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Τροπολογία 1
Luke Ming Flanagan

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 
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.

3) Το άρθρο 49 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 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 τις εν λόγω
αξίες μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της 
Ένωσης. Ευρωπαϊκό κράτος που έχει 
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. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να σημειωθεί ότι τα εν λόγω 
καθήκοντα δεν λήγουν κατά την 
προσχώρηση, ως εκ τούτου οι χώρες που 
έχουν γίνει δεκτές στην Ευρωπαϊκή 
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Ένωση και δεν διατηρούν τις αξίες αυτές, 
όπως περιγράφεται ανωτέρω, 
αντιμετωπίζουν κυρώσεις.

Or. en

Τροπολογία 2
Mireille D'Ornano

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 
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, 

(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 
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, προϋπόθεση ουσιαστική η 
οποία δεν ελήφθη επαρκώς υπόψη στο 
παρελθόν. 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 
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συμπεριλαμβανομένης της προσήλωσης 
στους στόχους της πολιτικής, οικονομικής 
και νομισματικής ένωσης.

δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις 
βάσει των Συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένης της προσήλωσης 
στους στόχους της πολιτικής, οικονομικής 
και νομισματικής ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 3
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η διαδικασία διεύρυνσης βασίζεται 
σε καθορισμένα κριτήρια και σε δίκαιες 
και αυστηρές προϋποθέσεις. Κάθε 
δικαιούχος αξιολογείται με βάση τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η 
αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου και 
ο εντοπισμός των ελλείψεων αποσκοπούν 
στην παροχή κινήτρων και καθοδήγησης 
στους δικαιούχους του παραρτήματος I 
ώστε να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες 
εκτενείς μεταρρυθμίσεις. Προκειμένου η 
προοπτική της διεύρυνσης να καταστεί 
πραγματικότητα, η σταθερή δέσμευση 
στην αρχή «προτεραιότητα στις 
θεμελιώδεις αρχές»15παραμένει ζήτημα 
ουσιαστικής σημασίας. Η πρόοδος προς 
την προσχώρηση εξαρτάται από τον 
σεβασμό των αξιών της Ένωσης από κάθε 
υποψήφια χώρα ή οντότητα και από την 
ικανότητά της να πραγματοποιήσει τις 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την 
ευθυγράμμιση του πολιτικού, θεσμικού, 
νομικού, διοικητικού και οικονομικού της 
συστήματος με τους κανόνες, τα πρότυπα, 
τις πολιτικές και τις πρακτικές της 
Ένωσης.

(4) Η διαδικασία της διεύρυνσης 
βασίζεται, θεωρητικά, σε καθορισμένα 
κριτήρια και σε δίκαιες και αυστηρές 
προϋποθέσεις, μολονότι στην πράξη 
αποδείχθηκε πολύ πιο συγκεχυμένη με 
χαμηλή συμμόρφωση στα κριτήρια αυτά. 
Κάθε δικαιούχος αξιολογείται με βάση τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η 
αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου και 
ο εντοπισμός των ελλείψεων αποσκοπούν 
στην παροχή κινήτρων και καθοδήγησης 
στους δικαιούχους του παραρτήματος I 
ώστε να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες 
εκτενείς μεταρρυθμίσεις. Προκειμένου η 
προοπτική της διεύρυνσης να καταστεί 
πραγματικότητα, η σταθερή δέσμευση 
στην αρχή «προτεραιότητα στις 
θεμελιώδεις αρχές»15 παραμένει ζήτημα 
ουσιαστικής σημασίας. Η πρόοδος προς 
την προσχώρηση εξαρτάται από τον 
σεβασμό των αξιών της Ένωσης από κάθε 
υποψήφια χώρα ή οντότητα και από την 
ικανότητά της να πραγματοποιήσει τις 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την 
ευθυγράμμιση του πολιτικού, θεσμικού, 
νομικού, διοικητικού και οικονομικού της 
συστήματος με τους κανόνες, τα πρότυπα, 
τις πολιτικές και τις πρακτικές της 
Ένωσης.

