικανότητας ενίσχυσης της 
μακροοικονομικής σταθερότητας και στη 
στήριξη της πορείας προς μια λειτουργική 
οικονομία της αγοράς, ικανή να 
ανταπεξέρχεται στις ανταγωνιστικές 
πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς εντός 
της Ένωσης·

οικονομικής μεταρρύθμισης και της 
συστηματικής συνεργασίας με διεθνή 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε 
θεμελιώδη ζητήματα οικονομικής 
πολιτικής, καθώς και στη βελτίωση της 
ικανότητας ενίσχυσης της 
μακροοικονομικής σταθερότητας, στην 
κοινωνική συνοχή και στη στήριξη της 
πορείας προς μια λειτουργική οικονομία 
της αγοράς, ικανή να ανταπεξέρχεται στις 
ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις 
της αγοράς εντός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Ενίσχυση της ικανότητας της 
Ένωσης και των εταίρων της να 
προλαμβάνουν τις συγκρούσεις, να 
εδραιώνουν την ειρήνη και να 
αντιμετωπίζουν καταστάσεις που 
προηγούνται και έπονται των κρίσεων, 
μεταξύ άλλων μέσω της έγκαιρης 
προειδοποίησης και της ανάλυσης των 
κινδύνων με προσοχή στη διάσταση των 
συγκρούσεων, προώθηση της 
διαπροσωπικής δικτύωσης, της 
συμφιλίωσης, της οικοδόμησης ειρήνης 
και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, 
και στήριξη δράσεων ανάπτυξης 
ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας 
και της ανάπτυξης.

δ) Ενίσχυση της ικανότητας της 
Ένωσης και των εταίρων της να 
προλαμβάνουν τις συγκρούσεις, να 
εδραιώνουν την ειρήνη και να 
αντιμετωπίζουν καταστάσεις που 
προηγούνται και έπονται των κρίσεων, 
μεταξύ άλλων μέσω της έγκαιρης 
προειδοποίησης και της ανάλυσης των 
κινδύνων με προσοχή στη διάσταση των 
συγκρούσεων, προώθηση της 
διαπροσωπικής δικτύωσης, της 
συμφιλίωσης, της οικοδόμησης ειρήνης 
και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης,
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης της 
περιφερειακής επιτροπής για τη 
στοιχειοθέτηση των πραγματικών 
περιστατικών σχετικά με εγκλήματα 
πολέμου και άλλες σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διαπράχθηκαν στην πρώην
Γιουγκοσλαβία (RECOM), καθώς και 
στήριξη δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων 
για τη στήριξη της ασφάλειας και της 
ανάπτυξης.
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Ενίσχυση των ικανοτήτων των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των οργανώσεων των κοινωνικών 
εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των 
επαγγελματικών ενώσεων, στους 
δικαιούχους του παραρτήματος Ι και 
ενθάρρυνση της δικτύωσης σε όλα τα 
επίπεδα μεταξύ των οργανώσεων με έδρα 
στην Ένωση και των οργανώσεων των 
δικαιούχων του παραρτήματος Ι, ώστε να 
τους παρέχεται η δυνατότητα να 
αναπτύξουν ουσιαστικό διάλογο με φορείς 
του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

ε) Ενίσχυση των ικανοτήτων των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των οργανώσεων των κοινωνικών 
εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των 
επαγγελματικών ενώσεων, στους 
δικαιούχους και ενθάρρυνση της 
δικτύωσης σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των 
οργανώσεων με έδρα στην Ένωση και των 
οργανώσεων των δικαιούχων, ώστε να 
τους παρέχεται η δυνατότητα να 
αναπτύξουν ουσιαστικό διάλογο με φορείς 
του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Η 
βοήθεια θα πρέπει να είναι προσιτή όσο 
το δυνατόν ευρύτερα σε διάφορες 
οργανώσεις στους δικαιούχους.

