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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ανάπτυξη του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ 2021-2027) θα 
μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να 
εφαρμόσουν ένα παγκόσμιο όραμα συνεργασίας και μια ευρωπαϊκή γειτονία σταθερά 
εδραιωμένη σε ευρωπαϊκές αξίες, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
περιβαλλοντικών προτύπων, η βελτίωση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των 
γυναικών και των κοριτσιών και η εξάλειψη της φτώχειας και όλων των μορφών διακρίσεων.
Στηριζόμενη στις βάσεις αυτές, η εισηγήτρια πρότεινε την τροποποίηση της πρότασης της 
Επιτροπής. 
Στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) αναφέρεται ως 
γενικός στόχος του μηχανισμού «η προάσπιση και η προώθηση των αξιών και των 
συμφερόντων της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να επιδιωχθούν οι στόχοι και 
οι αρχές της εξωτερικής δράσης της Ένωσης» (άρθρο 3). Ωστόσο, η πρόταση φαίνεται να 
έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει τα βραχυπρόθεσμα εσωτερικά συμφέροντα της ΕΕ, ιδίως 
όσον αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια, εις βάρος της διεθνούς συνεργασίας και 
ανάπτυξης. Για να μειωθούν οι επίμαχες αυτές πτυχές, η συντάκτρια, από κοινού με 
εμπειρογνώμονες από ενδιαφερόμενα μέρη και ΜΚΟ, εκπόνησε γνωμοδότηση η οποία 
βασίζεται σε μια φεμινιστική προσέγγιση της ανάπτυξης και αποσκοπεί στη διαφύλαξη των 
στόχων της διεθνούς συνεργασίας και στην υλοποίηση της μακροπρόθεσμης βιώσιμης 
ανάπτυξης.
Η συντάκτρια προτείνει να ενισχυθούν η αναφορά στα υφιστάμενα μέσα συνεργασίας καθώς 
και η συνοχή της πολιτικής.  Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές που αναφέρονται επίσης στις 
ευρωπαϊκές συνθήκες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και στην εξασφάλιση της 
συνοχής της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους στόχους του.  Η εφαρμογή 
του NDICI θα πρέπει να καθοδηγείται από το πλαίσιο πολιτικής για την αναπτυξιακή 
συνεργασία όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, στην ατζέντα για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη του 2030 και στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Η υλοποίηση των ΣΒΑ δεν 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω στόχων και προσεγγίσεων μεμονωμένων τομέων: Ο ΣΒΑ 5 για 
την ισότητα των φύλων έχει οριζόντιο χαρακτήρα, δεδομένου ότι επιδιώκει την επίτευξη 
ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών σε όλες τις άλλες διαστάσεις. Η 
Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ όλων των αναπτυξιακών φορέων, 
και συγκεκριμένα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και να προωθήσει τον 
διαπολιτισμικό διάλογο. Η δράση της θα πρέπει να στηρίζει τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης 
και να συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην εξάλειψη της φτώχειας και στην καταπολέμηση της 
ανισότητας σε όλες τις μορφές της και, ιδίως της ανισότητας μεταξύ των φύλων. Ο νέος 
NDICI θα πρέπει να στηρίζει και να ενισχύει τις δράσεις για τη διατήρηση της ειρήνης, την 
πρόληψη των συγκρούσεων, την καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων των αναγκαστικών 
εκτοπίσεων και την παροχή βοήθειας σε πληθυσμούς, χώρες και περιφέρειες που 
αντιμετωπίζουν αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις και φυσικές ή ανθρωπογενείς 
καταστροφές. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει μια δίκαιη πολιτική εμπορίου, οικονομική 
διπλωματία και οικονομική συνεργασία που να συνάδουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
να εξασφαλίζουν τη δίκαιη αντιμετώπιση των φύλων. 
Ο νέος μηχανισμός θα πρέπει να προστατεύει και να προάγει τον ρόλο των γυναικών ως 
φορέων οικοδόμησης της ειρήνης και ως βασικών παραγόντων βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως 
έχει αποκαλύψει η φεμινιστική προσέγγιση, οι γυναίκες δεν έχουν ποτέ στην ιστορία 
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οικοδομήσει την πολιτική τους ταυτότητα σε εθνικιστικές βάσεις, αλλά τις περισσότερες 
φορές την οικοδόμησαν στη διεθνή δικτύωση με γυναίκες από διαφορετικά περιβάλλοντα, 
αναπτύσσοντας μια νοοτροπία που επιτρέπει τον διαπολιτισμικό διάλογο.
Κατά τη γνώμη της συντάκτριας, οι στόχοι του κανονισμού θα μπορούσαν να επιτευχθούν 
μόνο με την παροχή επαρκών μέσων στους μηχανισμούς συνεργασίας, ούτως ώστε να 
υποστηριχθούν η κατάλληλη διατροφή, η ποιοτική εκπαίδευση, η αξιοπρεπής και βιώσιμη 
απασχόληση, ιδίως για τα πιο ευάλωτα άτομα, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ΛΟΑΔΜ, 
καθώς και η υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ασφαλείς 
αμβλώσεις και άλλα κοινωνικά δικαιώματα που είναι ουσιώδη για την ιθαγένεια.
Η ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει πέρα από τις διεθνείς δεσμεύσεις και τους διεθνείς στόχους 
στον τομέα της ισότητας των φύλων και να υιοθετήσει μια φεμινιστική προσέγγιση, ως 
προοπτική δικαιοσύνης για όλους και όχι μόνο για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Στόχος της 
πολιτικής ανάπτυξης και συνεργασίας είναι η διατήρηση της δίκαιης και ίσης κατανομής των 
μέσων διαβίωσης για όλους, του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, καθώς και των 
κοινωνικών και ανθρώπινων πόρων.  Η πολιτική συνεργασίας της ΕΕ θα πρέπει να είναι 
ευαίσθητη έναντι των φύλων και να καλύπτει την εργασία στον τομέα της φροντίδας ή της 
αναπαραγωγής. Οι οικονομίες αυτές δεν μπορούν να διέπονται από τις στενές αρχές της 
ανάπτυξης, του ανταγωνισμού και της αποτελεσματικότητας. Υπάρχει ανάγκη κριτικής 
θεώρησης, εκσυγχρονισμού και επαναξιολόγησης του πλαισίου ανάπτυξης και συνεργασίας 
της ΕΕ από μια πιο φεμινιστική προοπτική.

ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να 
λάβουν υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Γενικός στόχος του προγράμματος 
«Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας» (ο «μηχανισμός») 
θα πρέπει να είναι η προάσπιση και η 
προώθηση των αξιών και των 
συμφερόντων της Ένωσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο, προκειμένου να επιδιωχθούν οι 
στόχοι και οι αρχές της εξωτερικής δράσης 
της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
3 παράγραφος 5, και στα άρθρα 8 και 21 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(1) Γενικός στόχος του προγράμματος 
«Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας» (ο «μηχανισμός») 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, η συμβολή στην 
εξάλειψη της φτώχειας και η 
καταπολέμηση των ανισοτήτων σε όλες 
τις μορφές τους, και ιδίως των 
ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, και η 
προάσπιση των αξιών και των 
συμφερόντων της Ένωσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο, προκειμένου να επιδιωχθούν οι 
στόχοι και οι αρχές της εξωτερικής δράσης 
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της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
3 παράγραφος 5, και στα άρθρα 8 και 21 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο πρωταρχικός στόχος της 
αναπτυξιακής συνεργασίας πολιτικής της 
Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση και, 
σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η εξάλειψη 
της φτώχειας. Η πολιτική της Ένωσης για 
την αναπτυξιακή συνεργασία συμβάλλει 
επίσης στους στόχους της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης, ιδίως για την 
προώθηση της βιώσιμης οικονομικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
ανάπτυξης των αναπτυσσομένων χωρών, 
με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της 
φτώχειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4) Ο πρωταρχικός στόχος της 
αναπτυξιακής συνεργασίας πολιτικής της 
Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση και, 
σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η εξάλειψη 
της φτώχειας. Η πολιτική της Ένωσης για 
την αναπτυξιακή συνεργασία συμβάλλει 
επίσης στους στόχους της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης, ιδίως για την 
προώθηση της βιώσιμης οικονομικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
ανάπτυξης των αναπτυσσομένων χωρών, 
με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της 
φτώχειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για τη 
διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 
συγκρούσεων, την ενίσχυση της διεθνούς 
ασφάλειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2 στοιχείο γ της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Ένωση εξασφαλίζει τη συνοχή 
της αναπτυξιακής πολιτικής όπως 
απαιτείται από το άρθρο 208 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Ένωση θα πρέπει να λάβει 
υπόψη τους στόχους της αναπτυξιακής 

(5) Η Ένωση εξασφαλίζει τη συνοχή 
της αναπτυξιακής πολιτικής όπως 
απαιτείται από το άρθρο 208 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Ένωση θα πρέπει να λάβει 
υπόψη τους στόχους της αναπτυξιακής 
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συνεργασίας στις πολιτικές που ενδέχεται 
να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
οι οποίες θα είναι καθοριστικό στοιχείο της 
στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων 
της βιώσιμης ανάπτυξης που ορίζονται στο 
θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη («Θεματολόγιο 2030») το οποίο 
εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο 
του 201545. Η διασφάλιση της συνοχής των 
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως 
ενσωματώθηκε στην ατζέντα 2030, απαιτεί 
να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις όλων των 
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα 
τα επίπεδα — σε εθνικό επίπεδο, εντός της
Ένωσης, σε άλλες χώρες και σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

συνεργασίας στις πολιτικές που ενδέχεται 
να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, 
οι οποίες θα είναι καθοριστικό στοιχείο της 
στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων 
της βιώσιμης ανάπτυξης που ορίζονται στο 
θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη («Θεματολόγιο 2030») το οποίο 
εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο 
του 201545. Η διασφάλιση της συνοχής των 
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως 
ενσωματώθηκε στην ατζέντα 2030, απαιτεί 
να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις όλων των 
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα 
τα επίπεδα — σε εθνικό επίπεδο, εντός της 
Ένωσης, σε άλλες χώρες και σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Επίσης απαιτεί να ληφθεί υπόψη 
ο αντίκτυπος όλων των πολιτικών στη 
δυναμική των συγκρούσεων, να 
προωθηθεί μια προσέγγιση που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου 
στις αναλύσεις των συγκρούσεων σε όλες 
τις δράσεις και τα προγράμματα στο 
πλαίσιο του κανονισμού, με στόχο την 
αποφυγή του αρνητικού αντίκτυπου στις 
γυναίκες, τα κορίτσια και τα άτομα 
ΛΟΑΔΜΔ και τη μεγιστοποίηση του 
θετικού αντίκτυπου·

__________________ __________________

45 «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: Η 
Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη» που εγκρίθηκε στη Σύνοδο 
Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 25 Σεπτεμβρίου 
2015 (A/RES/70/1).

45 «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: Η 
Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη» που εγκρίθηκε στη Σύνοδο 
Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 25 Σεπτεμβρίου 
2015 (A/RES/70/1).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το παγκόσμιο πλαίσιο δράσης είναι 
η επιδίωξη μιας παγκόσμιας τάξης 
βασισμένης σε κανόνες, με την πολυμερή 
προσέγγιση ως βασική της αρχή και τα 
Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της. Το

(7) Το παγκόσμιο πλαίσιο δράσης είναι 
η επιδίωξη μιας παγκόσμιας τάξης 
βασισμένης σε κανόνες, με την πολυμερή 
προσέγγιση ως βασική της αρχή και τα 
Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της. Το 
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θεματολόγιο του 2030, μαζί με τη 
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή57 και το πρόγραμμα δράσης της 
Αντίς Αμπέμπα58 συνιστούν την απάντηση 
της διεθνούς κοινότητας στις παγκόσμιες 
προκλήσεις και τάσεις όσον αφορά τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Η ατζέντα του 2030, 
στον πυρήνα της οποίας βρίσκονται οι 
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), είναι 
ένα πλαίσιο μετασχηματισμού για την 
εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Είναι διεθνής στο πεδίο 
εφαρμογής της και παρέχει ένα 
ολοκληρωμένο κοινό πλαίσιο για δράση 
που εφαρμόζεται στην Ένωση, στα κράτη 
μέλη και στους εταίρους της. Εξισορροπεί 
τις οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης 
ανάπτυξης και αναγνωρίζει τις σημαντικές 
διασυνδέσεις μεταξύ στόχων και 
επιδιώξεων. H ατζέντα του 2030 θέτει ως 
στόχο να μεριμνά για όλους τους 
ανθρώπους. H υλοποίηση του 
θεματολογίου του 2030 θα συντονίζεται 
στενά μαζί με τις άλλες διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης. Οι δράσεις που 
αναλαμβάνονται από τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στις διασυνδέσεις μεταξύ των 
στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και στις 
ολοκληρωμένες δράσεις που μπορούν να 
δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και να 
ανταποκριθούν σε πολλαπλούς στόχους με 
σύνοικο τρόπο.

θεματολόγιο του 2030, μαζί με τη 
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή57 και το πρόγραμμα δράσης της 
Αντίς Αμπέμπα58 συνιστούν την απάντηση 
της διεθνούς κοινότητας στις παγκόσμιες 
προκλήσεις και τάσεις όσον αφορά τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΕΕ υποστήριξε την 
έγκριση αυτών των διεθνών δεσμεύσεων 
και ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
πρωτίστως να συμβάλει στην επίτευξή 
τους. Η ατζέντα του 2030, στον πυρήνα 
της οποίας βρίσκονται οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ), είναι ένα πλαίσιο 
μετασχηματισμού για την εξάλειψη της 
φτώχειας και την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς 
και για την προώθηση ειρηνικών και 
δίκαιων κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς 
για όλους, ανεξαρτήτως ταυτότητας 
φύλου. Είναι διεθνής στο πεδίο εφαρμογής 
της και παρέχει ένα ολοκληρωμένο κοινό 
πλαίσιο για δράση που εφαρμόζεται στην 
Ένωση, στα κράτη μέλη και στους 
εταίρους της. Εξισορροπεί τις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις 
της βιώσιμης ανάπτυξης και αναγνωρίζει 
τις σημαντικές διασυνδέσεις μεταξύ 
στόχων και επιδιώξεων. Ο Στόχος 
Βιώσιμης Ανάπτυξης αριθ. 5, «Επίτευξη 
της ισότητας των φύλων και 
χειραφέτησης όλων των γυναικών και 
των κοριτσιών», που επιδιώκει την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων και της 
χειραφέτησης των γυναικών σε όλες 
αυτές τις διαστάσεις. H ατζέντα του 2030 
θέτει ως στόχο να μεριμνά για όλους τους 
ανθρώπους, ενώ ο Στόχος 5 της ατζέντας 
αποσκοπεί συγκεκριμένα στην εξάλειψη 
όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος 
όλων των γυναικών και των κοριτσιών, 
επιδιώκοντας την έγκριση και την 
ενίσχυση εκτελεστής νομοθεσίας που θα 
προάγει την ισότητα των φύλων. H 
υλοποίηση του θεματολογίου του 2030 θα 
συντονίζεται στενά μαζί με τις άλλες 
διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης. Οι 
δράσεις που αναλαμβάνονται από τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να δίνουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις διασυνδέσεις 
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μεταξύ των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης και στις ολοκληρωμένες 
δράσεις που μπορούν να δημιουργήσουν 
παράλληλα οφέλη και να ανταποκριθούν 
σε πολλαπλούς στόχους με συνεκτικό
τρόπο χωρίς να υπονομεύει άλλους.

__________________ __________________

57 Υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 22 
Απριλίου 2016.

57 Υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 22 
Απριλίου 2016.

58 «Ατζέντα δράσης της Αντίς Αμπέμπα 
της τρίτης διεθνούς διάσκεψης για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης», η οποία 
εγκρίθηκε στις 16 Ιουνίου 2015 και 
υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στις 27 Ιουλίου 2015 
(A/RES/69/313).

