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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο ΜΠΒ (μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας) παίζει σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση ως 
κύριο μέσο για την προετοιμασία των υποψηφίων και των εν δυνάμει υποψηφίων για τη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων και την πλήρη ένταξη. Η διαδικασία διεύρυνσης ενισχύει 
την ειρήνη, τη δημοκρατία και τη σταθερότητα στην Ευρώπη και τοποθετεί την Ένωση σε 
καλύτερη θέση για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. 

Ο ΜΠΒ εμφανίζεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως βασική συνιστώσα της πολιτικής των 
εξωτερικών δράσεων και θα πρέπει να συνδέεται στενά με άλλα προγράμματα εξωτερικής 
δράσης. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί η συνοχή του με άλλες συναφείς πολιτικές και 
προγράμματα της Ένωσης. 

Νέες προκλήσεις, όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος και η 
κλιματική αλλαγή, περιλαμβάνονται στον ΜΠΒ ΙΙΙ και, ως εκ τούτου, η συντάκτρια της 
παρούσας γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
χορηγηθούν 1,2 φορές περισσότερα κονδύλια στον νέο ΜΠΒ σε σύγκριση με τον ΜΠΒ ΙΙ του 
τρέχοντος ΠΔΠ 2014-2020. Η συντάκτρια τονίζει τη σημασία του στρατηγικού 
προγραμματισμού και της μέτρησης των επιδόσεων στον ΜΠΒ ΙΙΙ, καθώς και την ανάγκη για 
μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων προκλήσεων και κρίσεων. 

Ο ΜΠΒ ΙΙ συνέβαλε στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε βασικούς τομείς, όπως ο δικαστικός 
τομέας, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η δημόσια διοίκηση και η κοινωνική ένταξη, και 
υποστήριξε τη σταδιακή ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία και τα πρότυπα της ΕΕ, ενώ με τον 
ΜΠΒ ΙΙΙ απαιτείται περισσότερη στήριξη για μεγαλύτερη εστίαση στην οικονομική ανάπτυξη 
και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας καθώς και στην ενίσχυση των δημοκρατικών 
θεσμών και στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει κατάλληλα μέτρα για να επιταχύνει την απορρόφηση των 
κεφαλαίων του ΜΠΒ, ιδίως κατά τα πρώτα έτη, ώστε να αποφευχθούν διαρθρωτικές 
καθυστερήσεις στις συμβάσεις και τις πληρωμές. Η συνολική αρχιτεκτονική των μέσων και 
των διοικητικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών θα πρέπει να απλουστευθεί και να 
παρέχεται περισσότερη τεχνική βοήθεια υπέρ της ανάπτυξης ικανοτήτων, της προετοιμασίας 
έργων, της σύναψης συμβάσεων και της εφαρμογής.

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης τονίζει τη σημασία της συνοχής και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, 
καθώς και μεταξύ των ίδιων των εξωτερικών μέσων, ώστε να επιτευχθούν συνέργειες και 
υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

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 δικαιωμάτων17. 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.

(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 δικαιωμάτων17. 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, με σκοπό την υπερπήδηση των 
γεωγραφικών και πολιτιστικών φραγμών, 
την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας 
και τη συμφιλίωση. 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.
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17 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων που διακηρύχθηκε επίσημα 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά την 
κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη 
απασχόληση και την ανάπτυξη, που 
πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 
17 Νοεμβρίου 2017.

17 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων που διακηρύχθηκε επίσημα 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά την 
κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη 
απασχόληση και την ανάπτυξη, που 
πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 
17 Νοεμβρίου 2017.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ενισχυμένη στρατηγική και 
επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ της 
Ένωσης και των δικαιούχων του 
παραρτήματος Ι στον τομέα της ασφάλειας 
είναι καθοριστική για την αποτελεσματική 
και αποδοτική αντιμετώπιση των απειλών 
κατά της ασφάλειας και των 
τρομοκρατικών απειλών.