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ii – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Προώθηση της ευθυγράμμισης των 
κανόνων, των προτύπων, των πολιτικών 
και των πρακτικών των χωρών εταίρων με 
τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές 
και τις πρακτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις.

στ) στ) Προώθηση της ευθυγράμμισης 
των κανόνων, των προτύπων, των 
πολιτικών και των πρακτικών των χωρών 
εταίρων με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις 
πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για 
τις δημόσιες προμήθειες και τις κρατικές 
ενισχύσεις.
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ii – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) Προώθηση της ποιοτικής 
απασχόλησης και της πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν 
τον τομέα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
της υψηλής ανεργίας και της αεργίας με τη 
στήριξη της βιώσιμης ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως των νέων [κυρίως των 
νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης (ΕΑΕΚ)], των γυναικών, των 
μακροχρόνια ανέργων και όλων των 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Τα μέτρα 
προάγουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
ποιότητας και υποστηρίζουν την 
αποτελεσματική επιβολή των εργασιακών 
κανόνων και προτύπων σε ολόκληρη την 
επικράτεια. Άλλες βασικές παρεμβάσεις 
αφορούν τη στήριξη της ισότητας των 
φύλων, την προώθηση της 
απασχολησιμότητας και της 
παραγωγικότητας, την προσαρμογή των 
εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην 
αλλαγή, την καθιέρωση βιώσιμου 
κοινωνικού διαλόγου, καθώς και τον 
εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των 
θεσμών της αγοράς εργασίας, όπως οι 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και οι 
επιθεωρήσεις εργασίας.

η) Προώθηση της ποιοτικής 
απασχόλησης και της πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν 
τον τομέα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
της υψηλής ανεργίας και της αεργίας με τη 
στήριξη της βιώσιμης ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως των νέων [κυρίως των 
νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης (ΕΑΕΚ)], των γυναικών, των 
μακροχρόνια ανέργων και όλων των 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Τα μέτρα 
προάγουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
ποιότητας και υποστηρίζουν την 
αποτελεσματική επιβολή των εργασιακών 
κανόνων και προτύπων σε ολόκληρη την 
επικράτεια, μεταξύ άλλων με την 
προώθηση του σεβασμού των βασικών 
αρχών και των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων. Άλλες βασικές 
παρεμβάσεις αφορούν τη στήριξη της 
ισότητας των φύλων, την προώθηση της 
απασχολησιμότητας και της 
παραγωγικότητας, την προσαρμογή των 
εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην 
αλλαγή, την καθιέρωση βιώσιμου 
κοινωνικού διαλόγου, καθώς και τον 
εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των 
θεσμών της αγοράς εργασίας, όπως οι 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και οι 
επιθεωρήσεις εργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) Προώθηση έξυπνων, βιώσιμων και 
ασφαλών μεταφορών χωρίς αποκλεισμούς 
και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε 
βασικές υποδομές δικτύων, με επενδύσεις 
σε έργα με υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη 
αξία. Οι επενδύσεις θα πρέπει να 
ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα ανάλογα 
με τη συνάφειά τους με τις συνδέσεις του 
ΔΕΔ-Μ με την ΕΕ και με τη συμβολή τους 
στη βιώσιμη κινητικότητα, στον 
περιορισμό των εκπομπών και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και στην 
ασφαλή κινητικότητα, σε συνέργεια με τις 
μεταρρυθμίσεις που προωθεί η συνθήκη 
για την ίδρυση της Κοινότητας 
Μεταφορών.