58 «Ατζέντα δράσης της Αντίς Αμπέμπα 
της τρίτης διεθνούς διάσκεψης για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης», η οποία 
εγκρίθηκε στις 16 Ιουνίου 2015 και 
υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στις 27 Ιουλίου 2015 
(A/RES/69/313).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να καθοδηγείται από 
τις πέντε προτεραιότητες που θεσπίζονται 
στη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και 
την πολιτική ασφαλείας (η «συνολική 
στρατηγική»)59, η οποία παρουσιάστηκε 
στις 19 Ιουνίου 2016 και η οποία 
εκπροσωπεί το όραμα της Ένωσης και το 
πλαίσιο για ενιαία και υπεύθυνη εξωτερική 
δέσμευση σε σύμπραξη με άλλους 
εταίρους, για την προαγωγή των αξιών και 
των συμφερόντων της. Η Ένωση θα πρέπει 
να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις, να 
προωθήσει τον διάλογο πολιτικής και τις 
συλλογικές αποκρίσεις στις προκλήσεις 
παγκόσμιας κλίμακας. Η δράση της θα 
πρέπει να στηρίζει τα συμφέροντα και τις 
αξίες της Ένωσης σε όλες τις πτυχές της, 
μεταξύ των οποίων η διατήρηση της 
ειρήνης, η πρόληψη των συγκρούσεων, η 
ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, η 

(8) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να καθοδηγείται από 
τις πέντε προτεραιότητες που θεσπίζονται 
στη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και 
την πολιτική ασφαλείας (η «συνολική 
στρατηγική»)59, η οποία παρουσιάστηκε 
στις 19 Ιουνίου 2016 και η οποία 
εκπροσωπεί το όραμα της Ένωσης και το 
πλαίσιο για ενιαία και υπεύθυνη εξωτερική 
δέσμευση σε σύμπραξη με άλλους 
εταίρους, για την προαγωγή των αξιών και 
των συμφερόντων της. Η Ένωση θα πρέπει 
να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις, να 
προωθήσει τον διάλογο πολιτικής και τις 
συλλογικές αποκρίσεις στις προκλήσεις 
παγκόσμιας κλίμακας. Η δράση της θα 
πρέπει να στηρίζει τις αξίες της Ένωσης σε 
όλες τις πτυχές της και, επομένως, να 
συμβάλλει στην εξάλειψη της φτώχειας, 
να καταπολεμά τις ανισότητες σε όλες 
τους τις μορφές, ιδίως δε τις ανισότητες 
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καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων 
της παράτυπης μετανάστευσης και η
συνδρομή σε πληθυσμούς, χώρες και 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικές ή 
ανθρωπογενείς καταστροφές, με τη 
στήριξη της εμπορικής πολιτικής, της 
οικονομικής διπλωματίας και της 
οικονομικής συνεργασίας, την προώθηση 
ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών και 
την προαγωγή της διεθνούς διάστασης
των πολιτικών της Ένωσης. Για την 
προώθηση των συμφερόντων της, η Ένωση 
θα πρέπει να τηρεί και να προωθεί τις 
αρχές του σεβασμού των υψηλών 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προτύπων, του κράτους δικαίου, του 
διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

μεταξύ των φύλων, να συμβάλλει στη
διατήρηση της ειρήνης και στην πρόληψη 
των συγκρούσεων με τη συμμετοχή 
διάφορων εμπειρογνωμόνων και 
ενδιαφερόμενων μερών στις 
διαπραγματεύσεις οικοδόμησης της 
ειρήνης, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών και της κοινωνίας των πολιτών, 
να ενισχύει τη διεθνή ασφάλεια και 
προστασία, να καταπολεμά τα βαθύτερα 
αίτια της μετανάστευσης και των 
εκτοπίσεων, να παρέχει συνδρομή σε 
πληθυσμούς, χώρες και περιοχές που 
αντιμετωπίζουν αυξημένη μεταναστευτική 
πίεση και φυσικές ή ανθρωπογενείς 
καταστροφές, να στηρίζει μια δίκαιη, 
συμβατή με τα ανθρώπινα δικαιώματα
και δίκαιη ως προς τα φύλα εμπορική 
πολιτική, οικονομική διπλωματία και 
οικονομική συνεργασία, να συμβάλλει 
στην προώθηση ψηφιακών λύσεων και 
τεχνολογιών και να προάγει τη διεθνή 
διάσταση των πολιτικών της Ένωσης και 
τη διαμόρφωση δίκαιων κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς. Για την προώθηση των 
συμφερόντων της, η Ένωση θα πρέπει να 
τηρεί και να προωθεί τις αρχές του 
σεβασμού των υψηλών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων, του κράτους 
δικαίου, του διεθνούς δικαίου και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

__________________ __________________

59 «Κοινό όραμα, κοινές δράσεις: Μία 
ισχυρότερη Ευρώπη. Μια συνολική 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφαλείας», Ιούνιος 2016.

59 «Κοινό όραμα, κοινές δράσεις: Μία 
ισχυρότερη Ευρώπη. Μια συνολική 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφαλείας», Ιούνιος 2016.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Η Ένωση θα πρέπει να 
αναγνωρίσει τον καίριο ρόλο των 
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γυναικών ως φορέων οικοδόμησης της 
ειρήνης. Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει το ψήφισμα 1325 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και 
την ασφάλεια, αναγνωρίζοντας τον 
πρωταρχικό του στόχο της προστασίας 
των γυναικών και της σημαντικής 
αύξησης της συμμετοχής τους στις 
πολιτικές διεργασίες και στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, όπου εξακολουθούν 
να υποεκπροσωπούνται. Είναι 
καθοριστική η αποτελεσματική 
συμμετοχή των γυναικών στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα 
επίπεδα, με στόχο την ανάπτυξη τρόπων 
αντίδρασης που θα λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου για την 
αντιμετώπιση των υποκείμενων 
ανισοτήτων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σύμφωνα με τη συνολική 
στρατηγική και το πλαίσιο Sendai για τη 
μείωση του κινδύνου καταστροφών (2015-
2030) που εγκρίθηκε στις 18 Μαρτίου 
201561, θα πρέπει να αναγνωριστεί η 
ανάγκη μετάβασης από την αντιμετώπιση 
και συγκράτηση των κρίσεων προς μια 
περισσότερο διαρθρωτική, 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση που 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις 
ευαίσθητες καταστάσεις, τις φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές και τις 
παρατεταμένες κρίσεις. Θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή και να υιοθετηθούν 
συλλογικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη 
μείωση των κινδύνων, την πρόληψη, τον 
μετριασμό και την ετοιμότητα· και να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες 
για να ενισχυθούν η ταχεία αντίδραση και 

(11) Σύμφωνα με τη συνολική 
στρατηγική και το πλαίσιο Sendai για τη 
μείωση του κινδύνου καταστροφών (2015-
2030) που εγκρίθηκε στις 18 Μαρτίου 
2015 [1], θα πρέπει να αναγνωριστεί η 
ανάγκη μετάβασης από την αντιμετώπιση 
και συγκράτηση των κρίσεων προς μια 
περισσότερο διαρθρωτική, 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση που 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις 
ευαίσθητες καταστάσεις, τις φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές και τις 
παρατεταμένες κρίσεις. Θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή και να υιοθετηθούν 
συλλογικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη 
μείωση των κινδύνων, την πρόληψη, τον 
μετριασμό και την ετοιμότητα· και να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες 
για να ενισχυθούν η ταχεία αντίδραση και 
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η βιώσιμη ανάκαμψη. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει συνεπώς να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας και της σύνδεσης της 
ανθρωπιστικής βοήθειας και της 
αναπτυξιακής δράσης μέσω δράσεων 
ταχείας αντίδρασης.

η βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα 
βιώσιμη ανάκαμψη. Ο παρών κανονισμός 
θα πρέπει συνεπώς να συμβάλει στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της 
σύνδεσης της ανθρωπιστικής βοήθειας και 
της αναπτυξιακής δράσης μέσω
γεωγραφικών και ευαίσθητων από 
απόψεως φύλου προγραμμάτων και
δράσεων ταχείας αντίδρασης.

__________________ __________________

61 «Πλαίσιο Sendai για τη μείωση του 
κινδύνου καταστροφών», που εκδόθηκε 
στις 18 Μαρτίου 2015 και εγκρίθηκε από 
τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών στις 3 Ιουνίου 2015 
(A/RES/69/283).

61 «Πλαίσιο Sendai για τη μείωση του 
κινδύνου καταστροφών», που εκδόθηκε 
στις 18 Μαρτίου 2015 και εγκρίθηκε από 
τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών στις 3 Ιουνίου 2015 
(A/RES/69/283).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Δυνάμει των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να συνεισφέρει στην ενισχυμένη 
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων με 
εστίαση στα αποτελέσματα, να καλύπτει 
τις αποδόσεις, τα αποτελέσματα και τον 
αντίκτυπο στις χώρες εταίρους που 
επωφελούνται από την εξωτερική 
χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης. 
Ειδικότερα, όπως συμφωνήθηκε στην 
κοινή αντίληψη, οι δράσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού αναμένεται να 
συνεισφέρουν το 20 % της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας που 
χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος 
κανονισμού στους τομείς της κοινωνικής 
ένταξης και της ανθρώπινης ανάπτυξης, 
καθώς και στου τομείς της ισότητας των 
φύλων και της χειραφέτησης των 
γυναικών.

(13) Δυνάμει των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να συνεισφέρει στην ενισχυμένη 
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων με 
εστίαση στα αποτελέσματα, να καλύπτει 
τις αποδόσεις, τα αποτελέσματα και τον 
αντίκτυπο στις χώρες εταίρους που 
επωφελούνται από την εξωτερική 
χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης. 
Ειδικότερα, όπως συμφωνήθηκε στην 
κοινή αντίληψη, οι δράσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού αναμένεται να 
συνεισφέρουν το 20 % της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας που 
χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος 
κανονισμού στους τομείς της κοινωνικής 
ένταξης και της ανθρώπινης ανάπτυξης, 
εστιάζοντας ιδιαιτέρως στις βασικές 
κοινωνικές υπηρεσίες, και ειδικότερα 
στην υγεία και στην εκπαίδευση.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Σύμφωνα με τις υφιστάμενες 
δεσμεύσεις στο πρόγραμμα δράσης της 
ΕΕ για το φύλο ΙΙ, τουλάχιστον το 85% 
των προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από την Επίσημη 
Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA) θα πρέπει 
να έχει την ισότητα των φύλων ως 
σημαντικό στόχο και θα πρέπει να 
καταρτιστεί θεματικό πρόγραμμα για τα 
φύλα. Αυτές οι δεσμεύσεις θα 
αντικατοπτριστούν μέσω ειδικών στόχων 
σε όλους τους πυλώνες του μέσου και 
παράλληλα θα ληφθούν υπόψη η ισότητα 
των φύλων και η χειραφέτηση των 
γυναικών και των κοριτσιών ως εγκάρσιο 
ζήτημα. Τα παιδιά και οι νέοι, και ιδίως 
τα κορίτσια και οι νέες γυναίκες, είναι 
βασικοί παράγοντες αλλαγής και 
συμβάλλουν στην υλοποίηση της 
Ατζέντας 2030, όπως αναγνωρίζεται στην 
ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την 
ανάπτυξη και την τέχνη και το άρθρο 3 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η εξωτερική δράση της Ένωσης 
στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού θα 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες 
και την ενδυνάμωση των γυναικών και 
των κοριτσιών και θα συμβάλει στην 
υλοποίηση του δυναμικού τους ως 
βασικών παραγόντων αλλαγής 
επενδύοντας στην ανθρώπινη ανάπτυξη 
και την κοινωνική ένταξη.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Όποτε είναι εφικτό και (14) Τα αποτελέσματα της εξωτερικής 
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ενδεδειγμένο, τα αποτελέσματα της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης θα πρέπει 
να ελέγχονται και να αξιολογούνται με 
βάση προκαθορισμένους, διαφανείς, 
ειδικούς ανά χώρα και μετρήσιμους 
δείκτες, προσαρμοσμένους στις 
ιδιαιτερότητες και τους στόχους του 
μηχανισμού και κατά προτίμηση με βάση 
το πλαίσιο αποτελεσμάτων της χώρας 
εταίρου.

δράσης της Ένωσης θα πρέπει να 
ελέγχονται και να αξιολογούνται με βάση 
προκαθορισμένους, διαφανείς, ειδικούς 
ανά χώρα, ειδικούς ανά φύλο και 
μετρήσιμους δείκτες, προσαρμοσμένους 
στις ιδιαιτερότητες και τους στόχους του 
μηχανισμού και κατά προτίμηση με βάση 
το πλαίσιο αποτελεσμάτων της χώρας 
εταίρου.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει την ανάγκη επικέντρωσης 
σε στρατηγικές προτεραιότητες, τόσο από 
γεωγραφική άποψη – Ευρωπαϊκή Γειτονία 
και Αφρική, καθώς και χώρες που είναι 
ευάλωτες και έχουν τη μεγαλύτερη 
ανάγκη, όσο και θεματική – ασφάλεια, 
μετανάστευση, κλιματική αλλαγή και 
ανθρώπινα δικαιώματα.

(17) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει την ανάγκη επικέντρωσης 
σε στρατηγικές προτεραιότητες, τόσο από 
γεωγραφική άποψη – Ευρωπαϊκή Γειτονία 
και Αφρική, καθώς και λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και άλλες χώρες που 
είναι ευάλωτες και έχουν τη μεγαλύτερη 
ανάγκη, όσο και θεματική – επίτευξη των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανθρώπινη 
προστασία και ασφάλεια, μεταξύ άλλων 
στο πεδίο της μετανάστευσης, 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
και συμβολή στην υλοποίηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
φύλων σε όλες τις χώρες εταίρους της 
ΕΕ.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει την ενίσχυση της 
αντίδρασης εναντίον των δικαιωμάτων 
των γυναικών και της ισότητας των 
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φύλων σε παγκόσμιο επίπεδο· θα πρέπει 
να βοηθήσει τις οργανώσεις που 
ασχολούνται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα (πρόσβαση σε ποιοτική και 
προσιτή πληροφόρηση, εκπαίδευση και 
υπηρεσίες), καθώς και την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας, 
συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της 
καταπολέμησης των επιβλαβών 
επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών 
όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, τα αποκαλούμενα 
εγκλήματα τιμής, ο βιασμός και η 
σεξουαλική βία, η ενδοοικογενειακή βία, 
οι παιδικοί γάμοι και η διάκριση λόγω 
φύλου από το κράτος, και να διασφαλίσει 
την επαρκή επιχειρησιακή ικανότητα 
αυτών των οργανώσεων.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, 
όπως αναθεωρήθηκε το 201562, στοχεύει 
στη σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών 
και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, 
ιδίως μέσω της τόνωσης της οικονομικής 
ανάπτυξης, ως κύριες πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης. Προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος της, η 
αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας επικεντρώνεται σε τέσσερις 
τομείς προτεραιότητας: τη χρηστή 
διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω 
συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών· 
την οικονομική ανάπτυξη· την ασφάλεια·
τη μετανάστευση και την κινητικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης 
των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης 
μετανάστευσης και της αναγκαστικής 
μετατόπισης. Η διαφοροποίηση και η 

(19) Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, 
όπως αναθεωρήθηκε το 2015[1], στοχεύει 
στη σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών 
και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, 
ιδίως μέσω της τόνωσης της οικονομικής 
ανάπτυξης, ως κύριες πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης. Προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος της, η 
αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας επικεντρώνεται σε τέσσερις 
τομείς προτεραιότητας: τη χρηστή 
διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω 
συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών· 
την οικονομική ανάπτυξη· την προστασία 
και την ασφάλεια, τη μετανάστευση και 
την κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων 
της αναγκαστικής μετακίνησης και της 
αντιμετώπισης του άνισου αντίκτυπου εις 
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ενισχυμένη αμοιβαία κυριότητα αποτελούν 
το σήμα κατατεθέν της Ευρωπαϊκής 
πολιτικής γειτονίας, αναγνωρίζοντας 
διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης, και 
αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα κάθε 
χώρας όσον αφορά τη φύση και το 
επίκεντρο της εταιρικής σχέσης της με την 
Ένωση.

βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. 
Η διαφοροποίηση και η ενισχυμένη 
αμοιβαία κυριότητα αποτελούν το σήμα 
κατατεθέν της Ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας, αναγνωρίζοντας διαφορετικά 
επίπεδα δέσμευσης, και αντικατοπτρίζουν 
τα συμφέροντα κάθε χώρας όσον αφορά τη
φύση και το επίκεντρο της εταιρικής 
σχέσης της με την Ένωση. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στην 
υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στις χώρες εκτός της Ένωσης 
και να διασφαλίσει τη συνοχή των 
πολιτικών για την αειφόρο ανάπτυξη σε 
όλους τους στόχους τους.

__________________ __________________

62 Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, «Επανεξέταση της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας», 18 
Νοεμβρίου 2015.