_________________ _________________

15 Η προσέγγιση «προτεραιότητα στις 
θεμελιώδεις αρχές» συνδέει το κράτος 

15 Η προσέγγιση «προτεραιότητα στις 
θεμελιώδεις αρχές» συνδέει το κράτος 
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δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα με 
τους άλλους δύο τομείς κρίσιμης σημασίας 
της διαδικασίας προσχώρησης: την 
οικονομική διακυβέρνηση —ενισχυμένη 
εστίαση στην οικονομική ανάπτυξη και 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας— και 
την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών 
και μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.  
Καθεμία από τις τρεις «θεμελιώδεις αρχές» 
είναι κρίσιμης σημασίας για τις 
διαδικασίες μεταρρύθμισης των 
υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψήφιων 
χωρών ή οντοτήτων και ανταποκρίνεται σε 
βασικές ανησυχίες των πολιτών.

δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα με 
τους άλλους δύο τομείς κρίσιμης σημασίας
της διαδικασίας προσχώρησης: την 
οικονομική διακυβέρνηση —ενισχυμένη 
εστίαση στην οικονομική ανάπτυξη και 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας— και 
την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών 
και μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. 
Καθεμία από τις τρεις «θεμελιώδεις αρχές» 
είναι κρίσιμης σημασίας για τις 
διαδικασίες μεταρρύθμισης των 
υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψήφιων 
χωρών ή οντοτήτων και ανταποκρίνεται σε 
βασικές ανησυχίες των πολιτών.

Or. fr

Τροπολογία 4
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η πολιτική της Ένωσης για τη 
διεύρυνση αποτελεί επένδυση για την 
ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα 
στην Ευρώπη. Παρέχει μεγαλύτερες 
οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες προς 
το αμοιβαίο όφελος της Ένωσης και των 
επίδοξων κρατών μελών. Η προοπτική της 
προσχώρησης στην Ένωση έχει ισχυρό 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο, διότι 
ενσωματώνει θετικές δημοκρατικές, 
πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
αλλαγές.

5) Η πολιτική της Ένωσης για τη 
διεύρυνση αποτελεί επένδυση για την 
ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα 
στην Ευρώπη. Παρέχει μεγαλύτερες 
οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες προς 
το αμοιβαίο όφελος της Ένωσης και των 
επίδοξων κρατών μελών. Η προοπτική της 
προσχώρησης στην Ένωση έχει ισχυρό 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο, διότι 
ενσωματώνει θετικές δημοκρατικές, 
πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
αλλαγές. Αυτή η πολιτική διεύρυνσης θα 
πρέπει, ωστόσο, να υπόκειται σε συνεχή 
αξιολόγηση προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι η Ένωση δεν 
αναπτύσσεται υπέρμετρα, πολύ γρήγορα, 
σε σημείο που να καθίσταται σχεδόν μη 
διαχειρίσιμη, αλλά ότι πρόκειται για 
ομαλή και βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en
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Τροπολογία 5
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η πολιτική της Ένωσης για τη 
διεύρυνση αποτελεί επένδυση για την 
ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα 
στην Ευρώπη. Παρέχει μεγαλύτερες 
οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες προς 
το αμοιβαίο όφελος της Ένωσης και των 
επίδοξων κρατών μελών. Η προοπτική της 
προσχώρησης στην Ένωση έχει ισχυρό 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο, διότι 
ενσωματώνει θετικές δημοκρατικές, 
πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
αλλαγές.

(5) Η πολιτική της Ένωσης για τη 
διεύρυνση αποτελεί επένδυση για την 
ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα 
στην Ευρώπη. Παρέχει μεγαλύτερες 
οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες προς 
το αμοιβαίο όφελος της Ένωσης και των 
επίδοξων κρατών μελών. Η προοπτική της 
προσχώρησης στην Ένωση υποτίθεται 
πως έχει ισχυρό μετασχηματιστικό 
αντίκτυπο, διότι ενσωματώνει θετικές 
δημοκρατικές, πολιτικές, οικονομικές και 
κοινωνικές αλλαγές, ακόμη και αν τα 
γεγονότα αντικρούουν τη θεωρία αυτή, 
όπως δείχνει το παράδειγμα της 
Τουρκίας.