ι) Προώθηση έξυπνων, βιώσιμων και 
ασφαλών μεταφορών χωρίς αποκλεισμούς 
και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε 
βασικές υποδομές δικτύων, με επενδύσεις 
σε έργα με υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη 
αξία. Οι επενδύσεις θα πρέπει να 
ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα ανάλογα 
με τη συνάφειά τους με τις συνδέσεις του 
ΔΕΔ-Μ με την ΕΕ, με τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και με τη συμβολή τους 
στη βιώσιμη κινητικότητα, στον 
περιορισμό των εκπομπών και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην 
ασφαλή κινητικότητα, σε συνέργεια με τις 
μεταρρυθμίσεις που προωθεί η συνθήκη 
για την ίδρυση της Κοινότητας 
Μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) Ενίσχυση του αγροδιατροφικού και 
του αλιευτικού τομέα έναντι των 
ανταγωνιστικών πιέσεων και των 
δυνάμεων της αγοράς και σταδιακή 
ευθυγράμμισή του με τους ενωσιακούς 
κανόνες και πρότυπα. Ταυτόχρονα 
επιδιώκεται η επίτευξη οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων 
στο πλαίσιο μιας ισόρροπης εδαφικής 
ανάπτυξης των αγροτικών και των 
παράκτιων περιοχών.

ιστ) Ενίσχυση του αγροδιατροφικού και 
του αλιευτικού τομέα έναντι των 
ανταγωνιστικών πιέσεων και των 
δυνάμεων της αγοράς και σταδιακή 
ευθυγράμμισή του με τους ενωσιακούς 
κανόνες και πρότυπα, με στόχο την 
αύξηση της ικανότητας εξαγωγών προς 
την αγορά της Ένωσης. Ταυτόχρονα 
επιδιώκεται η επίτευξη οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων 
στο πλαίσιο μιας ισόρροπης εδαφικής 
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ανάπτυξης των αγροτικών και των 
παράκτιων περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) προώθηση της τοπικής και 
περιφερειακής διακυβέρνησης και
βελτίωση του σχεδιασμού και της 
διοικητικής ικανότητας της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης·

ζ) προώθηση της τοπικής και 
περιφερειακής διακυβέρνησης, 
περιλαμβανομένης της διασυνοριακής 
συνεργασίας μεταξύ διοικήσεων με σκοπό 
την προώθηση της συμφιλίωσης και της 
εδραίωσης της ειρήνης, βελτίωση του 
σχεδιασμού και της διοικητικής ικανότητας 
της τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης·

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) προώθηση της διασυνοριακής 
συνεργασίας μεταξύ διοικήσεων με σκοπό 
την προώθηση της συμφιλίωσης και της 
εδραίωσης της ειρήνης, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης της 
περιφερειακής επιτροπής για τη 
στοιχειοθέτηση των πραγματικών 
περιστατικών σχετικά με εγκλήματα 
πολέμου και άλλες σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διαπράχθηκαν στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία (RECOM).
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Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ακόλουθος κατάλογος βασικών δεικτών 
επιδόσεων χρησιμοποιείται για να 
συμβάλει στη μέτρηση της συνεισφοράς 
της Ένωσης στην επίτευξη των ειδικών της 
στόχων:

Ο ακόλουθος κατάλογος βασικών δεικτών 
επιδόσεων και η ετήσια εξέλιξή τους
χρησιμοποιούνται για να συμβάλουν στη 
μέτρηση της συνεισφοράς της Ένωσης 
στην επίτευξη των ειδικών της στόχων:

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το ποσοστό και την ετήσια 
εξέλιξη της ευθυγράμμισης με τις 
αποφάσεις και τα μέτρα στο πλαίσιο της 
ΚΕΠΠΑ, όπως αναφέρεται από την 
ΕΥΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Δημόσιες δαπάνες κοινωνικής 
ασφάλισης (ποσοστό του ΑΕΠ) (πηγή

5. Δημόσιες δαπάνες κοινωνικής 
ασφάλισης (ποσοστό του ΑΕΠ), όπως 



PE627.819v01-00 42/47 PR\1162924EL.docx

EL

ΔΟΕ) ή ποσοστό απασχόλησης (πηγή:
εθνικές στατιστικές)

αναφέρεται από τη ΔΟΕ, δαπάνες για την 
υγεία, εισοδηματική ανισότητα, ποσοστό 
φτώχειας, ποσοστό απασχόλησης και 
ποσοστό ανεργίας, σύμφωνα με τις 
επίσημες εθνικές στατιστικές.