62 Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, «Επανεξέταση της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας», 18 
Νοεμβρίου 2015.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει 
την αποτελεσματικότερη χρήση των 
διαθέσιμων πόρων προκειμένου να 
βελτιστοποιήσει τον αντίκτυπο της 
εξωτερικής δράσης της. Τούτο θα πρέπει 
να επιτευχθεί μέσω της συνοχής και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων 
εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, 
ιδίως του Μηχανισμού Προενταξιακής 
Βοήθειας III63, του Μέσου Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας64, της απόφασης για τις 
Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη65, του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της 
Πυρηνικής Ασφάλειας που συμπληρώνει 
τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης 

(21) Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει 
την αποτελεσματικότερη χρήση των 
διαθέσιμων πόρων προκειμένου να 
βελτιστοποιήσει τον αντίκτυπο της 
εξωτερικής δράσης της. Τούτο θα πρέπει 
να επιτευχθεί μέσω της συνοχής και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων 
εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, 
ιδίως του Μηχανισμού Προενταξιακής 
Βοήθειας III63, του Μέσου Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας64, της απόφασης για τις 
Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη65, του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της 
Πυρηνικής Ασφάλειας που συμπληρώνει 
τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης 
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Ευρατόμ66, της κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και του 
άρτι προταθέντος Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού για την Ειρήνη67 ο οποίος 
χρηματοδοτείται εκτός του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς και 
μέσω της δημιουργίας συνεργειών με 
άλλες πολιτικές και προγράμματα της 
Ένωσης. Τούτο περιλαμβάνει, κατά
περίπτωση, συνεκτικότητα και 
συμπληρωματικότητα με τη 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 
ο αντίκτυπος των συνδυασμένων 
παρεμβάσεων για την επίτευξη κοινού 
στόχου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
επιτρέπει τον συνδυασμό της 
χρηματοδότησης με άλλα προγράμματα 
της Ένωσης, εφόσον οι συνεισφορές δεν 
καλύπτουν τα ίδια έξοδα.

Ευρατόμ66, της κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και 
προστασίας και του άρτι προταθέντος 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη67

ο οποίος χρηματοδοτείται εκτός του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς και 
μέσω της δημιουργίας συνεργειών με 
άλλες πολιτικές και προγράμματα της 
Ένωσης. Τούτο περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, συνεκτικότητα και 
συμπληρωματικότητα με τη 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 
ο αντίκτυπος των συνδυασμένων 
παρεμβάσεων για την επίτευξη κοινού 
στόχου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
επιτρέπει τον συνδυασμό της 
χρηματοδότησης με άλλα προγράμματα 
της Ένωσης, εφόσον οι συνεισφορές δεν 
καλύπτουν τα ίδια έξοδα.

__________________ __________________

63 COM (2018)465 final Πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής 
Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ).

63 COM (2018)465 final Πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής 
Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ).

64 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, 
σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια (ΕΕ 
L 163 της 2.7.1996, σ. 1).

64 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, 
σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια (ΕΕ 
L 163 της 2.7.1996, σ. 1).

65 COM(2018) 461 final Απόφαση για τη 
σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και 
Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, 
και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της 
Δανίας, αφετέρου («απόφαση για τη 
σύνδεση ΥΧΕ–ΕΕ»).

65 COM(2018) 461 final Απόφαση για τη 
σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και 
Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, 
και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της 
Δανίας, αφετέρου («απόφαση για τη 
σύνδεση ΥΧΕ–ΕΕ»).

66 COM(2018) 462 final Πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον 
τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας που 
συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ.

66 COM(2018) 462 final Πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον 
τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας που 
συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ.

67 C(2018) 3800 final Πρόταση της 67 C(2018) 3800 final Πρόταση της 
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Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας προς το Συμβούλιο για την 
έκδοση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
για την Ειρήνη.

Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας προς το Συμβούλιο για την 
έκδοση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
για την Ειρήνη.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η κύρια προσέγγιση για τις δράσεις 
που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι 
μέσω γεωγραφικών προγραμμάτων, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος της βοήθειας της Ένωσης και 
να έλθει η δράση της Ένωσης εγγύτερα 
στις χώρες εταίρους και τους πληθυσμούς. 
Αυτή η γενική προσέγγιση θα πρέπει να 
συμπληρώνεται από θεματικά 
προγράμματα και από δράσεις ταχείας 
αντίδρασης, όπου αυτό είναι σκόπιμο.

(23) Η κύρια προσέγγιση για τις δράσεις 
που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι 
μέσω γεωγραφικών προγραμμάτων, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος της βοήθειας της Ένωσης και 
να έλθει η δράση της Ένωσης εγγύτερα 
στις χώρες εταίρους και τους πληθυσμούς. 
Αυτή η γενική προσέγγιση θα πρέπει να 
συμπληρώνεται από θεματικά 
προγράμματα και από δράσεις ταχείας 
αντίδρασης, όπου αυτό είναι σκόπιμο, 
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 
ευαίσθητη στο φύλο.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Ενώ η δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η 
ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των 
γυναικών, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, η συνδρομή 
που παρέχει η Ένωση στο πλαίσιο των 
θεματικών προγραμμάτων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, 
καθώς και για τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να έχει 

(25) Ενώ η δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η 
ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των 
γυναικών και τα δικαιώματα των 
κοριτσιών, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, η συνδρομή 
που παρέχει η Ένωση στο πλαίσιο των 
θεματικών προγραμμάτων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, 
καθώς και για τις οργανώσεις της 
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ειδικό συμπληρωματικό και προσθετικό
ρόλο λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της 
και της ανεξαρτησίας της δράσης της, η 
οποία δεν συνδέεται με τη συναίνεση των 
κυβερνήσεων και των δημόσιων αρχών 
των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών.

κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να έχει 
ειδικό και συμπληρωματικό ρόλο λόγω 
του παγκόσμιου χαρακτήρα της και της 
ανεξαρτησίας της δράσης τους, η οποία 
δεν συνδέεται με τη συναίνεση των 
κυβερνήσεων και των δημόσιων αρχών 
των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα 
ευρύ φάσμα φορέων με διαφορετικούς 
ρόλους και εντολές μεταξύ των οποίων 
όλες οι μη κρατικές, μη κερδοσκοπικές, μη 
κομματικές και μη βίαιες δομές, μέσω των 
οποίων οι πολίτες οργανώνονται για να 
επιδιώξουν κοινούς στόχους και ιδανικά, 
πολιτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά ή 
οικονομικά. Πρόκειται για οργανώσεις που 
λειτουργούν σε τοπικό, εθνικό, 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, 
αφορούν τις πόλεις και την ύπαιθρο, είναι 
επίσημες και ανεπίσημες.

(26) Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα 
ευρύ φάσμα φορέων με διαφορετικούς 
ρόλους και εντολές μεταξύ των οποίων 
όλες οι μη κρατικές, μη κερδοσκοπικές, μη 
κομματικές και μη βίαιες δομές, μέσω των 
οποίων οι πολίτες οργανώνονται για να 
επιδιώξουν κοινούς στόχους και ιδανικά, 
πολιτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά ή 
οικονομικά. Πρόκειται για οργανώσεις που 
λειτουργούν σε τοπικό, εθνικό, 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, 
αφορούν τις πόλεις και την ύπαιθρο, είναι 
επίσημες και ανεπίσημες. Σε ό, τι αφορά 
τα θέματα φύλου, το έργο τους θα πρέπει 
να συνάδει με τις αρχές που 
κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των 
διακρίσεων κατά των γυναικών 
(CEDAW) και, κατά περίπτωση, τη 
σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης»).

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26 α) Σύμφωνα με τη συναίνεση για την 
ανάπτυξη, ο παρών κανονισμός θα 
εμβαθύνει τις εταιρικές σχέσεις με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που αναπτύσσουν δράση υπέρ της 
αειφόρου ανάπτυξης, με την προώθηση 
ενός χώρου λειτουργίας και τη 
δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν 
στις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών να διαδραματίζουν πολλαπλούς 
ρόλους ως υποστηρικτές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των γυναικών και των κοριτσιών, της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
της κοινωνικής δικαιοσύνης, ως 
υπερασπιστές των κατόχων 
δικαιωμάτων, ως ανεξάρτητοι συνήγοροι 
που παρακολουθούν και καλούν τις αρχές 
να λογοδοτήσουν, ως εκτελεστικοί φορείς 
και παράγοντες αλλαγής, μεταξύ άλλων, 
μέσω της ανάπτυξης της εκπαίδευσης και 
της ευαισθητοποίησης. Ο παρών 
κανονισμός θα προωθήσει τον 
ανεξάρτητο χώρο της κοινωνίας των 
πολιτών, θα ενισχύσει την υποστήριξη 
της δημιουργίας ικανοτήτων στις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή και η 
επιρροή τους στην αναπτυξιακή 
διαδικασία και η συμβολή τους στην 
πολιτική, κοινωνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική πρόοδο.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
επιτρέπει στην Ένωση να ανταποκρίνεται 
στις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις 
ευκαιρίες που αφορούν τη μετανάστευση, 

(30) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
επιτρέπει στην Ένωση να ανταποκρίνεται 
στις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις 
ευκαιρίες που αφορούν τη μετανάστευση, 
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σε συμπληρωματικότητα με τη 
μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης. Για 
να συμβάλει στον σκοπό αυτό, και με την 
επιφύλαξη απρόβλεπτων καταστάσεων, το 
10% του χρηματοδοτικού του κονδυλίου 
αναμένεται να διατεθεί για την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
παράτυπης μετανάστευσης και της
αναγκαστικής μετατόπισης και για τη 
στήριξη της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και της διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
προσφύγων και των δικαιωμάτων των 
μεταναστών στο πλαίσιο των στόχων του 
παρόντος κανονισμού.

συμπληρώνοντας τη μεταναστευτική 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί για το 
Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και 
Ένταξης (ΤΑΜΕ). Για να συμβάλει στον 
σκοπό αυτό, και με την επιφύλαξη 
απρόβλεπτων καταστάσεων, το 10% του 
χρηματοδοτικού του κονδυλίου αναμένεται 
να διατεθεί για την αντιμετώπιση των 
βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και 
της μετατόπισης και για τη στήριξη των 
αναγκών των εκτοπισμένων ατόμων και 
των κοινοτήτων υποδοχής, με την 
εφαρμογή μιας ευαίσθητης ως προς τα 
φύλα προσέγγισης. Επιπλέον, για τη 
διαχείριση της μετανάστευσης και της 
διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας των προσφύγων και των 
δικαιωμάτων των μεταναστών στο πλαίσιο 
των στόχων του παρόντος κανονισμού, 
διευκολύνοντας την ασφαλή και τακτική 
μετανάστευση, οι οποίες συμβάλλουν 
στην αύξηση των οφελών της 
μετανάστευσης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι τύποι χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι υλοποίησης δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με 
βάση την ικανότητά τους να συμβάλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων των 
δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, 
λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους 
των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης 
και του αναμενόμενου κινδύνου μη 
συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης 
εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή 
συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, 
καθώς και χρηματοδότησης που δεν 
συνδέεται με δαπάνες που αναφέρονται 

(32) Οι τύποι χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι υλοποίησης δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με 
βάση τις ανάγκες του εταίρου, τις 
προτιμήσεις, τα συγκεκριμένα πλαίσια 
και τα θέματα φύλου, την ικανότητά τους 
να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων των δράσεων και να αποφέρουν 
αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, 
ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της 
διοικητικής επιβάρυνσης και του 
αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. 
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται 
το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, 
κατ’ αποκοπή συντελεστών και 
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στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

μοναδιαίων δαπανών, καθώς και 
χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με 
δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 
παράγραφος 1 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Σκοπός του EΤΒΑ+ θα πρέπει να 
είναι η στήριξη των επενδύσεων ως μέσου 
συμβολής στην επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης με την προαγωγή της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 
την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής 
ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη 
της φτώχειας, τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, τις 
οικονομικές ευκαιρίες, τις δεξιότητες και 
την επιχειρηματικότητα, τους 
κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τις πολύ 
μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
καθώς και στην αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών 
βαθύτερων αιτίων της παράτυπης 
μετανάστευσης, σύμφωνα με τα σχετικά 
ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις 
χώρες οι οποίες διαπιστώνεται ότι 
πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις 
υπερχρεωμένες φτωχές χώρες.

(34) Σκοπός του EΤΒΑ+ θα πρέπει να 
είναι η στήριξη των επενδύσεων ως μέσου 
συμβολής στην επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης με την προαγωγή της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 
την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής 
ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη 
της φτώχειας, την προώθηση ειρηνικών 
και δίκαιων κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς, τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς πρόοδο, τη δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και τις 
οικονομικές ευκαιρίες, ιδίως για τους πιο 
ευάλωτους ανθρώπους, όπως οι γυναίκες, 
τα κορίτσια και τα  άτομα ΛΟΑΔΜ, τα 
θύματα συγκρούσεων και τα άτομα με 
αναπηρίες, μέσω της στήριξης προς τους 
κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τις πολύ 
μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
και τους συνεταιρισμούς, ιδίως όσες 
ανήκουν σε γυναίκες, καθώς και στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και 
συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών 
βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και 
των εκτοπίσεων, που επηρεάζουν 
δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια, 
σύμφωνα με τα σχετικά ενδεικτικά 
έγγραφα προγραμματισμού. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις χώρες οι 
οποίες διαπιστώνεται ότι πλήττονται από 
αστάθεια ή συγκρούσεις, στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και στις 
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υπερχρεωμένες φτωχές χώρες. 

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να συμβάλλει 
στη μεγιστοποίηση της προσθετικότητας, 
στην αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της 
αγοράς και των μη ικανοποιητικών 
επενδυτικών συνθηκών, στη δημιουργία 
καινοτόμων προϊόντων και στην 
κινητοποίηση κεφαλαίων («crowd-in») του 
ιδιωτικού τομέα. Η συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα στη συνεργασία της 
Ένωσης με τις χώρες εταίρους μέσω του 
ΕΤΒΑ + θα πρέπει να είναι μετρήσιμη και 
να έχει συμπληρωματικά αποτελέσματα 
στον τομέα της ανάπτυξης, χωρίς να 
στρεβλώνει την αγορά, και θα πρέπει να 
είναι οικονομικά αποδοτική, με βάση την 
αμοιβαία λογοδοσία και τον επιμερισμό 
του κινδύνου και του κόστους. Επιπλέον, 
το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να λειτουργεί ως 
«μονοαπευθυντική θυρίδα» που θα δέχεται 
χρηματοδοτικές προτάσεις από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
δημόσιους ή ιδιώτες επενδυτές, και θα 
παρέχει ευρύ φάσμα οικονομικής στήριξης 
προς τις επιλέξιμες επενδύσεις.

(35) Το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να συμβάλλει 
στη μεγιστοποίηση της προσθετικότητας, 
στην αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της 
αγοράς και των μη ικανοποιητικών 
επενδυτικών συνθηκών, στη δημιουργία 
καινοτόμων προϊόντων και στην 
κινητοποίηση κεφαλαίων («crowd-in») του 
ιδιωτικού τομέα, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόψη την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη που 
μπορεί να στηρίξει τη χειραφέτηση των 
γυναικών και να ενθαρρύνει την 
αυτοδιάθεση. Η συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα στη συνεργασία της Ένωσης με τις 
χώρες εταίρους μέσω του ΕΤΒΑ + θα 
πρέπει να είναι μετρήσιμη και να έχει 
συμπληρωματικά αποτελέσματα στον 
τομέα της ανάπτυξης, χωρίς να στρεβλώνει 
την αγορά, και θα πρέπει να είναι 
οικονομικά αποδοτική, με βάση την 
αμοιβαία λογοδοσία και τον επιμερισμό 
του κινδύνου και του κόστους. Επιπλέον, 
το ΕΤΒΑ+ θα πρέπει να λειτουργεί ως 
«μονοαπευθυντική θυρίδα» που θα δέχεται 
χρηματοδοτικές προτάσεις από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
δημόσιους ή ιδιώτες επενδυτές, και θα 
παρέχει ευρύ φάσμα οικονομικής στήριξης 
προς τις επιλέξιμες επενδύσεις.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα 
πρέπει να θεσπιστεί στη βάση της 

(36) Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα 
πρέπει να θεσπιστεί στη βάση της 
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υφιστάμενης εγγύησης ΕΤΒΑ και του 
Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές 
δράσεις. Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα 
πρέπει να στηρίζει τις δραστηριότητες του 
ΕΤΒΑ+ που καλύπτονται από τις 
δημοσιονομικές εγγυήσεις, την 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή και τα δάνεια προς τρίτες χώρες 
βάσει της απόφασης 77/270/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου71. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει 
να στηρίζονται από πιστώσεις στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, καθώς 
και πιστώσεις στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ…/... (ΜΠΒ III) 
και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ…/... 
(Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την 
Πυρηνική Ασφάλεια- EINS), που θα 
πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
προβλέψεις και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από δάνεια μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής και δάνεια 
προς τις τρίτες χώρες που αναφέρονται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του 
κανονισμού EINS, αντίστοιχα. Όταν 
χρηματοδοτούνται δραστηριότητες μέσω 
του ΕΤΒΑ+, θα πρέπει να δίνεται 
προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων 
που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη 
δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, 
των οποίων ο λόγος κόστους-οφέλους 
συμβάλλει στη βιωσιμότητα της 
επένδυσης. Οι δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από την εγγύηση 
εξωτερικής δράσης θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μια ενδελεχή εκ των 
προτέρων εκτίμηση των περιβαλλοντικών, 
οικονομικών και κοινωνικών πτυχών, 
όπως ενδείκνυται και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις καλύτερης ρύθμισης. Η 
εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 
παρασχεθούν οι ουσιώδεις δημόσιες 
υπηρεσίες, οι οποίες παραμένουν ευθύνη 
της κυβέρνησης.