Or. fr

Τροπολογία 6
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η πολιτική της Ένωσης για τη 
διεύρυνση αποτελεί επένδυση για την 
ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα 
στην Ευρώπη. Παρέχει μεγαλύτερες 
οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες προς 
το αμοιβαίο όφελος της Ένωσης και των 
επίδοξων κρατών μελών. Η προοπτική της 
προσχώρησης στην Ένωση έχει ισχυρό 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο, διότι 
ενσωματώνει θετικές δημοκρατικές,
πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
αλλαγές.

(5) Η πολιτική της Ένωσης για τη 
διεύρυνση αποτελεί επένδυση για την 
ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα 
στην Ευρώπη. Παρέχει μεγαλύτερες 
οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες προς 
το αμοιβαίο όφελος της Ένωσης και των 
επίδοξων κρατών μελών. Η προοπτική της 
προσχώρησης στην Ένωση έχει ισχυρό 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο, διότι 
ενσωματώνει πολιτικές, οικονομικές και 
κοινωνικές αλλαγές.

Or. fr
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Τροπολογία 7
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε 
τη σταθερή, βάσει των επιδόσεων, 
προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ για τις 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην 
ανακοίνωσή της με τίτλο «Μια αξιόπιστη 
προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά 
Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ 
απέναντί τους»16. Αυτό αποτελεί ένα 
ισχυρό μήνυμα για την ενθάρρυνση όλων 
των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων 
καθώς και ένδειξη της δέσμευσης που 
ανέλαβε η ΕΕ για το ευρωπαϊκό μέλλον 
τους.

(6) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε 
τη σταθερή, βάσει των επιδόσεων, 
προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ για τις 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην 
ανακοίνωσή της με τίτλο «Μια αξιόπιστη 
προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά 
Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ 
απέναντί τους»16 . Αυτό αποτελεί ένα 
ισχυρό μήνυμα για την ενθάρρυνση όλων 
των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων 
καθώς και ένδειξη της δέσμευσης που 
ανέλαβε η ΕΕ για το ευρωπαϊκό μέλλον 
τους, παρά την σημαντική ενίσχυση της 
αντίθεσης της κοινής γνώμης προς μια 
νέα διεύρυνση, σε διάφορα κράτη μέλη.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, που διατίθεται 
στην ακόλουθη διεύθυνση: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1529329121422&u
ri=CELEX:52018DC0065

16 COM(2018) 65 final, διατίθεται στην 
ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d2
84b8de-0c15-11e8-966a-
01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=
PDF

Or. fr

Τροπολογία 8
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε 
τη σταθερή, βάσει των επιδόσεων, 
προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ για τις 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην 
ανακοίνωσή της με τίτλο «Μια αξιόπιστη 

6) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε 
τη σταθερή, βάσει των επιδόσεων, 
προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ για τις 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην 
ανακοίνωσή της με τίτλο «Μια αξιόπιστη 
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προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά 
Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ 
απέναντί τους»16. Αυτό αποτελεί ένα 
ισχυρό μήνυμα για την ενθάρρυνση όλων 
των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων 
καθώς και ένδειξη της δέσμευσης που 
ανέλαβε η ΕΕ για το ευρωπαϊκό μέλλον 
τους.

προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά 
Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ 
απέναντί τους»16 . Αυτό αποτελεί ένα 
ισχυρό μήνυμα για την ενθάρρυνση όλων 
των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων 
καθώς και ένδειξη της δέσμευσης που 
ανέλαβε η ΕΕ για το ευρωπαϊκό μέλλον 
τους. Η προοπτική αυτή, ωστόσο, πρέπει 
να σταθμίζεται έναντι της ικανότητας της 
ΕΕ να απορροφά τη διεύρυνση.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, που διατίθεται 
στην ακόλουθη διεύθυνση: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1529329121422&ur
i=CELEX:52018DC0065

16 COM(2018) 65 final, που διατίθεται 
στην ακόλουθη διεύθυνση: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1529329121422&ur
i=CELEX:52018DC0065

Or. en

Τροπολογία 9
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 

(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 να υποστηρίζει 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 
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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.