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Αλλαγές στον συντελεστή GΙΝΙ 
ενός δικαιούχου με την πάροδο του 
χρόνου.

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Αριθμός προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας που έχουν 
συναφθεί μεταξύ δικαιούχων του ΜΠΒ, 
αφενός, και μεταξύ δικαιούχων του ΜΠΒ 
και κρατών μελών της ΕΕ, αφετέρου
(πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

10. Αριθμός προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας που έχουν 
συναφθεί μεταξύ δικαιούχων του ΜΠΒ, 
αφενός, και μεταξύ δικαιούχων του ΜΠΒ 
και κρατών μελών της ΕΕ, αφετέρου, όπως 
αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Ο αριθμός των νέων οργανώσεων 
που συμμετέχουν σε δράσεις και 
προγράμματα με την πάροδο του χρόνου.

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δείκτες θα αναλύονται, κατά 
περίπτωση, ανά φύλο.

Οι δείκτες θα αναλύονται, κατά 
περίπτωση, ανά ελάχιστη ηλικία και φύλο.

Or. en

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από το 2007, ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο που 
στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, δηλαδή τις έξι 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία, με στόχο την προετοιμασία των δικαιούχων 
για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προσχώρηση στην ΕΕ. Η χρηματοδότηση μέσω 
του ΜΠΒ στηρίζει τη διαδικασία προσχώρησης με τη δημιουργία ικανοτήτων και την επίτευξη 
θετικών, μη αναστρέψιμων, μακροπρόθεσμων αλλαγών στις χώρες, με στόχο να καταστούν 
μελλοντικά μέλη της ΕΕ. Το νομικό πλαίσιο της δεύτερης γενιάς του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), το οποίο εγκρίθηκε το 2014, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 
2020.

Γενικές παρατηρήσεις

Η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, που 
αντικατοπτρίζεται στην ενδιάμεση έκθεση για το νέο ΠΔΠ (2018/0166R (APP)), διαμορφώνει 
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τη θέση του σχετικά με το κονδύλιο για τον κανονισμό του ΜΠΒ ΙΙΙ. Το ΠΔΠ και ο ΜΠΒ ΙΙΙ 
θα πρέπει να αναθεωρηθούν πριν από το 2027 σε περίπτωση προσχώρησης (ή προσχωρήσεων) 
στην Ένωση, ώστε να ληφθούν υπόψη οι προκύπτουσες ανάγκες δαπανών.

Οι συνεισηγητές επισημαίνουν την πρόταση για αύξηση του κονδυλίου του ΜΠΒ για την 
περίοδο 2021-2027 σε ονομαστικούς όρους σε 14,5 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές), αλλά είναι 
πεπεισμένοι ότι μια μη αντιστοίχιση ή μη υπέρβαση των χορηγήσεων του ΜΠΒ ΙΙ την περίοδο 
2014-2020 σε πραγματικούς όρους δεν θα εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση κατά τη 
διάρκεια της περιόδου που είναι κρίσιμη για την ενταξιακή διαδικασία και την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την ΕΕ. 

Η χρηματοδότηση μέσω του ΜΠΒ αποτελεί μακροπρόθεσμη επένδυση στο ευρωπαϊκό μέλλον 
των Δυτικών Βαλκανίων και η αποδοτική χρήση των κονδυλίων της ΕΕ πρέπει να 
εξασφαλιστεί μέσω αυστηρού ελέγχου και παρακολούθησης προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επίτευξη αποτελεσμάτων και μια καλή σχέση της αξίας τους προς τα χρήματα των 
φορολογουμένων.