υφιστάμενης εγγύησης ΕΤΒΑ και του 
Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές 
δράσεις. Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα 
πρέπει να στηρίζει τις δραστηριότητες του 
ΕΤΒΑ+ που καλύπτονται από τις 
δημοσιονομικές εγγυήσεις, την 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή και τα δάνεια προς τρίτες χώρες 
βάσει της απόφασης 77/270/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου71. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει 
να στηρίζονται από πιστώσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, καθώς και 
πιστώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ…/... (ΜΠΒ III) και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ…/... (Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός για την Πυρηνική Ασφάλεια-
EINS), που θα πρέπει επίσης να καλύπτουν 
τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από δάνεια μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής και δάνεια 
προς τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού 
EINS, αντίστοιχα.  Όταν 
χρηματοδοτούνται δραστηριότητες μέσω 
του ΕΤΒΑ+, θα πρέπει να δίνεται 
προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων 
που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη 
δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις θέσεις εργασίας 
για ευάλωτες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ και των ατόμων με 
αναπηρίες. Όταν χρηματοδοτούνται 
δραστηριότητες μέσω του ΕΤΒΑ+, θα 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση έργων που έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, των οποίων ο λόγος 
κόστους-οφέλους συμβάλλει στη 
βιωσιμότητα της επένδυσης και τα οποία 
παρέχουν τις υψηλότερες εγγυήσεις όσον 
αφορά τον αντίκτυπο στη βιωσιμότητα 
και στην ευαίσθητη ως προς τα φύλα 
ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες που 
υποστηρίζονται από την εγγύηση 
εξωτερικής δράσης θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μια ενδελεχή εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
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κοινωνικών πτυχών, 
συμπεριλαμβανομένου του πρωτοφανούς 
αντίκτυπου στις γυναίκες και του 
αντικτύπου σε πληγείσες και
απομονωμένες κοινότητες, καθώς και του 
προσδιορισμού των αποτελεσματικών 
τρόπων αντιμετώπισής τους, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις καλύτερης ρύθμισης. Η 
εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 
παρασχεθούν οι ουσιώδεις δημόσιες 
υπηρεσίες, οι οποίες παραμένουν ευθύνη 
της κυβέρνησης.

__________________ __________________

71 Απόφαση 77/270/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1977, περί 
εξουσιοδοτήσεως της Επιτροπής να 
συνάπτει δάνεια Ευρατόμ με σκοπό τη 
συμμετοχή στη χρηματοδότηση των 
πυρηνικών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενεργείας (ΕΕ L 88 της 
6.4.1977, σ. 9).

71 Απόφαση 77/270/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1977, περί 
εξουσιοδοτήσεως της Επιτροπής να 
συνάπτει δάνεια Ευρατόμ με σκοπό τη 
συμμετοχή στη χρηματοδότηση των 
πυρηνικών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενεργείας (ΕΕ L 88 της 
6.4.1977, σ. 9).

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Οι εξωτερικές δράσεις 
υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά 
ευμετάβλητο περιβάλλον που απαιτεί 
συνεχή και ταχεία προσαρμογή στις 
εξελισσόμενες ανάγκες των εταίρων της 
Ένωσης και στις παγκόσμιες προκλήσεις 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 
δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, 
την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την 
κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, τους 
ωκεανούς, και τη μεταναστευτική κρίση 
και τις βαθύτερες αιτίες της. Η συμφιλίωση 
της αρχής της προβλεψιμότητας με την 
ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις νέες 
ανάγκες σημαίνει συνεπώς την 
προσαρμογή της δημοσιονομικής 
εφαρμογής των προγραμμάτων. Για να 

(39) Οι εξωτερικές δράσεις 
υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά 
ευμετάβλητο περιβάλλον που απαιτεί 
συνεχή και ταχεία προσαρμογή στις 
εξελισσόμενες ανάγκες των εταίρων της 
Ένωσης και στις παγκόσμιες προκλήσεις 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 
δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, 
την προστασία και την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα, την κλιματική αλλαγή και το 
περιβάλλον, τους ωκεανούς, και τη 
μεταναστευτική κρίση και τις βαθύτερες 
αιτίες της, η οποία επηρεάζει δυσανάλογα 
τις γυναίκες και τα κορίτσια και αυξάνει 
τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης για τις 
ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 
των ατόμων ΛΟΑΔΜ. Η συμφιλίωση της 
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αυξηθεί η ικανότητα της ΕΕ να 
ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες ανάγκες, 
με βάση την επιτυχή εμπειρία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), 
ένα ποσό θα πρέπει να αφεθεί αδιάθετο ως 
αναδυόμενες προκλήσεις και να 
αποτελέσει αποθεματικό προτεραιοτήτων. 
Θα πρέπει να κινητοποιείται σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που θεσπίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

αρχής της προβλεψιμότητας με την ανάγκη 
ταχείας αντίδρασης στις νέες ανάγκες 
σημαίνει συνεπώς την προσαρμογή της 
δημοσιονομικής εφαρμογής των 
προγραμμάτων. Για να αυξηθεί η 
ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε 
απρόβλεπτες ανάγκες, με βάση την επιτυχή 
εμπειρία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ), ένα ποσό θα πρέπει να 
αφεθεί αδιάθετο ως αναδυόμενες 
προκλήσεις και να αποτελέσει 
αποθεματικό προτεραιοτήτων. Θα πρέπει 
να κινητοποιείται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που θεσπίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 
της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 201678, υφίσταται η ανάγκη 
παρακολούθησης του προγράμματος με 
βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται 
μέσω ειδικών απαιτήσεων 
παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα 
αποφεύγονται η υπερβολική ρύθμιση και ο 
διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη 
μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές, όπου 
ενδείκνυται, μπορούν να περιλαμβάνουν 
μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος επιτόπου. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία η διεξαγωγή από την Επιτροπή 
των κατάλληλων διαβουλεύσεων κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
καθώς και η διεξαγωγή των εν λόγω 
διαβουλεύσεων σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης 
Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

(47) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 
της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 201678, υφίσταται η ανάγκη 
παρακολούθησης του προγράμματος με 
βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται 
μέσω ειδικών απαιτήσεων 
παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα 
αποφεύγονται η υπερβολική ρύθμιση και ο 
διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη 
μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές, όπου 
ενδείκνυται, προτείνεται να 
περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, για 
παράδειγμα δεδομένα κατανεμημένα ανά 
φύλο, ως βάση για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος 
επιτόπου. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 
διεξαγωγή από την Επιτροπή των 
κατάλληλων διαβουλεύσεων κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
καθώς και η διεξαγωγή των εν λόγω 
διαβουλεύσεων σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης 
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συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 
και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 
συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 
και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων.

__________________ __________________

78 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 2016· ΕΕ L 123 της 12.5.2016, 
σ. 1-14.

78 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 2016· ΕΕ L 123 της 12.5.2016, 
σ. 1-14.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του παρόντος 
κανονισμού είναι να διαφυλάξει και να 
προαγάγει τις αξίες και τα συμφέροντα της 
Ένωσης παγκοσμίως για την επίτευξη των 
στόχων και των αρχών της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 και στα άρθρα 8 
και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

1. Ο γενικός στόχος του παρόντος 
κανονισμού είναι να διαφυλάξει και να 
προαγάγει τις αξίες και τα συμφέροντα της 
Ένωσης παγκοσμίως για την επίτευξη των 
στόχων και των αρχών της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5 και στα άρθρα 8 
και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με παράλληλο σεβασμό του 
πλαισίου πολιτικής για την αναπτυξιακή 
συνεργασία της ΕΕ, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 208 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την 
Ανάπτυξη, την Ατζέντα 2030 για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη, το Σχέδιο Δράσης για 
τα Φύλο ΙΙ και τη Συμφωνία του 
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Παρισιού για την Αλλαγή του Κλίματος.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η υποστήριξη και ενθάρρυνση του 
διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και περιφέρειες στη γειτονία, στην 
υποσαχάρια Αφρική, την Ασία και τον 
Ειρηνικό, τη Βόρειο και τη Νότιο Αμερική 
και την Καραϊβική·

α) η υποστήριξη και ενθάρρυνση του 
διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και περιφέρειες στη γειτονία, στην 
υποσαχάρια Αφρική, την Ασία και τον 
Ειρηνικό, τη Βόρειο και τη Νότιο Αμερική 
και την Καραϊβική, με στόχο την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης, την εξάλειψη της 
φτώχειας και την καταπολέμηση κάθε
είδους ανισοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων 
λόγω φύλου·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε παγκόσμιο επίπεδο, η εδραίωση 
και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
η στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, η προώθηση της 
σταθερότητας και της ειρήνης και η 
αντιμετώπιση άλλων παγκόσμιων 
προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
μετανάστευσης και της κινητικότητας·

β) σε παγκόσμιο επίπεδο, η εδραίωση 
και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της ισότητας των φύλων, η στήριξη των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
γυναικών, η οικοδόμηση της ειρήνης, η 
πρόληψη των συγκρούσεων και η 
προαγωγή δίκαιων κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς, η προώθηση της 
σταθερότητας και της ειρήνης και η 
αντιμετώπιση άλλων παγκόσμιων 
προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
μετανάστευσης, της κινητικότητας και της 
αλλαγής του κλίματος·
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 92% των δαπανών 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
πληρούν τα κριτήρια της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας που θεσπίστηκαν 
από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης.

3. Ο παρών κανονισμός συμβάλλει 
στους συλλογικούς στόχους της Ένωσης 
εντός του χρονοδιαγράμματος της 
Ατζέντας του 2030, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διακριτική ιδιαιτερότητα του Στόχου 
5. Τουλάχιστον το 92% των δαπανών στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
πληρούν τα κριτήρια της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας όπως επί του 
παρόντος θεσπίστηκαν από την Επιτροπή 
Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή κοινή 
αντίληψη για την ανάπτυξη, τουλάχιστον 
το 20% της επίσημης αναπτυξιακής 
βοήθειας που χρηματοδοτείται βάσει του 
παρόντος κανονισμού, σε όλα τα 
προγράμματα, γεωγραφικά και θεματικά, 
ετησίως και κατά τη διάρκεια των 
δράσεων, θα πρέπει να πλαισιωθούν για 
την κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη 
ανάπτυξη, ούτως ώστε να υποστηρίζεται 
και να ενισχύεται η παροχή βασικών 
κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η υγεία, η 
διατροφή, η εκπαίδευση και η κοινωνική 
προστασία, ιδίως στα πλέον 
περιθωριοποιημένα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και 
των παιδιών·
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες 
δεσμεύσεις στο πρόγραμμα δράσης της 
ΕΕ για το φύλο ΙΙ, τουλάχιστον το 85% 
των προγραμμάτων που χρηματοδοτείται 
βάσει του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να αφορούν αποκλειστικά δράσεις 
με σημαντικό στόχο την ισότητα των 
φύλων και τα δικαιώματα και τη 
χειραφέτηση των γυναικών και των 
κοριτσιών, σε όλα τα προγράμματα, 
γεωγραφικά και θεματικά, ετησίως και 
κατά τη διάρκεια των δράσεών του·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Ισότητα των φύλων και 
χειραφέτηση των γυναικών και των 
κοριτσιών

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Σταθερότητα και ειρήνη· γ) α. Οικοδόμηση της ειρήνης, 
πρόληψη των συγκρούσεων και 
σταθερότητα·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 7 000 εκατ. EUR για θεματικά 
προγράμματα:

β) 9 700 εκατ. EUR για θεματικά 
προγράμματα:

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Ισότητα των φύλων και 
χειραφέτηση των γυναικών και των 
κοριτσιών 1700 εκατ. EUR

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Σταθερότητα και ειρήνη 1 000 
εκατ. EUR,

– Οικοδόμηση της ειρήνης, 
πρόληψη των συγκρούσεων και 
σταθερότητα 1 000 εκατ. EUR,

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το αποθεματικό αναδυόμενων 
προκλήσεων και προτεραιοτήτων ύψους 
10 200 EUR αυξάνει τα ποσά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 σύμφωνα 
με το άρθρο 15.

3. Το αποθεματικό αναδυόμενων 
προκλήσεων και αναγκών ύψους 7500 
εκατ. EUR αυξάνει τα ποσά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 σύμφωνα 
με το άρθρο 15.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμφωνίες σύνδεσης, οι συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, οι 
πολυμερείς συμφωνίες και άλλες 
συμφωνίες που καθιερώνουν νομικά 
δεσμευτική σχέση με τις χώρες εταίρους, 
καθώς και τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι 
διακηρύξεις των συνόδων κορυφής ή τα 
συμπεράσματα των συνεδριάσεων υψηλού 
επιπέδου με τις χώρες εταίρους, τα σχετικά 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, οι ανακοινώσεις της 
Επιτροπής ή οι κοινές ανακοινώσεις της 
Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου 
της Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, 
αποτελούν το γενικό πλαίσιο πολιτικής για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Οι συμφωνίες σύνδεσης, οι συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, οι 
πολυμερείς συμφωνίες και άλλες 
συμφωνίες που καθιερώνουν νομικά 
δεσμευτική σχέση με τις χώρες εταίρους, 
καθώς και τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι 
διακηρύξεις των συνόδων κορυφής ή τα 
συμπεράσματα των συνεδριάσεων υψηλού 
επιπέδου με τις χώρες εταίρους, τα σχετικά 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, οι ανακοινώσεις της 
Επιτροπής ή οι κοινές ανακοινώσεις της 
Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου 
της Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, 
αποτελούν το γενικό πλαίσιο πολιτικής για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Επιπλέον, περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, η διεθνής στρατηγική της ΕΕ, η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ όσον 
αφορά τις εξωτερικές συγκρούσεις και τις 
κρίσεις, η ευρωπαϊκή συναίνεση για την 
ανάπτυξη, το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ 
για το φύλο και η εφαρμογή εκ μέρους 
της ΕΕ των ψηφισμάτων 1325 και 1820 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφαρμόζεται μια προσέγγιση 
βασιζόμενη στα δικαιώματα η οποία 
περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, αστικά και πολιτικά ή 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά, 
προκειμένου να ενσωματώσει τις αρχές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να 

2. Εφαρμόζεται μια προσέγγιση 
βασιζόμενη στα δικαιώματα η οποία 
περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, αστικά και πολιτικά ή 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά, 
προκειμένου να ενσωματώσει τις αρχές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
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υποστηρίξει τους δικαιούχους των 
δικαιωμάτων ώστε να διεκδικήσουν τα 
δικαιώματά τους με εστίαση στις 
φτωχότερες και περισσότερο ευάλωτες 
ομάδες, και προκειμένου να υποστηρίζει 
τις χώρες εταίρους κατά την εφαρμογή των 
υποχρεώσεων των διεθνών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Ο παρών κανονισμός 
προάγει την ισότητα των φύλων και την 
ενδυνάμωση των γυναικών.