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.

_________________ _________________

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.

Or. fr

Τροπολογία 10
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Είναι απαραίτητο να 
εντατικοποιηθεί η συνεργασία στον τομέα 
της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης 
της διαχείρισης των συνόρων, μέσω της 
εξασφάλισης πρόσβασης σε διεθνή 
προστασία, της ανταλλαγής σχετικών 
πληροφοριών, της ενίσχυσης των 
αναπτυξιακών οφελών της μετανάστευσης, 
της διευκόλυνσης της νόμιμης 
μετανάστευσης και της μετανάστευσης για 

10) Είναι απαραίτητο να 
εντατικοποιηθεί η συνεργασία στον τομέα 
της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης 
της διαχείρισης των συνόρων, μέσω της 
εξασφάλισης πρόσβασης σε διεθνή 
προστασία, της ανταλλαγής σχετικών 
πληροφοριών, της ενίσχυσης των 
αναπτυξιακών οφελών της μετανάστευσης, 
της διευκόλυνσης της νόμιμης 
μετανάστευσης και της μετανάστευσης για 
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λόγους εργασίας, της αναβάθμισης των 
συνοριακών ελέγχων και της συνέχισης της 
προσπάθειας κατά της παράτυπης 
μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων 
και της σωματεμπορίας και της παράνομης 
διακίνησης μεταναστών.

λόγους εργασίας, της αναβάθμισης των 
συνοριακών ελέγχων και της συνέχισης της 
προσπάθειας κατά της παράτυπης 
μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων 
και της σωματεμπορίας και της παράνομης 
διακίνησης μεταναστών, με απόλυτο 
σεβασμό στις ευθύνες της Ένωσης 
σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 11
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η ενίσχυση του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και η 
χρηστή διακυβέρνηση, 
συμπεριλαμβανομένης της 
μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
παραμένουν βασικές προκλήσεις για τους 
περισσότερους δικαιούχους του 
παραρτήματος Ι και είναι ζωτικής 
σημασίας για να μπορέσουν οι δικαιούχοι 
να προσεγγίσουν περαιτέρω την Ένωση 
και, εν συνεχεία, να αναλάβουν πλήρως 
την ευθύνη των υποχρεώσεών τους ως 
μελών της Ένωσης. Λόγω του μάλλον 
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των 
μεταρρυθμίσεων που επιδιώκονται στους 
εν λόγω τομείς και της ανάγκης 
δημιουργίας ιστορικού επιδόσεων, η 
χρηματοδοτική βοήθεια δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
ασχοληθεί με τις απαιτήσεις που 
επιβάλλονται στους δικαιούχους του 
παραρτήματος Ι το συντομότερο δυνατόν.

(11) Η καταπολέμηση της διαφθοράς 
και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς 
και η χρηστή διαχείριση της δημόσιας 
διοίκησης παραμένουν βασικές προκλήσεις 
για τους περισσότερους δικαιούχους του 
παραρτήματος Ι και είναι ζωτικής 
σημασίας για να μπορέσουν οι δικαιούχοι 
να προσεγγίσουν περαιτέρω την Ένωση 
και, εν συνεχεία, να αναλάβουν πλήρως 
την ευθύνη των υποχρεώσεών τους ως 
μελών της Ένωσης. Λόγω του μάλλον 
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των 
μεταρρυθμίσεων που επιδιώκονται στους 
εν λόγω τομείς και της ανάγκης 
δημιουργίας ιστορικού επιδόσεων, η 
χρηματοδοτική βοήθεια δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
ασχοληθεί με τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται από τους δικαιούχους το 
συντομότερο δυνατόν.

Or. fr
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Τροπολογία 12
Nicola Caputo

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 
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.