(9) Η ενισχυμένη στρατηγική και 
επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ της 
Ένωσης και των δικαιούχων του 
παραρτήματος Ι στον τομέα της ασφάλειας
και της άμυνας είναι καθοριστική για την 
αποτελεσματική και αποδοτική 
αντιμετώπιση των απειλών κατά της 
ασφάλειας και των τρομοκρατικών 
απειλών.

Τροπολογία 3

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

(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 τους στόχους αειφόρου
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στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το παρόν 
πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην 
ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και 
στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με 
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.

ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις 
πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη 
του γενικού στόχου που έγκειται στη 
χορήγηση τουλάχιστον του 25 % των 
δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για 
τη στήριξη των κλιματικών στόχων κατά 
την περίοδο 2021-2027 του ΠΔΠ, και 
ενός ετήσιου στόχου 30% το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. 
Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος αναμένεται ότι θα 
συνεισφέρουν το 20 % του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του 
προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Σε 
περίπτωση διασυνοριακής ρύπανσης, οι 
δαπάνες του ΜΠΒ θα πρέπει να 
κατευθύνονται κατά προτεραιότητα στην 
ετοιμασία και υλοποίηση όσων έργων θα 
εξαλείψουν τη διασυνοριακή ρύπανση. 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.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι δράσεις δυνάμει του παρόντος 
μηχανισμού θα πρέπει να υποστηρίζουν 
την υλοποίηση της ατζέντας του 2030 των 
Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, που αποτελεί οικουμενική 
ατζέντα την οποία έχουν δεσμευτεί να 
υλοποιήσουν πλήρως η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της και έχουν προσυπογράψει όλοι οι 
δικαιούχοι του παραρτήματος Ι.

(14) Οι δράσεις δυνάμει του παρόντος 
μηχανισμού θα πρέπει να υποστηρίζουν 
την υλοποίηση της ατζέντας του 2030 των 
Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, που αποτελεί οικουμενική 
ατζέντα την οποία έχουν δεσμευτεί να 
υλοποιήσουν πλήρως η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της και έχουν προσυπογράψει όλοι οι 
δικαιούχοι του παραρτήματος Ι. Στο 
πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης 1 «Καμία φτώχεια», 5 
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«Ισότητα των φύλων», 7 «Οικονομικά 
προσιτή και καθαρή ενέργεια», 8 
«Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική 
ανάπτυξη», 9 «Βιομηχανία, καινοτομία 
και υποδομές», 10 «Μειωμένες 
ανισότητες», 11 «Βιώσιμες πόλεις και 
κοινότητες», 13 «Δράση για το κλίμα» 
και 16 «Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί 
θεσμοί».

Τροπολογία 5

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 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. Η βοήθεια θα 
πρέπει να επιδιώκει την ευθυγράμμιση με 
την ενωσιακή στρατηγική για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική μεγέθυνση, ρυθμίσεις για την 
αρχή της εταιρικής σχέσης και μια 
ενοποιημένη προσέγγιση της εδαφικής 
ανάπτυξης. 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.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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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) 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 για πιο 
αποτελεσματική και πιο αποδοτική χρήση 
των κονδυλίων 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, την 
επίτευξη θετικών αλλαγών στο 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον τους και 
την απόκριση στις τρέχουσες προκλήσεις.

Τροπολογία 7

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 του παραρτήματος Ι 
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 ή 
να ακυρώνεται σε περίπτωση που οι εν 
λόγω ικανότητες εξελίσσονται αρνητικά.
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.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Θα πρέπει να επιταχυνθεί η 
υλοποίηση και η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρέχει τεχνική υποστήριξη στους 
δικαιούχους για να δημιουργήσουν μια 
υγιή οικονομική διαχείριση και 
συστήματα οικονομικού ελέγχου και να 
οικοδομήσουν ικανότητες εν όψει της 
ετοιμασίας «δεξαμενών έργων», 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και 
εποπτείας, και για να εφαρμόσουν τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα 
στηρίξουν την επίτευξη των στόχων και 
την καλή επίδοση του ΜΠΒ. 