Με την επιφύλαξη της τελικής απόφασης σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση των 
περισσότερων άλλων μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης (ΜΕΧ) της ΕΕ στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), είναι σημαντικό η 
πολιτική διεύρυνσης να συνεχίσει να χρηματοδοτείται από χωριστό ειδικό μέσο, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή ευθυγράμμιση και συνοχή μεταξύ των ΜΕΧ. Οι 
συνεισηγητές υπογραμμίζουν την ανάγκη να παραμείνει ο ΜΠΒ ένα αυτόνομο μέσο, λόγω της 
ειδικής φύσης της διαδικασίας διεύρυνσης στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης, που θα 
υποστηρίζεται από τη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη σχέση με την Τουρκία.

Οι συνεισηγητές είναι πεπεισμένοι ότι η χρηματοδότηση του ΜΠΒ για τη διασυνοριακή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
(Interreg) θα πρέπει να είναι περιορισμένη και να παρακολουθείται προκειμένου να 
διασφαλίζεται μια πιο ισορροπημένη συγχρηματοδότηση. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι δεν θα 
αντικαθιστά, αλλά θα συμπληρώνει και θα ενθαρρύνει την υφιστάμενη ή ενδεχόμενη 
συνεργασία μεταξύ των δικαιούχων του ΜΠΒ στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. 

Σαφέστερη στρατηγική εστίαση

Για τις υποψήφιες χώρες, η τρίτη γενιά του ΜΠΒ πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να 
λειτουργεί ως εφαλτήριο για την υλοποίηση του μελλοντικού πλαισίου συνοχής μετά την 
προσχώρησή τους στην ΕΕ· για τις δυνάμει υποψήφιες χώρες, πρέπει να θέτει τις βάσεις για 
την προετοιμασία των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τις διαπραγματεύσεις 
προσχώρησης.  Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τον ΜΠΒ ΙΙ 
στον ΜΠΒ ΙΙΙ και, μετά την προσχώρηση νέων μελών, από τον ΜΠΒ ΙΙΙ στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Η προενταξιακή βοήθεια πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις οριζόντιες πολιτικές, θεσμικές, 
νομικές, διοικητικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις που θα επικεντρώνονται στην 
ΕΕ στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες. Βασίζονται στα κριτήρια της Κοπεγχάγης, 
στις προϋποθέσεις και στη σταδιακή ευθυγράμμιση με τους κανόνες, τα πρότυπα και τις 
πολιτικές της Ένωσης. 
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Η χρηματοδότηση θα πρέπει να αναπροσανατολιστεί ώστε να καλύψει συγκεκριμένες 
θεμελιώδεις ανάγκες και σημαντικές καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις σε κάθε μία από τις 
ενδιαφερόμενες χώρες. Παράλληλα με την εντονότερη έμφαση στις καθιερωμένες 
προτεραιότητες του ΜΠΒ, που καλύπτουν το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη 
χρηστή διακυβέρνηση, την κοινωνικοοικονομική συνοχή και την ενδελεχή προετοιμασία στα 
35 κεφάλαια του κεκτημένου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ευθυγράμμισης με την 
ΚΕΠΠΑ, το ΜΠΒ ΙΙΙ πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των αποδεκτών στους τομείς της 
μετανάστευσης, της ασφάλειας, της ισότητας των φύλων, της προστασίας του κλίματος και της 
διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών. 

Το ΜΠΒ ΙΙΙ πρέπει επίσης να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της 
πολιτικής για τη διεύρυνση με την προώθηση της συνοχής και της σύγκλισης όσον αφορά τα 
δικαιώματα και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων. Εκτός από την εντονότερη εστίαση στην κοινωνική οικονομία της αγοράς και 
την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή στην εφαρμογή του ΜΠΒ, η κοινωνική διάσταση 
πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ενδιάμεση επανεξέταση του ΜΠΒ και να αξιολογηθεί μέσω 
σαφών και μετρήσιμων δεικτών, όπως ο συντελεστής GΙΝΙ.