(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 
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. Σε 
περίπτωση διασυνοριακής ρύπανσης, οι 
δαπάνες του ΜΠΒ θα πρέπει να 
κατευθύνονται, κατά προτεραιότητα, 
στην προετοιμασία και υλοποίηση των 
έργων που 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.

Or. it

Τροπολογία 13
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Anneli Jäätteenmäki

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 
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.

(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 
τον οποίο το 30 % 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.

Or. en

Τροπολογία 14
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(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 απαραιτήτως και 
κατ’ ελάχιστον 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.

Or. fr

Τροπολογία 15
Nicola Caputo

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.

Or. it
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Τροπολογία 16
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Οι εθνικές, τομεακές στρατηγικές 
και πολιτικές οφείλουν να εγγυώνται το 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και της φύσης το στοιχείο 
αυτό θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί με 
σαφήνεια σε αυτές τις στρατηγικές και 
τις πολιτικές, κατόπιν της εφαρμογής των 
κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
μετά από δημόσια διαβούλευση που 
διεξάγεται με ελάχιστη διάρκεια όχι 
μικρότερη των 30 ημερών· επίσης, στην 
αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι δυνητικές διασυνοριακές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη φύση·

Or. hr

Τροπολογία 17
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί 
κανόνες που θεσπίζονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και προσδιορίζουν 
συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον 
καθορισμό και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, 
δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και 
έμμεσης διαχείρισης, χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης, δημοσιονομικής στήριξης, 

(23) Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί 
κανόνες που θεσπίζονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και προσδιορίζουν 
συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον 
καθορισμό και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, 
δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και 
έμμεσης διαχείρισης, χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης, δημοσιονομικής στήριξης, 
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καταπιστευματικών ταμείων, 
χρηματοδοτικών μέσων και εγγυήσεων 
από τον προϋπολογισμό, και προβλέπουν 
ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν επίσης 
την προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, 
δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

καταπιστευματικών ταμείων, 
χρηματοδοτικών μέσων και εγγυήσεων 
από τον προϋπολογισμό, και προβλέπουν 
ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων.

Or. fr

Τροπολογία 18
Mireille D'Ornano

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 

(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, 
ειδικότερα τις ανεπάρκειες στην 
ανάπτυξη των χωρών προέλευσης της 
μετανάστευσης. 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 
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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.

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.

Or. fr

Τροπολογία 19
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 
κοινωνία των πολιτών και την ασφάλεια, 
καθώς και να βελτιώσει τη διαχείριση της 
μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας των συνόρων και του 
επαναπατρισμού των ατόμων των οποίων 
το αίτημα για άσυλο δεν γίνεται δεκτό·

Or. fr

Τροπολογία 20
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α



PE628.369v01-00 18/26 AM\1163780EL.docx

EL

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, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν 
σε μειονότητες, 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·

Or. hr

Τροπολογία 21
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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, μεταξύ άλλων μέσω 
της αυξημένης συνδεσιμότητας και της 
περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας 
και αγροτικής ανάπτυξης, χωρίς 
ανταγωνιστική πίεση στα κράτη 
εισφορείς, 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. fr

Τροπολογία 22
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) να υποστηρίξει την αιρεσιμότητα 
της χορήγησης χρηματοδότησης στο 
δικαιούχο κράτος, υπό την προϋπόθεση 
της ορθής διαχείρισης των συνόρων και 
των μεταναστευτικών ροών που περνούν 
από τα εδάφη του·

Or. fr

Τροπολογία 23
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στρατηγικές και τομεακές πολιτικές 
πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
κατάλληλης αξιολόγησης όσον αφορά την 
επίπτωση στο περιβάλλον και τη φύση.

Οι στρατηγικές και οι τομεακές πολιτικές 
που βασίζονται σε διαδικασίες 
αξιολόγησης, οι οποίες περιλαμβάνουν 
δημόσιες διαβουλεύσεις, πρέπει να 
περιέχουν κατάλληλες συστάσεις για τη 
μείωση των δυνητικών αρνητικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη φύση 
που θα μπορούσαν να προκύψουν από την 
υλοποίησή τους, συμπεριλαμβανομένης 
της διασυνοριακής διαδικασίας, εάν 
εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις αυτές μπορεί 
να κάνουν την εμφάνισή τους και πέραν 
των εθνικών συνόρων, και πρόβλεψη 
κατάλληλης παρακολούθησης σύμφωνα 
με τις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί.