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει 
την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση 
των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να 
βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα της 
εξωτερικής δράσης της. Θα το επιτύχει 
αυτό μέσω της συνοχής και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων 
εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, 
καθώς και μέσω της δημιουργίας 
συνεργειών με άλλες πολιτικές και 
προγράμματα της Ένωσης. Αυτό 
περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη συνοχή 
και τη συμπληρωματικότητα με τη 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή.

(20) Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει 
την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση 
των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να 
βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα της 
εξωτερικής δράσης της, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα τη διπλή στόχευση και την 
επικάλυψη. Θα το επιτύχει αυτό μέσω της 
συνέπειας, της αυστηρής συνοχής και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων 
εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, 
καθώς και μέσω της δημιουργίας 
συνεργειών με άλλες πολιτικές και 
εξωτερικές δράσεις, χρηματοδοτικούς 
πόρους και προγράμματα της Ένωσης. 
Αυτό περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη 
συνοχή και τη συμπληρωματικότητα με τη 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι εξωτερικές δράσεις 
υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά 
ευμετάβλητο περιβάλλον το οποίο 
επιβάλλει τη συνεχή και ταχεία 
προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
των εταίρων της Ένωσης και στις 
παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και 
τη χρηστή διακυβέρνηση, την ασφάλεια 
και τη σταθερότητα, την κλιματική αλλαγή 
και το περιβάλλον, την παράτυπη 
μετανάστευση και τις βασικές αιτίες της. 
Για να συμβιβαστεί η αρχή της 
προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας 
αντίδρασης στις νέες ανάγκες απαιτείται 
συνεπώς η προσαρμογή της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού των προγραμμάτων. Για 
να επιτρέψει στην Ένωση να αυξήσει την 
ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε 
απρόβλεπτες ανάγκες, σεβόμενη την αρχή 
του ετήσιου καθορισμού του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να διατηρεί την 
ευελιξία που επιτρέπεται ήδη από τον 
δημοσιονομικό κανονισμό για άλλες 
πολιτικές, κυρίως τις μεταφορές και τις 
αλλαγές στη δέσμευση ήδη αναληφθέντων 
κεφαλαίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ 
τόσο για τους πολίτες της ΕΕ όσο και για 
τους δικαιούχους του παραρτήματος I, 
μεγιστοποιώντας έτσι τους πόρους της ΕΕ 
που είναι διαθέσιμοι για τις παρεμβάσεις 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

(26) Οι εξωτερικές δράσεις 
υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά 
ευμετάβλητο περιβάλλον το οποίο 
επιβάλλει τη συνεχή και ταχεία 
προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
των εταίρων της Ένωσης και στις 
παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και 
τη χρηστή διακυβέρνηση, την ασφάλεια, 
την άμυνα και τη σταθερότητα, την 
κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, την 
παράτυπη μετανάστευση και τις βασικές 
αιτίες της. Για να συμβιβαστεί η αρχή της 
προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας 
αντίδρασης στις νέες ανάγκες απαιτείται 
συνεπώς η προσαρμογή της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού των προγραμμάτων. Για 
να επιτρέψει στην Ένωση να αυξήσει την 
ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε 
απρόβλεπτες ανάγκες, σεβόμενη την αρχή 
του ετήσιου καθορισμού του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να διατηρεί την 
ευελιξία που επιτρέπεται ήδη από τον 
δημοσιονομικό κανονισμό για άλλες 
πολιτικές, κυρίως τις μεταφορές και τις 
αλλαγές στη δέσμευση ήδη αναληφθέντων 
κεφαλαίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ 
τόσο για τους πολίτες της ΕΕ όσο και για 
τους δικαιούχους του παραρτήματος I, 
μεγιστοποιώντας έτσι τους πόρους της ΕΕ 
που είναι διαθέσιμοι για τις παρεμβάσεις 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Θα πρέπει να 
επιτραπούν πρόσθετες μορφές ευελιξίας, 
όπως η ανακατανομή μεταξύ των 
προτεραιοτήτων, τα έργα σταδιακής 
υλοποίησης και οι συμβάσεις 
πλεονάζουσας ικανότητας (over-
contracting).
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Τροπολογία 11

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 την 
ανταγωνιστικότητα, 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, να αναπτύξει την ψηφιακή 
οικονομία και κοινωνία, να βελτιώσει το 
επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα, να 
ενθαρρύνει την έξυπνη εξειδίκευση, την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, την έρευνα και 
καινοτομία, και να δημιουργήσει 
ευκαιρίες για θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα 
για τους νέους.