Η ΕΕ πρέπει να εστιάσει εκ νέου τις προσπάθειές της στην ενίσχυση του εκδημοκρατισμού με 
την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινοβουλίων, της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων 
ενημέρωσης, στηρίζοντας παράλληλα τα μέτρα για την επίτευξη πραγματικού πολιτικού 
διαλόγου και συμφιλίωσης ως προϋπόθεση για την ειρήνη. Στο πλαίσιο αυτό, η διασυνοριακή 
συνεργασία, η βελτίωση του διαλόγου, οι σχέσεις γειτονίας, η περιφερειακή συνδεσιμότητα 
και η οικονομική ολοκλήρωση έχουν μεγάλη σημασία. 

Ενίσχυση του ρόλου του ΕΚ

Ενώ ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι να παρέχει τη γενική κατεύθυνση και τον έλεγχο των 
μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης και όχι τη «μικροδιαχείρισή» τους, οι συνεισηγητές 
υπογραμμίζουν την ανάγκη να διαφυλαχθεί ο ρόλος του ΕΚ και το καθήκον της Επιτροπής να 
τηρεί το Κοινοβούλιο τακτικά, έγκαιρα και πλήρως συνδεδεμένο με τις δραστηριότητες αυτές.

Με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την ενδιάμεση επανεξέταση του ΜΠΒ ΙΙ, οι 
συνεισηγητές προτείνουν να ενισχυθεί η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς να 
τεθεί σε κίνδυνο η ταχύτητα της λήψης αποφάσεων, με την αύξηση της διαδικασίας 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

Οι συνεισηγητές είναι επίσης πεπεισμένοι ότι το πλαίσιο προγραμματισμού θα πρέπει να 
υπόκειται σε «ρήτρα λήξης ισχύος», η οποία θα διασφαλίζει την πραγματική ενδιάμεση 
επανεξέτασή του. 

Είναι σημαντικό οι θέσεις του ΕΚ σε τομείς στους οποίους το Κοινοβούλιο έχει δικά του 
προγράμματα βοήθειας, όπως η δημιουργία ικανοτήτων, η διαμεσολάβηση και η 
παρακολούθηση εκλογών, να λαμβάνονται πλήρως υπόψη στον συνολικό προγραμματισμό.

Μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η χρηματοδότηση να κατανέμεται με διαφανή, αποτελεσματικό, 
υπεύθυνο, αποπολιτικοποιημένο και αμερόληπτο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης 
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κατανομής που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των περιφερειών και των τοπικών δήμων.

Οι συνεισηγητές υπογραμμίζουν τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι αντιπροσωπείες της 
ΕΕ επί τόπου, όσον αφορά τη διασφάλιση της ορθής χρήσης και της προβολής της 
χρηματοδότησης της ΕΕ, καθώς και της συμμετοχής ευρέος φάσματος οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και τοπικών αρχών κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων του 
κύκλου παροχής βοήθειας.

Προσέγγιση βάσει επιδόσεων

Η μείζων αλλαγή στο πλαίσιο του προτεινόμενου πλαισίου προγραμματισμού είναι η 
μετατόπιση από τις χορηγήσεις ανά χώρα στις χρηματοδοτήσεις βάσει προτεραιοτήτων στο 
πλαίσιο της αρχής «δίκαιου μεριδίου» , δηλαδή του προγραμματισμού του ΜΠΒ μέσω πέντε 
«θυρίδων» που αντικατοπτρίζουν συγκεκριμένους στόχους και επιδόσεις. 

Οι συνεισηγητές υποστηρίζουν την αυξημένη ευελιξία όσον αφορά την απομάκρυνση από τα 
κονδύλια των χωρών προς τα θεματικά κονδύλια προτεραιότητας και την προσέγγιση βάσει 
επιδόσεων. Το πλαίσιο προγραμματισμού και επιδόσεων του ΜΠΒ ΙΙΙ, με βάση τις ανάγκες 
και τα κριτήρια επιδόσεων και την αρχή της δίκαιης κατανομής των μετοχών, θα πρέπει να 
τεθεί σε εφαρμογή και να βελτιωθεί μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας, της υλοποίησης και της αξιολόγησης του ΜΠΒ ΙΙΙ. 