Στις διασυνοριακές διαδικασίες πρέπει να 
περιλαμβάνεται η εφαρμογή μιας 
διαδικασίας εκτίμησης των επιπτώσεων, 
καθώς και οι δημόσιες διαβουλεύσεις της 
γειτονικής χώρας, ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και στη φύση ως αποτέλεσμα 
της εφαρμογής μιας τέτοιας στρατηγικής 
ή τομεακής πολιτικής.
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Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 
ημερών.

Or. hr

Τροπολογία 24
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – 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 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 και 
της σωματεμπορίας, της παράνομης 
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, 

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: 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 την προώθηση
και προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
Ρομά, και των θεμελιωδών ελευθεριών, 
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης και της προστασίας 
των δεδομένων.
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συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης και της προστασίας 
των δεδομένων.

Or. hr

Τροπολογία 25
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – 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 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 και 
της σωματεμπορίας, της παράνομης
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 

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 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, κατόπιν αυστηρού ελέγχου της 
αιτήσεώς τους· 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· και στην προαγωγή των
δικαιωμάτων των πολιτών, στην 
καταπολέμηση της πρακτικής του 
ακρωτηριασμού/της κοπής των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, στην 
προστασία των τροφοπαραγωγικών ζώων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, 
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ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της 
προστασίας των δεδομένων.

συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης και της προστασίας 
των δεδομένων.

Or. fr

Τροπολογία 26
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Ενίσχυση των ικανοτήτων 
αντιμετώπισης των προκλήσεων σε 
θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης, 
ιδίως με τη δημιουργία ενός εύρωστου 
συστήματος προστασίας των συνόρων, 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
παράτυπης μετανάστευσης, την 
αποτελεσματική πολιτική επιστροφής και 
επανεισδοχής, την χορήγηση ασύλου 
στους δικαιούχους, τον σχεδιασμό 
αποτελεσματικών μέσων για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, 
της παράνομης διακίνησης μεταναστών, 
της παράνομης διακίνησης μεταναστών, 
της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της 
καταπολέμησης της διαφθοράς και την 
ενίσχυση της συνεργασίας με την Ένωση 
για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, 
της ριζοσπαστικοποίησης και των 
υβριδικών απειλών.

Or. hr

Τροπολογία 27
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο η
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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 στον 
τομέα αυτό αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων
ανεργίας και αεργίας με την υποστήριξη
της βιώσιμης ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως των νέων [κυρίως των 
νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης (ΕΑΕΚ)] και των μακροχρόνια 
ανέργων. 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 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. fr

Τροπολογία 28
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) Προώθηση της κοινωνικής 
προστασίας και ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν 
τον τομέα αποσκοπούν στον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, ώστε να παρέχουν 
ουσιαστική, αποτελεσματική και επαρκή 
προστασία σε όλα τα στάδια της ζωής του 
ατόμου, στην προαγωγή της κοινωνικής 

θ) Προώθηση της κοινωνικής 
προστασίας και ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν 
τον τομέα αποσκοπούν στον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, ώστε να παρέχουν 
ουσιαστική, αποτελεσματική και επαρκή 
προστασία σε όλα τα στάδια της ζωής του 
ατόμου, στην προαγωγή της κοινωνικής 
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ένταξης, στην προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και στην αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων και της φτώχειας. Οι 
παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα 
επικεντρώνονται επίσης στην ένταξη 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, λ.χ. 
Ρομά, στην καταπολέμηση διακρίσεων 
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού, στη βελτίωση της 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
όπως η προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα, η στέγαση, η υγειονομική 
περίθαλψη, βασικές κοινωνικές υπηρεσίες 
και η μακροχρόνια φροντίδα, μέσω, 
μεταξύ άλλων, του εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

ένταξης, στην προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και στην αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων και της φτώχειας. Οι 
παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα 
επικεντρώνονται επίσης στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·
στη βελτίωση της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, όπως η προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα, η στέγαση, η 
υγειονομική περίθαλψη, βασικές 
κοινωνικές υπηρεσίες και η μακροχρόνια 
φροντίδα, μέσω, μεταξύ άλλων, του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας.