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των γυναικών και της ισότητας των φύλων, 
να υποστηρίξει τους δικαιούχους των 
δικαιωμάτων ώστε να διεκδικήσουν τα 
δικαιώματά τους με εστίαση στις 
περιθωριοποιημένες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και 
των νέων, των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας, των ατόμων με αναπηρία, των 
μειονοτήτων και των αυτοχθόνων 
πληθυσμών, όπως επίσης των ΛΟΑΔΜ, 
και προκειμένου να υποστηρίζει τις χώρες 
εταίρους κατά την εφαρμογή των 
υποχρεώσεων των διεθνών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Ο παρών κανονισμός προάγει την 
ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση 
των γυναικών, συγκεκριμένα, με τη 
διάθεση κονδυλίων για τη βελτίωση της 
ισότητας των φύλων σε τρίτες χώρες και 
γενικά εξασφαλίζοντας ότι ο δείκτης 
φύλου αποτελεί μέρος του σχεδιασμού, 
της εφαρμογής και της αξιολόγησης όλων 
των σχεδίων. Τα δικαιώματα των 
γυναικών, η προώθηση της ισότητας των 
φύλων και η κλιματική δικαιοσύνη πρέπει 
να ενσωματωθούν μέσω των 
προγραμμάτων εθνικής και 
περιφερειακής στρατηγικής.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Ο παρών κανονισμός προωθεί την 
πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της 
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Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου και 
του Προγράμματος Δράσης της Διεθνούς 
Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την 
Ανάπτυξη (ICPD) και τα αποτελέσματα 
των σχετικών αναθεωρητικών 
διασκέψεων και παραμένει 
προσηλωμένος στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα. Θα προάγει, θα προστατεύει 
και θα εκπληρώνει το δικαίωμα που έχει 
κάθε άτομο να ελέγχει πλήρως και να 
αποφασίζει ελεύθερα και υπεύθυνα για τα 
ζητήματα που άπτονται της 
σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής του υγείας, 
απαλλαγμένο από δυσμενείς διακρίσεις, 
εξαναγκασμό και βία. Ο παρών 
κανονισμός θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή 
στην ανάγκη για καθολική πρόσβαση σε 
ποιοτική, οικονομικά προσιτή και 
ολοκληρωμένη ενημέρωση και 
εκπαίδευση για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ολοκληρωμένης σεξουαλικής αγωγής, και 
σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 γ. Ο παρών κανονισμός προωθεί την 
ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων, 
ιδίως των κοριτσιών και των νέων 
γυναικών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα 
στην αξιοποίηση του δυναμικού τους ως 
βασικών παραγόντων της αλλαγής.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ένωση προωθεί την πολυμερή 
βασιζόμενη σε κανόνες προσέγγιση στα 
παγκόσμια αγαθά και τις προκλήσεις και 
συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, τις χώρες 
εταίρους, τους διεθνείς οργανισμούς και 
άλλους χορηγούς από αυτήν την άποψη.

Η Ένωση προωθεί την πολυμερή 
βασιζόμενη σε κανόνες προσέγγιση στα 
παγκόσμια δημόσια αγαθά και τις 
προκλήσεις και συνεργάζεται με τα κράτη 
μέλη, τις χώρες εταίρους, τους διεθνείς 
οργανισμούς και άλλους χορηγούς από 
αυτήν την άποψη.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις σχέσεις με τις χώρες εταίρους 
λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις τους στην 
εφαρμογή δεσμεύσεων, διεθνών 
συμφωνιών και συμβατικών σχέσεων με 
την Ένωση.

Στις σχέσεις με τις χώρες εταίρους 
λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις τους στην 
εφαρμογή δεσμεύσεων, διεθνών 
συμφωνιών, ιδίως της συμφωνίας του 
Παρισιού, και συμβατικών σχέσεων με την 
Ένωση.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των 
κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών 
εταίρων, αφετέρου, βασίζεται και προωθεί 
τις αρχές της αναπτυξιακής 
αποτελεσματικότητας, κατά περίπτωση, 
ήτοι: την κυριότητα των αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων από τις χώρες εταίρους, 
με έμφαση στα αποτελέσματα, τις 
αναπτυξιακές εταιρικές σχέσεις χωρίς 
αποκλεισμούς, καθώς και τη διαφάνεια και 
την αμοιβαία λογοδοσία. Η Ένωση 
προωθεί την αποδοτική και 
αποτελεσματική κινητοποίηση και χρήση 

Η συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των 
κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών 
εταίρων, αφετέρου, βασίζεται και προωθεί 
τις αρχές της αναπτυξιακής 
αποτελεσματικότητας, ήτοι: την κυριότητα 
των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων από τις 
χώρες εταίρους, με έμφαση στα
αποτελέσματα, τις αναπτυξιακές εταιρικές 
σχέσεις χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και τη 
διαφάνεια, την αμοιβαία λογοδοσία και 
την ισότητα των φύλων. Η Ένωση 
προωθεί την αποδοτική και 
αποτελεσματική κινητοποίηση και χρήση 
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των πόρων. των πόρων.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης χωρίς αποκλεισμούς, κατά 
περίπτωση, η Επιτροπή μεριμνά ώστε να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη η γνώμη των 
ενδιαφερόμενων φορέων των χωρών 
εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των τοπικών αρχών, και να τους 
παρέχεται έγκαιρη πρόσβαση στις σχετικές 
πληροφορίες που τους επιτρέπουν να 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο κατά τον 
σχεδιασμό, την υλοποίηση και τις 
συναφείς διαδικασίες παρακολούθησης 
των προγραμμάτων.

Σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης χωρίς αποκλεισμούς η Επιτροπή 
μεριμνά ώστε να λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη η γνώμη των ενδιαφερόμενων 
φορέων των χωρών εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεων 
των γυναικών και των τοπικών αρχών, και 
να τους παρέχεται έγκαιρη πρόσβαση στις 
σχετικές πληροφορίες που έχουν τη 
δυνατότητα να διαδραματίσουν 
ουσιαστικό ρόλο κατά τον σχεδιασμό, την 
υλοποίηση και τις συναφείς διαδικασίες 
παρακολούθησης των προγραμμάτων.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα προγράμματα και οι δράσεις 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
ενσωματώνουν την κλιματική αλλαγή, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την 
ισότητα των φύλων και εξετάζουν τις 
διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης, με στόχο την προώθηση 
ολοκληρωμένων δράσεων που μπορούν να 
δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και 
πληρούν πολλαπλούς στόχους με 
συνεκτικό τρόπο. Τα εν λόγω 
προγράμματα και δράσεις βασίζονται σε 
ανάλυση των κινδύνων και των τρωτών 
σημείων, ενσωματώνουν μια προσέγγιση 
ανθεκτικότητας και λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση της σύγκρουσης. Καθοδηγούνται 

6. Τα προγράμματα και οι δράσεις 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
ενσωματώνουν την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την οικοδόμηση της 
ειρήνης και την ευαισθητοποίηση για τις 
συγκρούσεις, την κλιματική αλλαγή, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την 
ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση 
των γυναικών και την ευαισθησία στο 
θέμα των συγκρούσεων και εξετάζουν τις 
διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης, με στόχο την προώθηση 
ολοκληρωμένων δράσεων που μπορούν να 
δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και 
πληρούν πολλαπλούς στόχους με 
συνεκτικό τρόπο. Τα εν λόγω 
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από την αρχή της μέριμνας για όλους τους 
ανθρώπους.

προγράμματα και δράσεις βασίζονται σε 
ανάλυση των κινδύνων και των τρωτών 
σημείων, ενσωματώνουν μια προσέγγιση 
ανθεκτικότητας και λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση της σύγκρουσης. Καθοδηγούνται 
από την αρχή της μέριμνας για όλους τους 
ανθρώπους και την αρχή της «μη 
πρόκλησης ζημίας».

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη ικανοτήτων των στρατιωτικών 
φορέων προς στήριξη της ανάπτυξης και 
της ασφάλειας για την ανάπτυξη

Ανάπτυξη ικανοτήτων των παραγόντων 
ειρήνης προς στήριξη της ανάπτυξης και 
της προστασίας και ασφάλειας για την 
ανάπτυξη

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να συμβάλει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία απαιτεί την 
επίτευξη σταθερών και ειρηνικών 
κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, η 
ενωσιακή βοήθεια που παρέχεται δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα της 
ασφάλειας ή για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων στρατιωτικών φορέων σε 
χώρες εταίρους, υπό τις εξαιρετικές 
περιστάσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 4, με σκοπό την υλοποίηση 
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και 
δραστηριοτήτων ασφάλειας για την 
ανάπτυξη.

2. Προκειμένου να συμβάλει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία απαιτεί την 
επίτευξη σταθερών και ειρηνικών 
κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και 
χαρακτηριζόμενων από ισότητα των 
φύλων, η ενωσιακή βοήθεια που παρέχεται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα της 
ασφάλειας και προστασίας ή για την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων φορέων 
οικοδόμησης ειρήνης σε χώρες εταίρους, 
υπό τις εξαιρετικές περιστάσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 4, με σκοπό την 
υλοποίηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 
και δραστηριοτήτων ασφάλειας και 
προστασίας για την ανάπτυξη.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η βοήθεια δυνάμει του παρόντος 
άρθρου μπορεί να καλύπτει ειδικότερα την 
εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης 
ικανοτήτων για τη στήριξη της ανάπτυξης 
και της ασφάλειας για την ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, 
της καθοδήγησης και της παροχής 
συμβουλών, καθώς και την παροχή 
εξοπλισμού, τη βελτίωση των υποδομών 
και την παροχή υπηρεσιών άμεσα 
συνδεδεμένων με αυτήν τη βοήθεια.

3. Η βοήθεια δυνάμει του παρόντος 
άρθρου μπορεί να καλύπτει ειδικότερα την 
εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης 
ικανοτήτων για τη στήριξη της ανάπτυξης 
και της ασφάλειας και προστασίας για την 
ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης, της καθοδήγησης και της 
παροχής συμβουλών, καθώς και την 
παροχή εξοπλισμού, τη βελτίωση των 
υποδομών και την παροχή υπηρεσιών 
άμεσα συνδεδεμένων με αυτήν τη βοήθεια.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εφόσον δεν πληρούνται οι 
απαιτήσεις για την ικανοποιητική επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μέσω μη 
στρατιωτικών φορέων και εφόσον 
απειλούνται λειτουργικοί κρατικοί θεσμοί 
ή η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών και οι κρατικοί θεσμοί δεν 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την 
απειλή αυτήν· και

α) εφόσον δεν πληρούνται οι 
απαιτήσεις για την ικανοποιητική επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μέσω μη 
στρατιωτικών φορέων και εφόσον 
απειλούνται λειτουργικοί κρατικοί θεσμοί 
ή η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων , της ισότητας των φύλων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών και οι 
κρατικοί θεσμοί δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν την απειλή αυτήν· και

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Διασφαλίζει, επίσης, ότι οι 
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δράσεις που στοχεύουν στη 
μεταρρύθμιση των στρατιωτικών 
δυνάμεων τις καθιστούν πιο διαφανείς, 
αυξάνουν την ευθύνη τους και ενισχύουν 
τον σεβασμό τους για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα όλων των γυναικών, ανδρών, 
κοριτσιών και αγοριών που υπάγονται 
στη δικαιοδοσία τους·

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή καθορίζει κατάλληλες
διαδικασίες εκτίμησης κινδύνων, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης για τα 
μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του 
παρόντος άρθρου.

7. Η Επιτροπή προωθεί ενεργά τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
χωρίς αποκλεισμούς καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικής, διασφαλίζοντας την πλήρη 
συμμετοχή γυναικών και κοριτσιών, 
μεταξύ άλλων και στις εκτιμήσεις 
κινδύνου και στις αναλύσεις των 
συγκρούσεων, και προβαίνει σε αυστηρή 
και συστηματική εκ των προτέρων 
ανάλυση των συγκρούσεων που 
ενσωματώνει πλήρως την ανάλυση σε 
σχέση με τα φύλα, και σε διαδικασίες 
εκτίμησης κινδύνων, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης για τα μέτρα που θεσπίζονται
δυνάμει του παρόντος άρθρου. Οι 
εκτιμήσεις αξιολογούν τον (πιθανό) 
αντίκτυπο κάθε μέτρου δυνάμει του 
παρόντος άρθρου πέρα από τις άμεσες 
στρατιωτικές ικανότητες χωρών εταίρων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εν 
λόγω μέτρο λαμβάνει υπόψη τη διάσταση 
της σύγκρουσης και τη διάσταση του 
φύλου, δεν προκαλεί βλάβες και 
συμβάλλει ενεργά στην ανθρώπινη 
ασφάλεια και τη βιώσιμη ειρήνη. Οι 
διαδικασίες παρακολούθησης και 
αξιολόγησης βασίζονται εκτενώς σε 
αναλύσεις και μαρτυρίες της κοινωνίας 
των πολιτών και διαφορετικών γυναικών 
και κοριτσιών για την αξιολόγηση του 
αντικτύπου του κάθε μέτρου στη 
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δυναμική της σύγκρουσης και του φύλου 
στο πλαίσιο της κάθε σχετικής χώρας.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συνεργασία και οι παρεμβάσεις 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
προγραμματίζονται, εκτός από τις δράσεις 
ταχείας αντίδρασης που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4.

1. Όλες οι συνεργασίες και οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση της σύγκρουσης και τη 
διάσταση του φύλου. Η συνεργασία και οι 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού προγραμματίζονται, εκτός από 
τις δράσεις ταχείας αντίδρασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η Ένωση διαβουλεύεται και με 
άλλους χορηγούς και φορείς 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
της κοινωνίας των πολιτών και των 
τοπικών αρχών, κατά περίπτωση·

γ) η Ένωση διαβουλεύεται και με 
άλλους χορηγούς και φορείς 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
της κοινωνίας των πολιτών και των 
τοπικών αρχών·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα θεματικά προγράμματα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 
και την κοινωνία των πολιτών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 
στοιχεία α) και β) παρέχουν συνδρομή 
ανεξάρτητα από τη συναίνεση των 

δ) τα θεματικά προγράμματα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των 
φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών 
και των κοριτσιών και τη δημοκρατία και 
την κοινωνία των πολιτών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 
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κυβερνήσεων και άλλων δημόσιων αρχών 
των οικείων τρίτων χώρων. Αυτά τα 
θεματικά προγράμματα υποστηρίζουν 
κυρίως οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών.

στοιχεία α), α α) και β) παρέχουν 
συνδρομή ανεξάρτητα από τη συναίνεση 
των κυβερνήσεων και άλλων δημόσιων 
αρχών των οικείων τρίτων χώρων. Αυτά τα 
θεματικά προγράμματα υποστηρίζουν 
κυρίως οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων που υπερασπίζονται τα 
δικαιώματα των γυναικών.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ο προγραμματισμός μπορεί να 
προβλέπει δραστηριότητες συνεργασίας 
που χρηματοδοτούνται από διαφορετικές 
πιστώσεις, οι οποίες απαριθμούνται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2, και από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα σύμφωνα με τις 
βασικές τους πράξεις.

γ) των δεσμεύσεων και των 
επιδόσεων των εταίρων, που 
προσδιορίζονται βάσει κριτηρίων όπως η 
πολιτική μεταρρύθμιση, η ισότητα των 
φύλων, η χρηστή διακυβέρνηση, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και η οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των αναγκών των εταίρων, οι 
οποίες καθορίζονται βάσει ειδικών 
κριτηρίων που λαμβάνουν υπόψη τον 
πληθυσμό, τη φτώχεια, την ανισότητα, την 
ανθρώπινη ανάπτυξη, την οικονομική και 
περιβαλλοντική αστάθεια και την κρατική 
και κοινωνική ανθεκτικότητα·

α) των αναγκών των εταίρων, οι 
οποίες καθορίζονται βάσει ειδικών 
κριτηρίων που λαμβάνουν υπόψη τον 
πληθυσμό, τη φτώχεια, την ανισότητα, την 
ανθρώπινη ανάπτυξη, την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
φύλων, την οικονομική και 
περιβαλλοντική αστάθεια και την κρατική 
και κοινωνική ανθεκτικότητα·
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Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) των δεσμεύσεων και των 
επιδόσεων των εταίρων, που 
προσδιορίζονται βάσει κριτηρίων όπως η 
πολιτική μεταρρύθμιση και η οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη·

γ) των δεσμεύσεων και των 
επιδόσεων των εταίρων, που 
προσδιορίζονται βάσει κριτηρίων όπως η 
πολιτική μεταρρύθμιση, η ισότητα των 
φύλων, η χρηστή διακυβέρνηση, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και η οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη·

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) του δυνητικού αντικτύπου της 
ενωσιακής χρηματοδότησης στην 
ισότητα των φύλων·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα έγγραφα προγραμματισμού για 
τα γεωγραφικά προγράμματα βασίζονται 
στα αποτελέσματα και λαμβάνουν υπόψη, 
κατά περίπτωση, διεθνώς συμφωνημένους 
στόχους και δείκτες, ιδίως εκείνους που 
καθορίζονται για τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης, καθώς και στα πλαίσια 
αποτελεσμάτων σε επίπεδο χώρας, ώστε να 
αξιολογούν και να κοινοποιούν τη 
συμβολή της Ένωσης στα αποτελέσματα, 
στο επίπεδο των εκροών, των 
επακόλουθων και του αντικτύπου.

5. Τα έγγραφα προγραμματισμού για 
τα γεωγραφικά προγράμματα βασίζονται 
στα αποτελέσματα και λαμβάνουν υπόψη 
διεθνώς συμφωνημένους στόχους και 
δείκτες, ιδίως εκείνους που καθορίζονται 
για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, 
καθώς και στα πλαίσια αποτελεσμάτων σε 
επίπεδο χώρας, ώστε να αξιολογούν και να 
κοινοποιούν τη συμβολή της Ένωσης στα 
αποτελέσματα, στο επίπεδο των εκροών, 
των επακόλουθων και του αντικτύπου.
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Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την κατάρτιση των εγγράφων 
προγραμματισμού για χώρες και περιοχές 
σε κατάσταση κρίσης, κατάσταση που 
έπεται της κρίσης ή σε ευάλωτη και 
επισφαλή κατάσταση, πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες και περιστάσεις των εν λόγω 
χωρών ή περιφερειών.