Τροπολογία 12

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 
13 009 976 000 EUR σε τιμές 2018 
(14 663 401 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ποσό που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται 
για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 
εφαρμογή του προγράμματος, όπως π.χ. 
για δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων πληροφορικής, και 
δραστηριότητες που αφορούν την 
προετοιμασία του επόμενου προγράμματος 
παροχής προενταξιακής βοήθειας, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του [κανονισμού 
ΜΓΑΔΣ].

2. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται 
για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 
εφαρμογή του προγράμματος, όπως π.χ. 
για δραστηριότητες προετοιμασίας
(βοήθεια για ετοιμασία έργων και 
αποτίμηση), στήριξη για θεσμική 
ενίσχυση και δημιουργία διοικητικής 
ικανότητας με σκοπό την 
αποτελεσματική διαχείριση, για 
δραστηριότητες παρακολούθησης, 
ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των 
εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, και 
δραστηριότητες που αφορούν την 
προετοιμασία του επόμενου προγράμματος 
παροχής προενταξιακής βοήθειας, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του [κανονισμού 
ΜΓΑΔΣ].

Τροπολογία 14

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 ανάπτυξης34, 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 και της ισότητας των 
φύλων και λαμβάνουν υπόψη, κατά 
περίπτωση, τις διασυνδέσεις μεταξύ των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης34, για την 
προαγωγή ολοκληρωμένων δράσεων που 
μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλα 
οφέλη και να εκπληρώσουν πολλαπλούς 
στόχους με συνεκτικό τρόπο. Σε 
περίπτωση διασυνοριακής ρύπανσης, οι 
δαπάνες του ΜΠΒ θα πρέπει να 
κατευθύνονται κατά προτεραιότητα στην 
ετοιμασία και υλοποίηση όσων έργων θα 
εξαλείψουν τη διασυνοριακή ρύπανση.
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34

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

34

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

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν τη 
συνοχή και επιδιώκουν την αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης μεταξύ της βοήθειας 
που παρέχεται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ και άλλης 
βοήθειας παρεχόμενης από την Ένωση, τα 
κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, σύμφωνα με τις 
καθιερωμένες αρχές για την ενίσχυση του 
επιχειρησιακού συντονισμού στον τομέα 
της εξωτερικής βοήθειας και για την 
εναρμόνιση των πολιτικών και των 
διαδικασιών, ιδίως των διεθνών αρχών για 
την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης35. 
Ο συντονισμός επιβάλλει τακτικές 
διαβουλεύσεις, συχνές ανταλλαγές 
πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια του 
κύκλου της βοήθειας και συναντήσεις με 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τον 
συντονισμό της βοήθειας, και αποτελεί 
καθοριστικό στοιχείο της διαδικασίας 
προγραμματισμού της Ένωσης και των 
κρατών μελών.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν τη 
συνοχή και επιδιώκουν την αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης μεταξύ της βοήθειας 
που παρέχεται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ και άλλης 
βοήθειας παρεχόμενης από την Ένωση, τα 
κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, σύμφωνα με τις 
καθιερωμένες αρχές για την ενίσχυση του 
επιχειρησιακού συντονισμού στον τομέα 
της εξωτερικής βοήθειας και για την 
εναρμόνιση των πολιτικών και των 
διαδικασιών, ιδίως των διεθνών αρχών για 
την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης35. 
Ο συντονισμός επιβάλλει τακτικές 
διαβουλεύσεις, συχνές ανταλλαγές 
πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια του 
κύκλου της βοήθειας και συναντήσεις με 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τον 
συντονισμό της βοήθειας, και αποτελεί 
καθοριστικό στοιχείο της διαδικασίας 
προγραμματισμού της Ένωσης και των 
κρατών μελών. Η βοήθεια θα πρέπει να 
επιδιώκει την ευθυγράμμιση με την 
ενωσιακή στρατηγική για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική μεγέθυνση, αποτελεσματική 
και αποδοτική εκτέλεση των ταμείων, 
ρυθμίσεις για την αρχή της εταιρικής 
σχέσης και μια ενοποιημένη προσέγγιση 
της εδαφικής ανάπτυξης.