Or. fr

Τροπολογία 29
Marijana Petir

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) Προώθηση της κοινωνικής 
προστασίας και ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν 
τον τομέα αποσκοπούν στον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, ώστε να παρέχουν 
ουσιαστική, αποτελεσματική και επαρκή 
προστασία σε όλα τα στάδια της ζωής του 
ατόμου, στην προαγωγή της κοινωνικής 
ένταξης, στην προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και στην αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων και της φτώχειας. Οι 
παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα 
επικεντρώνονται επίσης στην ένταξη 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, λ.χ. 
Ρομά, στην καταπολέμηση διακρίσεων 
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

θ) Προώθηση της κοινωνικής 
προστασίας και ένταξης, ιδίως των 
μειονοτήτων, και καταπολέμηση της 
φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον 
τομέα αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
ώστε να παρέχουν ουσιαστική, 
αποτελεσματική και επαρκή προστασία σε 
όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου, στην 
προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, στην 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και στην 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της 
φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον 
τομέα επικεντρώνονται επίσης στην ένταξη 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, λ.χ. 
Ρομά , στην καταπολέμηση διακρίσεων 
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
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προσανατολισμού, στη βελτίωση της 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
όπως η προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα, η στέγαση, η υγειονομική 
περίθαλψη, βασικές κοινωνικές υπηρεσίες 
και η μακροχρόνια φροντίδα, μέσω, 
μεταξύ άλλων, του εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

προσανατολισμού, στη βελτίωση της 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
όπως η προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα, η στέγαση, η υγειονομική 
περίθαλψη, βασικές κοινωνικές υπηρεσίες 
και η μακροχρόνια φροντίδα, μέσω, 
μεταξύ άλλων, του εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

Or. hr

Τροπολογία 30
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

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 που μπορεί να 
προέλθουν από κράτη δικαιούχους του 
ΜΠΒ ΙΙΙ και εκ των οποίων χρειάζεται 
προστασία, 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.

Or. fr

Τροπολογία 31
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προαγωγή της απασχόλησης, της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και της κοινωνικής και πολιτιστικής 

α) προαγωγή της απασχόλησης, της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και της κοινωνικής και πολιτιστικής 
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ένταξης σε διασυνοριακό επίπεδο, μεταξύ 
άλλων, με τους εξής τρόπους: ολοκλήρωση 
των διασυνοριακών αγορών εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής 
κινητικότητας· κοινές τοπικές 
πρωτοβουλίες απασχόλησης, υπηρεσίες 
πληροφόρησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες 
και κοινά προγράμματα κατάρτισης·
ισότητα των φύλων· παροχή ίσων 
ευκαιριών· ενσωμάτωση κοινοτήτων 
μεταναστών και των ευάλωτων ομάδων·
επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης και στήριξη των επενδύσεων 
στη δημόσια υγεία και σε κοινωνικές 
υπηρεσίες·

ένταξης σε διασυνοριακό επίπεδο, μεταξύ 
άλλων, με τους εξής τρόπους: ολοκλήρωση 
των διασυνοριακών αγορών εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής 
κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών·
κοινές τοπικές πρωτοβουλίες 
απασχόλησης, υπηρεσίες πληροφόρησης, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και κοινά 
προγράμματα κατάρτισης· ισότητα των 
φύλων· παροχή ίσων ευκαιριών· 
επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης· και στήριξη των 
επενδύσεων στη δημόσια υγεία και σε 
κοινωνικές υπηρεσίες·

Or. fr

Τροπολογία 32
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δείκτες θα αναλύονται, κατά 
περίπτωση, ανά φύλο.

διαγράφεται·

Or. fr
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