Η κατάρτιση των εγγράφων 
προγραμματισμού για χώρες και περιοχές 
σε κατάσταση κρίσης, κατάσταση που 
έπεται της κρίσης ή σε ευάλωτη και 
επισφαλή κατάσταση, διεξάγεται βάσει 
ειδικών αναλύσεων του πλαισίου και μιας 
προσέγγισης με βάση τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα δικαιώματα των 
γυναικών.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας 
χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην πρόληψη συγκρούσεων, στην 
οικοδόμηση ειρήνης, στην συμφιλίωση 
μετά τη σύγκρουση και στα μέτρα 
ανοικοδόμησης, στην ετοιμότητα 
αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς και 
στον ρόλο των γυναικών και στα 
δικαιώματα των παιδιών.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα καθορίζουν τους τομείς 
προτεραιότητας που επιλέγονται για 
χρηματοδότηση από την Ένωση, τους 
ειδικούς στόχους, τα αναμενόμενα 

2. Τα πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα καθορίζουν τους τομείς 
προτεραιότητας που επιλέγονται για 
χρηματοδότηση από την Ένωση, τους 
ειδικούς στόχους, τα αναμενόμενα 
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αποτελέσματα, σαφείς και συγκεκριμένους 
δείκτες επιδόσεων και τα ενδεικτικά 
χρηματοδοτικά κονδύλια, τόσο συνολικά 
όσο και ανά τομέα προτεραιότητας.

αποτελέσματα, σαφείς και συγκεκριμένους 
δείκτες επιδόσεων που κατανέμονται 
τουλάχιστον ανά ηλικία και φύλο και τα 
ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια, τόσο 
συνολικά όσο και ανά τομέα 
προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των κονδυλίων για την κοινωνία των 
πολιτών και την υποστήριξη των 
γυναικείων οργανώσεων.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) κοινό έγγραφο μεταξύ της Ένωσης 
και του ενδιαφερόμενου εταίρου ή 
εταίρων το οποίο καθορίζει μια εκτίμηση 
αντικτύπου ανά φύλο.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα για 
θεματικά προγράμματα καθορίζουν την 
ενωσιακή στρατηγική, τις προτεραιότητες 
που επιλέγονται για χρηματοδότηση από 
την Ένωση, τους ειδικούς στόχους, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και τους 
συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης, καθώς 
και τη διεθνή κατάσταση και τις 
δραστηριότητες των κυρίων εταίρων για το 
υπό εξέταση θέμα.

Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα για 
θεματικά προγράμματα καθορίζουν την 
ενωσιακή στρατηγική, τις προτεραιότητες 
που επιλέγονται για χρηματοδότηση από 
την Ένωση, τους ειδικούς στόχους, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, μια εκτίμηση 
αντικτύπου ανά φύλο, και τους 
συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης, 
τουλάχιστον ανά φύλο και ηλικία, καθώς 
και τη διεθνή κατάσταση και τις 
δραστηριότητες των κυρίων εταίρων για το 
υπό εξέταση θέμα.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος, όπως οι 
κρίσεις ή οι άμεσες απειλές στη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις 
ελευθερίες, η Επιτροπή δύναται να 
τροποποιεί τα πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα που αναφέρονται στα άρθρα 
12 και 13 του παρόντος κανονισμού μέσω 
εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία επείγοντος που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 4.

5. Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος, όπως οι 
κρίσεις ή οι άμεσες απειλές στη 
δημοκρατία, την ειρήνη, το κράτος 
δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες, η Επιτροπή 
δύναται να τροποποιεί τα πολυετή 
ενδεικτικά προγράμματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος 
κανονισμού μέσω εκτελεστικών πράξεων 
που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
επείγοντος που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 4.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις ανάγκες της χώρας εταίρου, με 
τη χρήση δεικτών όπως ο πληθυσμός και 
το επίπεδο ανάπτυξης·

α) τις ανάγκες της χώρας εταίρου, με 
τη χρήση δεικτών όπως ο πληθυσμός και 
το επίπεδο ανάπτυξης και δεικτών 
ισότητας των φύλων·

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη δέσμευση και την πρόοδο της 
χώρας εταίρου για την εδραίωση ισχυρής 
και βιώσιμης δημοκρατίας·

γ) τη δέσμευση και την πρόοδο της 
χώρας εταίρου για την εδραίωση ισχυρής 
και βιώσιμης ειρήνης και δημοκρατίας·

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τον αντίκτυπο στην ισότητα των 
φύλων·

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ενδεικτικά το 10% του κονδυλίου 
χρηματοδότησης το οποίο προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) προς 
συμπλήρωση των χρηματικών χορηγήσεων 
ανά χώρα βάσει του άρθρου 12, θα πρέπει 
να κατανεμηθεί στις χώρες εταίρους που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με σκοπό 
την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει 
επιδόσεων. Η κατανομή των κονδυλίων 
βάσει επιδόσεων πρέπει να αποφασίζεται 
με βάση την πρόοδο που σημειώνεται όσον 
αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη 
συνεργασία για τη μετανάστευση, την 
οικονομική διακυβέρνηση και τις 
μεταρρυθμίσεις. Η πρόοδος των χωρών 
εταίρων θα αξιολογείται ετησίως.

1. Ενδεικτικά το 10% του κονδυλίου 
χρηματοδότησης το οποίο προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) προς 
συμπλήρωση των χρηματικών χορηγήσεων 
ανά χώρα βάσει του άρθρου 12, θα πρέπει 
να κατανεμηθεί στις χώρες εταίρους που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με σκοπό 
την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει 
επιδόσεων. Η κατανομή των κονδυλίων 
βάσει επιδόσεων πρέπει να αποφασίζεται 
με βάση την πρόοδο που σημειώνεται όσον 
αφορά την ειρήνη, τη δημοκρατία, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των 
φύλων, το κράτος δικαίου, τη συνεργασία 
για τη μετανάστευση, τη χρηστή
διακυβέρνηση και τις μεταρρυθμίσεις. Η 
πρόοδος των χωρών εταίρων θα 
αξιολογείται ετησίως με τη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως των 
γυναικείων οργανώσεων.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια ή 
πολυετή σχέδια δράσης ή μέτρα. Τα μέτρα 
μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή 
μεμονωμένων μέτρων, ειδικών μέτρων, 
μέτρων στήριξης ή εκτάκτων μέτρων 
βοήθειας. Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα 

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια ή 
πολυετή σχέδια δράσης ή μέτρα. Τα μέτρα 
μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή 
μεμονωμένων μέτρων, ειδικών μέτρων, 
μέτρων στήριξης ή εκτάκτων μέτρων 
βοήθειας. Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα 
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προσδιορίζουν για κάθε δράση τους 
επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα και τις κύριες 
δραστηριότητες, τις μεθόδους υλοποίησης, 
τον προϋπολογισμό και τυχόν συνδεόμενες 
δαπάνες στήριξης.

προσδιορίζουν για κάθε δράση τους 
επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα και τις κύριες 
δραστηριότητες, τις μεθόδους υλοποίησης, 
τον προϋπολογισμό και τυχόν συνδεόμενες 
δαπάνες στήριξης. Περιγράφουν επίσης 
τον τρόπο με τον οποίο κάθε δράση 
συμβάλλει στην ανθρώπινη ανάπτυξη, 
την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των 
φύλων και τα δικαιώματα και τη 
χειραφέτηση των γυναικών και των 
κοριτσιών, καθώς και στην κλιματική 
αλλαγή και το περιβάλλον, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικών 
κατανομών. Λαμβάνονται επίσης υπόψη 
οι ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις τους 
στους στόχους αυτούς και τα σχέδια 
προσαρμόζονται αναλόγως.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μελέτες, συνεδριάσεις, 
δραστηριότητες πληροφόρησης, 
ευαισθητοποίησης, κατάρτισης, 
προετοιμασίας και ανταλλαγής διδαγμάτων 
και βέλτιστων πρακτικών, δημοσίευσης, 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη διοικητικής ή 
τεχνικής βοήθειας που απαιτείται για τον 
προγραμματισμό και τη διαχείριση 
δράσεων, συμπεριλαμβανομένων 
αμειβομένων εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων·

α) μελέτες, συνεδριάσεις, 
δραστηριότητες πληροφόρησης, 
ευαισθητοποίησης, κατάρτισης, 
προετοιμασίας και ανταλλαγής διδαγμάτων 
και βέλτιστων πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων και γυναικείων 
πρακτικών δημοσίευσης, καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη διοικητικής ή τεχνικής 
βοήθειας που απαιτείται για τον 
προγραμματισμό και τη διαχείριση 
δράσεων, συμπεριλαμβανομένων 
αμειβομένων εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων·

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την έκδοση ή την παράταση 
έκτακτων μέτρων βοήθειας το κόστος των 
οποίων δεν υπερβαίνει τα 20 εκατ. EUR, η 
Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο 
σχετικά με τον χαρακτήρα και τους 
στόχους των εν λόγω μέτρων, καθώς και 
τα προβλεπόμενα χρηματικά ποσά. Η 
Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο 
προτού να προβεί σε σημαντικές επί της 
ουσίας τροποποιήσεις ήδη εγκριθέντων 
έκτακτων μέτρων βοήθειας. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τη σχετική προσέγγιση 
πολιτικής του Συμβουλίου τόσο κατά τον 
προγραμματισμό όσο και κατά την 
επακόλουθη εφαρμογή των εν λόγω 
μέτρων, χάριν της συνοχής της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης.

Πριν από την έκδοση ή την παράταση 
έκτακτων μέτρων βοήθειας το κόστος των 
οποίων δεν υπερβαίνει τα 20 εκατ. EUR, η 
Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο 
σχετικά με τον χαρακτήρα και τους 
στόχους των εν λόγω μέτρων, καθώς και 
τα προβλεπόμενα χρηματικά ποσά. Η 
Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο 
προτού να προβεί σε σημαντικές επί της 
ουσίας τροποποιήσεις ήδη εγκριθέντων 
έκτακτων μέτρων βοήθειας. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τη σχετική προσέγγιση 
πολιτικής του Συμβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένης μιας προσέγγισης 
ευαίσθητης όσον αφορά το φύλο, τόσο 
κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά
την επακόλουθη εφαρμογή των εν λόγω 
μέτρων, χάριν της συνοχής της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση δεόντως 
αιτιολογημένων επιτακτικών λόγων 
επείγουσας ανάγκης, λ.χ. κρίσεων που 
περιλαμβάνουν φυσικές ή ανθρωπογενείς 
καταστροφές, άμεσων απειλών κατά της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των 
θεμελιωδών ελευθεριών, η Επιτροπή 
δύναται να εγκρίνει σχέδια δράσης και 
μέτρα ή τροποποιήσεις υφιστάμενων 
σχεδίων δράσης και μέτρων, ως άμεσα 
εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 35 παράγραφος 4.

4. Στην περίπτωση δεόντως 
αιτιολογημένων επιτακτικών λόγων 
επείγουσας ανάγκης, λ.χ. κρίσεων που 
περιλαμβάνουν φυσικές ή ανθρωπογενείς 
καταστροφές, άμεσων απειλών κατά της 
δημοκρατίας, της ειρήνης, του κράτους 
δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή 
των θεμελιωδών ελευθεριών, η Επιτροπή 
δύναται να εγκρίνει σχέδια δράσης και 
μέτρα ή τροποποιήσεις υφιστάμενων 
σχεδίων δράσης και μέτρων, ως άμεσα 
εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 35 παράγραφος 4.
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Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε επίπεδο δράσεων διενεργείται 
κατάλληλος περιβαλλοντικός έλεγχος, 
μεταξύ άλλων και για τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και της 
βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τις 
εφαρμοστέες νομοθετικές πράξεις της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ82 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ83 του Συμβουλίου, ο
οποίος περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΕΠΕ) για τα περιβαλλοντικώς 
ευαίσθητα σχέδια, ιδίως όσον αφορά 
σημαντικές νέες υποδομές.

Σε επίπεδο δράσεων διενεργείται 
κατάλληλος έλεγχος των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των γυναικών, των 
κοινωνικών δικαιωμάτων και του 
περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων και για τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της 
βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τις 
εφαρμοστέες νομοθετικές πράξεις της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ[1] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ[2] του Συμβουλίου, ο 
οποίος περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΕΠΕ) για τα περιβαλλοντικώς 
ευαίσθητα σχέδια, ιδίως όσον αφορά 
σημαντικές νέες υποδομές.

__________________ __________________

82 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον (κωδικοποίηση ) (ΕΕ L 26 της 
28.1.2012, σ. 1.)

82 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον (κωδικοποίηση ) (ΕΕ L 26 της 
28.1.2012, σ. 1.)

83 Οδηγία του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 
(ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40 – 48).

83 Οδηγία του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 
(ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40 – 48).

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατάλληλη ανίχνευση των επιπτώσεων 
όσον αφορά το φύλο θα διενεργηθεί στο 
επίπεδο των δράσεων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι ενέργειες είναι 
σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθετικές 
πράξεις της Ένωσης, δηλαδή την 
αναδιατύπωση της οδηγίας 2006/54/ΕΚ1α

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 
2004/113/ΕΚ1β.

__________________

1α Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Ιουλίου 2006 , για την εφαρμογή της 
αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης 
(αναδιατύπωση), (ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 
23).

1β Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και 
την παροχή αυτών, (ΕΕ L 373, 
21.12.2004, σ. 37-43).

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
παρόντος μηχανισμού μπορεί επίσης να 
παρέχεται μέσω συνεισφορών σε διεθνή, 
περιφερειακά ή εθνικά ταμεία, όπως εκείνα 
που έχουν συστήσει η διαχειρίζονται η 
ΕΤΕπ, τα κράτη μέλη ή οι χώρες και οι 
περιφέρειες εταίροι ή οι διεθνείς 
οργανισμοί, ή άλλοι δωρητές.

2. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
παρόντος μηχανισμού μπορεί επίσης να 
παρέχεται μέσω συνεισφορών σε διεθνή, 
περιφερειακά ή εθνικά ταμεία, όπως εκείνα 
που έχουν συστήσει η διαχειρίζονται η 
ΕΤΕπ, τα κράτη μέλη ή οι χώρες και οι 
περιφέρειες εταίροι ή οι διεθνείς 
οργανισμοί και οι γυναικείες οργανώσεις, 
ή άλλοι δωρητές.
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Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν συνεργάζεται με 
ενδιαφερόμενα μέρη των χωρών εταίρων, 
η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκών τους 
και του γενικού πλαισίου, κατά τον 
καθορισμό των τρόπων χρηματοδότησης, 
του είδους της συνεισφοράς, των 
ρυθμίσεων ανάθεσης και των διοικητικών 
διατάξεων για τη διαχείριση των 
επιχορηγήσεων, με σκοπό να προσεγγίσει 
και να ανταποκριθεί με τον καλύτερο 
τρόπο στο ευρύτερο δυνατό φάσμα τέτοιων 
ενδιαφερόμενων μερών. Ενθαρρύνονται 
ειδικοί τρόποι εφαρμογής σύμφωνα με τον 
οικονομικό κανονισμό, όπως συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης, χορηγήσεις άδειας 
οικονομικής υποστήριξης σε τρίτα μέρη, 
άμεση ανάθεση ή προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων με περιορισμένη επιλεξιμότητα 
ή εφάπαξ πόσα, μοναδιαίες δαπάνες και 
χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά, 
καθώς και μη συνδεδεμένη με δαπάνες 
χρηματοδότηση όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 125 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