__________________ __________________

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
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https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, λαμβάνει επίσης τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσει τον συντονισμό 
και τη συμπληρωματικότητα με τους 
πολυμερείς και περιφερειακούς 
οργανισμούς και φορείς, όπως διεθνείς 
οργανισμούς και διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, οργανώσεις και μη ενωσιακούς 
χορηγούς βοήθειας.

4. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, λαμβάνει επίσης τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσει τον συντονισμό 
και τη συμπληρωματικότητα με τους 
πολυμερείς και περιφερειακούς 
οργανισμούς και φορείς, όπως διεθνείς 
οργανισμούς και διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, οργανώσεις, μη ενωσιακούς 
χορηγούς βοήθειας και φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βοήθεια απευθύνεται στους δικαιούχους 
του παραρτήματος Ι και είναι 
προσαρμοσμένη στην ειδική κατάστασή 
τους, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι 
περαιτέρω προσπάθειες που απαιτούνται 
για την πλήρωση των κριτηρίων 
προσχώρησης, καθώς και οι ικανότητες 
των εν λόγω δικαιούχων. Η βοήθεια 
διαφοροποιείται, ως προς το πεδίο 
εφαρμογής και την ένταση, ανάλογα με τις 
ανάγκες, τις δεσμεύσεις για την 
πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων και την 
πρόοδο στην υλοποίηση των εν λόγω 
μεταρρυθμίσεων.

Η βοήθεια απευθύνεται στους δικαιούχους 
του παραρτήματος Ι και είναι 
προσαρμοσμένη στην ειδική κατάστασή 
τους, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι 
περαιτέρω προσπάθειες που απαιτούνται 
για την πλήρωση των κριτηρίων 
προσχώρησης, καθώς και οι ικανότητες 
των εν λόγω δικαιούχων. Η βοήθεια 
διαφοροποιείται, ως προς το πεδίο 
εφαρμογής και την ένταση, ανάλογα με τις 
ανάγκες, τις δεσμεύσεις για την 
πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, την 
πρόοδο στην υλοποίηση των εν λόγω 
μεταρρυθμίσεων και τα αποτελέσματα 
που επιτυγχάνονται με την εκπλήρωση 
των ενταξιακών κριτηρίων, τις θετικές 
αλλαγές στο κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον και την απόκριση στις 
τρέχουσες προκλήσεις.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση διακοπής 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
[κανονισμού ΕΕΣ], η υπολειπόμενη 
διαθέσιμη στήριξη από τον παρόντα 
κανονισμό προς το πρόγραμμα που έχει 
διακοπεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
χρηματοδότηση οποιωνδήποτε άλλων 
δράσεων που είναι επιλέξιμες δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

4. Στην περίπτωση διακοπής 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
[κανονισμού ΕΕΣ], η υπολειπόμενη 
διαθέσιμη στήριξη από τον παρόντα 
κανονισμό προς το πρόγραμμα που έχει 
διακοπεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
χρηματοδότηση οποιωνδήποτε άλλων 
δράσεων που είναι επιλέξιμες δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση 
αυτή, εάν δεν υπάρχουν επιλέξιμες 
δράσεις προς χρηματοδότηση κατά το 
τρέχον έτος, είναι δυνατή η μεταφορά 
των πιστώσεων στο επόμενο έτος.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – παράγραφος 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, 
και στήριξη δράσεων ανάπτυξης 
ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας 
και της ανάπτυξης· συμβολή στην άμυνα 
και την κυβερνοάμυνα των δικαιούχων 
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του παραρτήματος Ι· ενίσχυση των 
δυνατοτήτων στρατηγικής επικοινωνίας, 
ούτως ώστε να προαχθεί η συστηματική 
αποκάλυψη της παραπληροφόρησης.
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