Ενισχυμένη αιρεσιμότητα 

Υποστηρίζοντας μια ενισχυμένη προσέγγιση βάσει επιδόσεων, οι εισηγητές προτείνουν την 
ενίσχυση των προϋποθέσεων της βοήθειας του ΜΠΒ με την πρόβλεψη της δυνατότητας 
αναστολής της προενταξιακής βοήθειας σε περιπτώσεις παραβίασης των αρχών της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των σχετικών 
συμφωνιών που έχουν συναφθεί με την Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, ο μηχανισμός 
παρακολούθησης, αναστολής και επαναφοράς που κατοχυρώνεται στο σύστημα γενικευμένων 
προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα.

Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 49, και κατ’ αναλογία με το άρθρο 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει τίθενται αντιμέτωπα με την 
αναστολή της βοήθειας της Ένωσης σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ 
και οπισθοδρόμησης του κράτους δικαίου. Σε ευθυγράμμιση με τον κανόνα της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού (αριθ. 966/2012), 
σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, η 
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αναστέλλει τις πληρωμές σε περιπτώσεις συστημικών 
σφαλμάτων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων. 

Οι συνεισηγητές υπενθυμίζουν την ανάγκη εφαρμογής και παρακολούθησης των 
προϋποθέσεων σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο έργου και ενίσχυσης της συστηματικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησης ευαίσθητων προγραμμάτων και έργων. Οι ετήσιες
πιστώσεις πρέπει να βασίζονται σε ένα βιώσιμο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης, το 
οποίο θα θεσπιστεί μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, και σε μια ενδελεχή διαδικασία 
επιδόσεων, η οποία θα αντικατοπτρίζει την επιτευχθείσα πρόοδο ή την έλλειψή της. 
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Σημειώνοντας τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ΜΠΒ I & II, οι συνεισηγητές ζητούν να 
διατηρηθεί η ευελιξία στη μεταφορά και επαναδέσμευση κεφαλαίων που έχουν ήδη δεσμευθεί, 
ενθαρρύνοντας την Επιτροπή να επανεξετάσει εκ νέου την άμεση επαναφορά της άμεσης 
διαχείρισης, ιδίως με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο και του 
οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την 
ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης.

Η δημοσιονομική στήριξη πρέπει να μειώνεται ή να αναστέλλεται σε περιπτώσεις συστημικών 
παρατυπιών στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ή σε περιπτώσεις που δεν έχει επιτευχθεί 
ικανοποιητική πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με τις 
δικαιούχους χώρες. Η ενίσχυση των προϋποθέσεων για τη δημοσιονομική στήριξη, με βάση 
την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και τη χρηστή διαχείριση, πρέπει να συνοδεύεται από 
στοχευμένη βοήθεια για την προώθηση της ανάπτυξης κοινοβουλευτικού ελέγχου, των εθνικών 
ικανοτήτων λογιστικού ελέγχου και της αυξημένης διαφάνειας και της πρόσβασης του κοινού 
στις πληροφορίες.

Ενισχυμένη προβολή 

Με τη στήριξη του ΜΠΒ που θα διοχετευθεί στις χώρες που επιδιώκουν να γίνουν μέλη της 
ΕΕ, οι συνεισηγητές ζητούν να καταβληθούν καλύτερα στοχευμένες επικοινωνιακές 
προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η προβολή της χρηματοδότησης της ΕΕ, γεγονός 
που θα επιτρέψει την καλύτερη παρακολούθηση και την αξιοποίηση των επενδύσεων της ΕΕ. 
Η Επιτροπή, οι αντιπροσωπείες της ΕΕ επιτόπου και οι δικαιούχοι του ΜΠΒ θα πρέπει να 
βελτιώσουν την επικοινωνία σχετικά με τα αποτελέσματα της βοήθειας της ΕΕ, προκειμένου 
να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των οφελών της για τη βελτίωση της ζωής των 
πολιτών.
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