2. Όταν συνεργάζεται με 
ενδιαφερόμενα μέρη των χωρών εταίρων, 
η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκών τους 
και του γενικού πλαισίου, κατά τον 
καθορισμό των τρόπων χρηματοδότησης, 
του είδους της συνεισφοράς, των 
ρυθμίσεων ανάθεσης και των διοικητικών 
διατάξεων για τη διαχείριση των 
επιχορηγήσεων, με σκοπό να προσεγγίσει 
και να ανταποκριθεί με τον καλύτερο 
τρόπο στο ευρύτερο δυνατό φάσμα τέτοιων 
ενδιαφερόμενων μερών. Η αξιολόγηση 
αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
προϋποθέσεις για μια ουσιαστική 
συμμετοχή και συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων, ιδίως της τοπικής 
κοινωνίας των πολιτών και των 
γυναικείων οργανώσεων. Ενθαρρύνονται 
ειδικοί τρόποι εφαρμογής σύμφωνα με τον 
οικονομικό κανονισμό, όπως συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης, χορηγήσεις άδειας 
οικονομικής υποστήριξης σε τρίτα μέρη, 
άμεση ανάθεση ή προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων με περιορισμένη επιλεξιμότητα 
ή εφάπαξ πόσα, μοναδιαίες δαπάνες και 
χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά, 
καθώς και μη συνδεδεμένη με δαπάνες 
χρηματοδότηση όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 125 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Οι 
διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής πρέπει να 
εφαρμόζονται με διαφάνεια, να είναι 
ανιχνεύσιμοι και να επιτρέπουν την 
καινοτομία.
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Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιχορηγήσεις, κατά περίπτωση, 
χωρίς την ανάγκη συγχρηματοδότησης, για 
τη χρηματοδότηση δράσεων σε λίαν 
αντίξοες συνθήκες όπου η δημοσίευση 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
αντενδείκνυται συμπεριλαμβανομένων 
καταστάσεων όπου υπάρχει σοβαρή 
έλλειψη θεμελιωδών ελευθεριών, η 
ανθρώπινη ασφάλεια διατρέχει μεγάλο 
κίνδυνο ή οι οργανώσεις και οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων δρουν υπό τις πλέον αντίξοες 
συνθήκες. Οι επιχορηγήσεις αυτές δεν 
υπερβαίνουν το 1.000.000 EUR και έχουν 
διάρκεια έως 18 μήνες, η οποία δύναται να 
παραταθεί κατά 12 μήνες σε περίπτωση 
αντικειμενικών και απρόβλεπτων εμποδίων 
κατά την υλοποίησή τους∙

β) επιχορηγήσεις, κατά περίπτωση, 
χωρίς την ανάγκη συγχρηματοδότησης, για 
τη χρηματοδότηση δράσεων σε λίαν 
αντίξοες συνθήκες όπου η δημοσίευση 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
αντενδείκνυται συμπεριλαμβανομένων 
καταστάσεων όπου υπάρχει σοβαρή 
έλλειψη θεμελιωδών ελευθεριών, η 
ανθρώπινη ασφάλεια και προστασία 
διατρέχει μεγάλο κίνδυνο ή οι οργανώσεις 
και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των 
γυναικών δρουν υπό τις πλέον αντίξοες 
συνθήκες. Οι επιχορηγήσεις αυτές δεν 
υπερβαίνουν το 1.000.000 EUR και έχουν 
διάρκεια έως 18 μήνες, η οποία δύναται να 
παραταθεί κατά 12 μήνες σε περίπτωση 
αντικειμενικών και απρόβλεπτων εμποδίων 
κατά την υλοποίησή τους∙

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δημοσιονομική στήριξη που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), μεταξύ 
άλλων μέσω συμβάσεων εκτέλεσης 
μεταρρυθμίσεων του τομέα, βασίζεται 
στην ανάληψη ιδίας ευθύνης από τη χώρα, 
στην αμοιβαία λογοδοσία και τις κοινές 
δεσμεύσεις σε οικουμενικές αξίες, όπως η 
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
το κράτος δικαίου και αποσκοπεί στην 
ενδυνάμωση των εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ της Ένωσης και των χωρών 
εταίρων. Περιλαμβάνει ενισχυμένο 
διάλογο πολιτικής, ανάπτυξη ικανοτήτων 
και βελτιωμένη διακυβέρνηση και 

Η δημοσιονομική στήριξη που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), μεταξύ 
άλλων μέσω συμβάσεων εκτέλεσης 
μεταρρυθμίσεων του τομέα, βασίζεται 
στην ανάληψη ιδίας ευθύνης από τη χώρα, 
στην αμοιβαία λογοδοσία και τις κοινές 
δεσμεύσεις σε οικουμενικές αξίες, όπως η 
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 
ισότητα των φύλων, η κοινωνική ένταξη 
και η ανθρώπινη ανάπτυξη και το κράτος 
δικαίου και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση 
των εταιρικών σχέσεων μεταξύ της 
Ένωσης και των χωρών εταίρων. 
Περιλαμβάνει ενισχυμένο διάλογο 
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συμπληρώνει τις προσπάθειες των εταίρων 
να εισπράττουν περισσότερα και να 
ξοδεύουν καλύτερα, για να στηρίξουν τη 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση και 
την εξάλειψη της φτώχειας.

πολιτικής, ανάπτυξη ικανοτήτων, 
συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων 
στον προϋπολογισμό και βελτιωμένη 
διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης του προϋπολογισμού 
από την κοινωνία των πολιτών και τις 
γυναικείες οργανώσεις και συμπληρώνει 
τις προσπάθειες των εταίρων να 
εισπράττουν περισσότερα και να ξοδεύουν 
καλύτερα, για να στηρίξουν τη βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς την ανάπτυξη, τη 
μείωση όλων των μορφών ανισοτήτων
και την εξάλειψη της φτώχειας.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε απόφαση για παροχή στήριξης από 
τον προϋπολογισμό βασίζεται στις 
πολιτικές στήριξης από τον 
προϋπολογισμό που έχουν συμφωνηθεί 
από την Ένωση, ένα συγκεκριμένο σύνολο 
κριτηρίων επιλεξιμότητας και μια 
προσεκτική εκτίμηση των κινδύνων και 
των οφελών.

Κάθε απόφαση για παροχή στήριξης από 
τον προϋπολογισμό βασίζεται στις 
πολιτικές στήριξης από τον 
προϋπολογισμό που έχουν συμφωνηθεί 
από την Ένωση, τη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό, ένα συγκεκριμένο σύνολο 
κριτηρίων επιλεξιμότητας και μια 
προσεκτική εκτίμηση των κινδύνων και 
των οφελών.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η γενική ή τομεακή δημοσιονομική 
στήριξη διαφοροποιείται κατά τρόπον 
ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο 
πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 
πλαίσιο της εκάστοτε χώρας εταίρου,
λαμβανομένων υπόψη των καταστάσεων 
αστάθειας.

Η γενική ή τομεακή δημοσιονομική 
στήριξη διαφοροποιείται κατά τρόπον 
ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο 
πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 
πλαίσιο της εκάστοτε χώρας εταίρου, 
λαμβανομένων υπόψη των καταστάσεων 
αστάθειας και των πρωτοφανών κινδύνων 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, τα 
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κορίτσια και τα άτομα ΛΟΑΔΜ.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των 
περιορισμών που είναι εγγενείς στον 
χαρακτήρα και τους στόχους της δράσης, η 
συμμετοχή στις διαδικασίες σύμβασης, 
επιχορήγησης και απονομής για τις 
δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει των 
προγραμμάτων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας της 
σταθερότητας και της ειρήνης, καθώς και 
οι δράσεις ταχείας αντίδρασης θα είναι 
ανοικτές χωρίς περιορισμούς.

2. Με την επιφύλαξη των 
περιορισμών που είναι εγγενείς στον 
χαρακτήρα και τους στόχους της δράσης, η 
συμμετοχή στις διαδικασίες σύμβασης, 
επιχορήγησης και απονομής για τις 
δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει των 
προγραμμάτων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, της 
ισότητας των φύλων και της 
χειραφέτησης των γυναικών και των 
κοριτσιών, των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, της οικοδόμησης 
ειρήνης, της σταθερότητας και της 
ειρήνης, καθώς και οι δράσεις ταχείας 
αντίδρασης θα είναι ανοικτές χωρίς 
περιορισμούς.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Στο πλαίσιο του προγράμματος για 
τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, οι οντότητες που δεν 
καλύπτονται στο πλαίσιο του ορισμού της 
νομικής οντότητας του άρθρου 2 
παράγραφος 6 είναι επιλέξιμες όταν αυτό 
είναι αναγκαίο για την κάλυψη των τομέων 
παρέμβασης του παρόντος προγράμματος.

12. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων
για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και για την ισότητα των 
φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών 
και των κοριτσιών, οι οντότητες που δεν 
καλύπτονται στο πλαίσιο του ορισμού της 
νομικής οντότητας του άρθρου 2 
παράγραφος 6 είναι επιλέξιμες όταν αυτό 
είναι αναγκαίο για την κάλυψη των τομέων 
παρέμβασης του παρόντος προγράμματος.
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Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο σκοπός του EΤΒΑ+ ως ολοκληρωμένης 
χρηματοδοτικής δέσμης η οποία παρέχει 
χρηματοδοτική ικανότητα με βάση τις 
μεθόδους εκτέλεσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε), 
στ) και ζ), είναι η στήριξη των επενδύσεων 
και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, με σκοπό την προώθηση 
της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 
την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής 
ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους με
ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
φτώχειας, τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, τις 
οικονομικές ευκαιρίες, τις δεξιότητες και 
την επιχειρηματικότητα, τους 
κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τις πολύ 
μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
καθώς και στην αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών 
βαθύτερων αιτίων της παράτυπης 
μετανάστευσης, σύμφωνα με τα σχετικά 
ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε 
χώρες που διαπιστώνεται ότι πλήττονται 
από αστάθεια ή συγκρούσεις, στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και στις 
υπερχρεωμένες φτωχές χώρες.

Ο σκοπός του EΤΒΑ+ ως ολοκληρωμένης 
χρηματοδοτικής δέσμης η οποία παρέχει 
χρηματοδοτική ικανότητα με βάση τις 
μεθόδους εκτέλεσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε), 
στ) και ζ), είναι η στήριξη των επενδύσεων 
και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, με σκοπό την προώθηση 
της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 
την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής 
ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους. Για 
την επίτευξη αυτού του στόχου, θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη 
της φτώχειας, την οικονομική 
χειραφέτηση των γυναικών, τη βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς πρόοδο, τη 
δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας
και οικονομικών ευκαιριών, ιδίως για τις 
γυναίκες και τα κορίτσια, τις δεξιότητες 
και την επιχειρηματικότητα, τους 
κοινωνικοοικονομικούς τομείς, με έμφαση 
στις κοινωνικές επιχειρήσεις και 
συνεταιρισμούς, με σκοπό την ενδεχόμενη 
μείωση της φτώχειας και των 
ανισοτήτων, μέσω της στήριξης προς τις 
πολύ μικρές και μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς και στην 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
κοινωνικοοικονομικών βαθύτερων αιτίων 
της μετανάστευσης και της εκτόπισης, 
σύμφωνα με τα σχετικά ενδεικτικά 
έγγραφα προγραμματισμού. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί σε χώρες που 
διαπιστώνεται ότι πλήττονται από 
αστάθεια ή συγκρούσεις, στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και στις 
υπερχρεωμένες φτωχές χώρες. Η εγγύηση 
του ΕΤΒΑ+ δεν χρησιμοποιείται επιπλέον 
της επένδυσης του κράτους σε βασικές 
δημόσιες υπηρεσίες, η οποία εξακολουθεί 
να αποτελεί κρατική ευθύνη.
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Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις που διευθύνονται από 
γυναίκες και στην ισορροπία μεταξύ των 
φύλων στην απασχόληση, ως κύρια 
οχήματα για τη γεφύρωση του χάσματος 
μεταξύ των φύλων και την προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς·

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) να προωθήσουν την κοινωνική 
προστασία στη δικαιούχο χώρα μέσω της 
τήρησης των εργασιακών δικαιωμάτων 
και των προτύπων αξιοπρεπούς εργασίας, 
ιδίως για τις πιο ευάλωτες ομάδες, όπως 
οι γυναίκες και τα άτομα ΛΟΑΔΜ·

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) να υποβάλλονται σε δημοσίως 
διαθέσιμη συμμετοχική εκ των προτέρων 
εκτίμηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
προσδιορίζοντας και αντιμετωπίζοντας 
τους κινδύνους στους εν λόγω τομείς και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή 
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της ελεύθερης και εκ των προτέρων 
συναίνεσης (FPIC) των επηρεαζόμενων 
κοινοτήτων σε επενδύσεις σχετικές με τη 
γη.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μία ή περισσότερες συμφωνίες εγγυήσεων 
εξωτερικής δράσης συνάπτονται για κάθε 
επενδυτικό σκέλος μεταξύ της Επιτροπής 
και των επιλέξιμων ομόλογων φορέων ή 
των επιλέξιμων ομόλογων φορέων που 
επιλέγονται. Επιπλέον, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες ανάγκες, 
η εγγύηση εξωτερικής δράσης μπορεί να 
χορηγηθεί για μεμονωμένη 
χρηματοδότηση ή επενδυτικές 
δραστηριότητες.

Μία ή περισσότερες συμφωνίες εγγυήσεων 
εξωτερικής δράσης συνάπτονται για κάθε 
επενδυτικό σκέλος μεταξύ της Επιτροπής 
και των επιλέξιμων ομόλογων φορέων ή 
των επιλέξιμων ομόλογων φορέων που 
επιλέγονται. Επιπλέον, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες ανάγκες, 
η εγγύηση εξωτερικής δράσης μπορεί να 
χορηγηθεί για μεμονωμένη 
χρηματοδότηση ή επενδυτικές 
δραστηριότητες. Όλες οι συμφωνίες 
εγγυήσεων εξωτερικής δράσης τίθενται 
στη διάθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αναφορά των στόχων και του 
σκοπού του παρόντος κανονισμού, 
εκτίμηση αναγκών και υπόδειξη των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και της υπεύθυνης 
επιχειρηματικής συμπεριφοράς·

γ) αναφορά των στόχων και του 
σκοπού του παρόντος κανονισμού, 
εκτίμηση αναγκών, εκτίμηση αντικτύπου 
ανά φύλο και υπόδειξη των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη εξασφάλισης της υπεύθυνης 
επιχειρηματικής συμπεριφοράς·

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ



AD\1170344EL.docx 57/79 PE628.565v04-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) υποχρεώσεις παρακολούθησης, 
υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης·

ζ) διαφανείς υποχρεώσεις
παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων 
δεικτών με ανάλυση ανά φύλο, υποβολής 
εκθέσεων και αξιολόγησης·

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι ομόλογοι επιλέξιμοι φορείς 
παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον το 
ζητήσει, συμπληρωματικές πληροφορίες 
αναγκαίες για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της Επιτροπής σε σχέση με 
τον παρόντα κανονισμό.

7. Οι ομόλογοι επιλέξιμοι φορείς 
παρέχουν στην Επιτροπή 
συμπληρωματικές πληροφορίες αναγκαίες 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
Επιτροπής σε σχέση με τον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως όσον αφορά την 
εφαρμογή των συστάσεων που 
διατυπώνονται στην εκ των προτέρων 
εκτίμηση επιπτώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το περιβάλλον και άλλα 
κριτήρια επιλογής που απαριθμούνται 
στο άρθρο 27 παράγραφοι 2 και 3.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις για 
τα χρηματοδοτικά μέσα, τις 
δημοσιονομικές εγγυήσεις, την οικονομική 
βοήθεια σύμφωνα με τα άρθρα 241 και 250 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού, οι επιλέξιμοι 
ομόλογοι φορείς παρέχουν ετησίως τις 
απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να 
επιτρέπουν στην Επιτροπή να 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων.

8. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσιες 
εκθέσεις για τα χρηματοδοτικά μέσα, τις 
δημοσιονομικές εγγυήσεις, την οικονομική 
βοήθεια σύμφωνα με τα άρθρα 241 και 250 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Στο 
πλαίσιο κάθε έκθεσης συμπεριλαμβάνεται 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 
εκτελούμενων δράσεων, και ειδικότερα 
όσον αφορά την ισότητα των φύλων, με 
βάση δεδομένα κατανεμημένα ανά φύλο. 
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι 
επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς παρέχουν 
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ετησίως τις απαραίτητες πληροφορίες, 
προκειμένου να επιτρέπουν στην Επιτροπή 
να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων.

α) αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
που συμβάλλουν στον σκοπό και τους 
στόχους του ΕΤΒΑ όπως ορίζονται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 1·

β) αξιολόγηση της προσθετικότητας 
και της προστιθέμενης αξίας, της 
κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού 
τομέα, των εκτιμώμενων και 
πραγματικών εκροών και των 
αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από 
την εγγύηση του ΕΤΒΑ σε συγκεντρωτική 
βάση, συμπεριλαμβανομένου του 
αντίκτυπου στη δημιουργία αξιοπρεπούς 
απασχόλησης, την εξάλειψη της φτώχειας 
και την μείωση των ανισοτήτων· η εν 
λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει 
τεκμηριωμένη κατά φύλο ανάλυση των 
καλυπτόμενων δραστηριοτήτων και 
διαχωρισμένα κατά φύλο δεδομένα·

γ) το ποσό της χρηματοδότησης που 
μεταβιβάζεται στους δικαιούχους και 
αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων κάθε 
επιλέξιμου ομολόγου φορέα σε 
συγκεντρωτική βάση, 
συμπεριλαμβανομένων του φύλου και της 
ηλικίας·

δ) αξιολόγηση των συνεργειών και 
της συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από 
την εγγύηση του ΕΤΒΑ και των δράσεων 
στο πλαίσιο του δεύτερου και του τρίτου 
πυλώνα του ΕΕΣ βάσει των σχετικών 
υφιστάμενων εκθέσεων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην πρόοδο που σημειώνεται 
όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση, 
μεταξύ άλλων στον τομέα της 
καταπολέμησης της διαφθοράς και των 
παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, 
καθώς και σε σχέση με τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος 
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δικαίου και τις πολιτικές που 
ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου, 
καθώς και την ενίσχυση της τοπικής 
επιχειρηματικότητας και των τοπικών 
χρηματοπιστωτικών αγορών·

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά τις 
δράσεις της και εξετάζει την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων, 
καλύπτοντας τις αποδόσεις και τα 
αποτελέσματα.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά τις 
δράσεις της και εξετάζει την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων και των 
στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.3 
για την ανθρώπινη ανάπτυξη και την 
κοινωνική ένταξη, την αλλαγή του 
κλίματος και το περιβάλλον, την ισότητα 
των φύλων και τα δικαιώματα και τη 
χειραφέτηση των γυναικών και των 
κοριτσιών, καλύπτοντας τις αποδόσεις και 
τα αποτελέσματα.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόοδος όσον αφορά τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα θα πρέπει να 
παρακολουθείται στη βάση σαφών, 
διαφανών και, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο, μετρήσιμων δεικτών. Οι 
δείκτες πρέπει να τηρούνται σε 
περιορισμένο αριθμό για να διευκολύνεται 
η έγκαιρη υποβολή εκθέσεων.

Η πρόοδος όσον αφορά τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα θα πρέπει να 
παρακολουθείται στη βάση σαφών, 
διαφανών και μετρήσιμων δεικτών. Οι 
δείκτες πρέπει να τηρούνται σε 
περιορισμένο αριθμό για να διευκολύνεται 
η έγκαιρη υποβολή εκθέσεων.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο 
έτος για τα χρηματοδοτούμενα μέτρα, τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησης, τη συμμετοχή των 
σχετικών εταίρων και την εκτέλεση των 
δημοσιονομικών δεσμεύσεων και των 
πιστώσεων πληρωμών κατανεμημένων ανά 
χώρα, περιφέρεια και τομέα συνεργασίας. 
Η έκθεση αξιολογεί τα αποτελέσματα της 
χρηματοδότησης της Ένωσης μέσω της 
χρήσης όσο το δυνατόν ευρύτερων ειδικών 
και μετρήσιμων δεικτών για το ρόλο της 
στην επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού. Όταν πρόκειται για 
συνεργασία για την ανάπτυξη, στην 
έκθεση αξιολογείται επίσης, εάν είναι 
εφικτό και ενδεδειγμένο, η τήρηση των 
αρχών της αποτελεσματικότητας μεταξύ 
άλλων για καινοτόμους 
χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς.

5. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο 
έτος για τα χρηματοδοτούμενα μέτρα, τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησης που ενσωματώνουν τη 
διάσταση του φύλου, 
συμπεριλαμβανομένου ενός κεφαλαίου για 
την ισότητα των φύλων, τη συμμετοχή 
των σχετικών εταίρων και την εκτέλεση 
των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και των 
πιστώσεων πληρωμών κατανεμημένων ανά 
χώρα, περιφέρεια και τομέα συνεργασίας
και διευκρινίζει τις δημοσιονομικές 
δεσμεύσεις και τις πιστώσεις πληρωμών 
που διατίθενται στις δράσεις για την 
ισότητα των φύλων. Η έκθεση αξιολογεί 
τα αποτελέσματα της χρηματοδότησης της 
Ένωσης μέσω της χρήσης όσο το δυνατόν 
ευρύτερων ειδικών και μετρήσιμων 
δεικτών για το ρόλο της στην επίτευξη των 
στόχων του παρόντος κανονισμού. Όταν 
πρόκειται για συνεργασία για την 
ανάπτυξη, στην έκθεση αξιολογείται 
επίσης, εάν είναι εφικτό και ενδεδειγμένο, 
η τήρηση των αρχών της 
αποτελεσματικότητας μεταξύ άλλων για 
καινοτόμους χρηματοοικονομικούς 
μηχανισμούς. Η έκθεση θα περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις 
όσον αφορά τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 3.3, 
συμπεριλαμβανομένης ετήσιας εκτίμησης 
των συνολικών δαπανών για τις περιοχές 
αυτές με τη χρήση των σχετικών 
ενδείξεων και δεικτών.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ετήσια έκθεση που εκπονείται το 
2021 περιέχει ενοποιημένες πληροφορίες 

6. Η ετήσια έκθεση που εκπονείται το 
2021 περιέχει ενοποιημένες πληροφορίες 
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από τις ετήσιες εκθέσεις για την περίοδο 
2014-2020 για κάθε χρηματοδότηση που 
διέπεται από τους κανονισμούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 2, 
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από 
εξωτερικές πηγές για ειδικό προορισμό και 
των συνεισφορών στα καταπιστευματικά 
ταμεία, με ανάλυση των δαπανών κατά 
χώρα, χρήση χρηματοδοτικών 
μηχανισμών, αναλήψεις υποχρεώσεων και 
πληρωμές. Η αναφερόμενη στο άρθρο 13 
έκθεση αποτυπώνει τα κύρια διδάγματα 
και τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις 
των εξωτερικών αξιολογήσεων που 
διενεργήθηκαν τα προηγούμενα έτη.

από τις ετήσιες εκθέσεις για την περίοδο 
2014-2020 για κάθε χρηματοδότηση που 
διέπεται από τους κανονισμούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2, 
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από 
εξωτερικές πηγές για ειδικό προορισμό και 
των συνεισφορών στα καταπιστευματικά 
ταμεία, με ανάλυση των δαπανών κατά 
χώρα, χρήση χρηματοδοτικών 
μηχανισμών, αναλήψεις υποχρεώσεων και 
πληρωμές. Η αναφερόμενη στο άρθρο 13 
έκθεση αποτυπώνει τα κύρια διδάγματα, 
συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου 
των μέτρων για την ισότητα των φύλων,
και τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις 
των εξωτερικών αξιολογήσεων που 
διενεργήθηκαν τα προηγούμενα έτη.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Βάσει των εγκεκριμένων εγγράφων 
του ενδεικτικού προγραμματισμού 
πραγματοποιείται ετήσια εκτίμηση των 
συνολικών δαπανών που σχετίζονται με τη 
δράση για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. 
Η χρηματοδότηση που διατίθεται στο 
πλαίσιο των μηχανισμών υπόκειται σε 
σύστημα ετήσιας παρακολούθησης το 
οποίο βασίζεται στη μεθοδολογία του 
ΟΟΣΑ («δείκτες του Ρίο»), χωρίς να 
αποκλείεται η αξιοποίηση ακριβέστερων 
μεθοδολογιών εφόσον υπάρχουν, 
εντάσσεται στην υπάρχουσα μεθοδολογία 
για τη διαχείριση των επιδόσεων των 
προγραμμάτων της Ένωσης, με σκοπό την 
ποσοτικοποίηση των δαπανών που 
σχετίζονται με τη δράση για το κλίμα και 
τη βιοποικιλότητα στο επίπεδο των 
σχεδίων δράσεων και των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 19, και 
καταγράφεται στις αξιολογήσεις και την 
ετήσια έκθεση.

7. Βάσει των εγκεκριμένων εγγράφων 
του ενδεικτικού προγραμματισμού 
πραγματοποιείται ετήσια εκτίμηση των 
συνολικών δαπανών που σχετίζονται με τη 
δράση για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, 
την πρόληψη των συγκρούσεων και την 
οικοδόμηση της ειρήνης, και την ισότητα 
των φύλων. Η χρηματοδότηση που 
διατίθεται στο πλαίσιο των μηχανισμών 
υπόκειται σε σύστημα ετήσιας 
παρακολούθησης το οποίο βασίζεται στη 
μεθοδολογία του ΟΟΣΑ («δείκτες του 
Ρίο»), χωρίς να αποκλείεται η αξιοποίηση 
ακριβέστερων μεθοδολογιών εφόσον 
υπάρχουν, εντάσσεται στην υπάρχουσα 
μεθοδολογία για τη διαχείριση των 
επιδόσεων των προγραμμάτων της 
Ένωσης, με σκοπό την ποσοτικοποίηση 
των δαπανών που σχετίζονται με τη δράση 
για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, την 
πρόληψη των συγκρούσεων και την 
οικοδόμηση της ειρήνης, και την ισότητα 
των φύλων στο επίπεδο των σχεδίων 
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δράσεων και των μέτρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 19, και καταγράφεται στις 
αξιολογήσεις και την ετήσια έκθεση.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον οι κατάλληλες αξιολογήσεις 
βασίζονται, κατά περίπτωση, στις αρχές 
της ορθής πρακτικής της Επιτροπής 
Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 
με στόχο να εξακριβωθεί κατά πόσο έχουν 
επιτευχθεί οι στόχοι, και να διατυπωθούν 
συστάσεις που θα αποσκοπούν στη 
βελτίωση των μελλοντικών ενεργειών.

Εφόσον οι κατάλληλες αξιολογήσεις 
βασίζονται στις αρχές της ορθής πρακτικής 
της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, με στόχο να εξακριβωθεί κατά 
πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, και να 
διατυπωθούν συστάσεις που θα 
αποσκοπούν στη βελτίωση των 
μελλοντικών ενεργειών. Η ενδιάμεση 
αξιολόγηση αξιολογεί τον τρόπο με τον 
οποίο η ΕΕ πραγματοποίησε τους 
στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3.3 
για την ανθρώπινη ανάπτυξη και την 
κοινωνική ένταξη, την αλλαγή του 
κλίματος και το περιβάλλον και την 
ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα 
και την ενδυνάμωση των γυναικών και 
των κοριτσιών.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τελική έκθεση αξιολόγησης εξετάζει 
επίσης την αποτελεσματικότητα, την 
προστιθέμενη αξία, το πεδίο εφαρμογής 
της απλούστευσης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή και τη συνεχιζόμενη 
συνάφεια των στόχων του παρόντος 
κανονισμού.

Η τελική έκθεση αξιολόγησης εξετάζει 
επίσης την προστιθέμενη αξία, το πεδίο 
εφαρμογής της απλούστευσης, την 
εσωτερική και εξωτερική συνοχή και τη 
συνεχιζόμενη συνάφεια των στόχων του 
παρόντος κανονισμού. Η τελική έκθεση 
αξιολόγησης περιλαμβάνει κεφάλαιο για 
την εκτίμηση αντικτύπου ανά φύλο, 
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης σχετικά 
με τις δαπάνες που προορίζονται για την 
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προώθηση της ισότητας των φύλων.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα θέματα ασφαλείας ή οι τοπικές 
πολιτικές ευαισθησίες μπορεί να 
καταστήσουν προτιμότερο ή αναγκαίο τον 
περιορισμό των δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας και προβολής σε ορισμένες 
χώρες ή περιοχές ή κατά τη διάρκεια 
ορισμένων περιόδων. Στις περιπτώσεις 
αυτές, το κοινό στόχος και τα εργαλεία 
προβολής, τα προϊόντα και οι δίαυλοι που 
χρησιμοποιούνται για την προώθηση μιας 
συγκεκριμένης δράσης καθορίζονται κατά 
περίπτωση, σε συνεννόηση και σε 
συμφωνία με την Ένωση. Όταν απαιτείται 
ταχεία παρέμβαση για την αντιμετώπιση 
μιας ξαφνικής κρίσης, δεν είναι 
απαραίτητο να καταρτίζεται αμέσως ένα 
σχέδιο πλήρους επικοινωνίας και 
προβολής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
ωστόσο, η στήριξη της Ένωσης πρέπει να 
υποδεικνύεται δεόντως από την αρχή.

Τα θέματα ασφαλείας και προστασίας ή οι 
τοπικές πολιτικές ευαισθησίες μπορεί να 
καταστήσουν προτιμότερο ή αναγκαίο τον 
περιορισμό των δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας και προβολής σε ορισμένες 
χώρες ή περιοχές ή κατά τη διάρκεια 
ορισμένων περιόδων. Στις περιπτώσεις 
αυτές, το κοινό στόχος και τα εργαλεία 
προβολής, τα προϊόντα και οι δίαυλοι που 
χρησιμοποιούνται για την προώθηση μιας 
συγκεκριμένης δράσης καθορίζονται κατά 
περίπτωση, σε συνεννόηση και σε 
συμφωνία με την Ένωση. Όταν απαιτείται 
ταχεία παρέμβαση για την αντιμετώπιση 
μιας ξαφνικής κρίσης, δεν είναι 
απαραίτητο να καταρτίζεται αμέσως ένα 
σχέδιο πλήρους επικοινωνίας και 
προβολής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
ωστόσο, η στήριξη της Ένωσης πρέπει να 
υποδεικνύεται δεόντως από την αρχή.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Χρηστή διακυβέρνηση, 
δημοκρατία, κράτος δικαίου και 
ανθρώπινα δικαιώματα

1. Χρηστή διακυβέρνηση, 
δημοκρατία, κράτος δικαίου και 
ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των 
φύλων

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ενίσχυση της δημοκρατίας και των 
δημοκρατικών διαδικασιών, της 
διακυβέρνησης και επιτήρησης, καθώς και 
διαφανείς και αξιόπιστες εκλογικές 
διαδικασίες·

α) Ενίσχυση της δημοκρατίας και των 
δημοκρατικών διαδικασιών, της 
διακυβέρνησης και επιτήρησης, καθώς και 
διαφανείς, ειρηνικές και αξιόπιστες 
εκλογικές διαδικασίες·

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ενίσχυση της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών·

β) Ενίσχυση της προστασίας και της 
προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών· της 
ειρήνης, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου, και των σχετικών 
διεθνών οργάνων·

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Προώθηση, αφενός, της 
καταπολέμησης των διακρίσεων σε όλες 
της τις μορφές, και, αφετέρου, της αρχής 
της ισότητας, ιδίως της έμφυλης ισότητας
και των δικαιωμάτων των ατόμων που 
ανήκουν σε μειονότητες·

γ) Προώθηση, αφενός, της 
καταπολέμησης των διακρίσεων σε όλες 
της τις μορφές, και, αφετέρου, της αρχής 
της ισότητας ιδίως της έμφυλης ισότητας 
και των δικαιωμάτων και της 
χειραφέτησης των γυναικών και των 
κοριτσιών, και των δικαιωμάτων των 
παιδιών, των νέων και των ατόμων που 
ανήκουν σε μειονότητες, των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ και των αυτοχθόνων 
πληθυσμών·

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Υποστήριξη μιας δυναμικής 
κοινωνίας των πολιτών και του ρόλου της 
στις διαδικασίες μεταρρύθμισης και 
δημοκρατικών μετασχηματισμών, και 
προώθηση ενός ευνοϊκού χώρου για την 
κοινωνία των πολιτών και τη συμμετοχή 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
πολιτικών αποφάσεων·

δ) Υποστήριξη της ισότητας των 
φύλων και μιας δυναμικής κοινωνίας των 
πολιτών, ενίσχυση του ρόλου της στις 
πολιτικές μεταβάσεις, στις διαδικασίες 
μεταρρύθμισης και δημοκρατικών 
μετασχηματισμών, και προώθηση ενός 
ευνοϊκού χώρου για την κοινωνία των 
πολιτών και τη συμμετοχή των πολιτών 
στην πολιτική ζωή και στη διαδικασία 
λήψης πολιτικών αποφάσεων, με ισότιμη 
συμμετοχή και εκπροσώπηση γυναικών 
και ανδρών·

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Προώθηση της προστασίας και 
τήρηση των δικαιωμάτων των γυναικών 
και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων 
των οικονομικών, εργασιακών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, και 
πρόληψη της σεξουαλικής βίας και 
έμφυλης βίας σε όλες τις εκφάνσεις της·

γ) Προώθηση της προστασίας και 
τήρηση των δικαιωμάτων και της 
χειραφέτησης των γυναικών και των 
κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών, εργασιακών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων, καθώς και της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, και πρόληψη της 
σεξουαλικής βίας και έμφυλης βίας σε 
όλες τις εκφάνσεις της και προστασία από 
αυτή· συμπεριλαμβάνεται η προώθηση 
της πρόσβασης όλων στην ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση και εκπαίδευση για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
στην ολοκληρωμένη σεξουαλικής αγωγής· 
προώθηση της συνεργασίας στην έρευνα 
και την καινοτομία για νέα και 
βελτιωμένα εργαλεία για τη σεξουαλική
και αναπαραγωγική υγεία, 
συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού 
προγραμματισμού, ιδίως σε περιβάλλοντα 
με ανεπαρκείς πόρους·
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη μεγαλύτερη σαφήνεια, για να είναι εμφανής η προσέγγιση της ισότητας των 
φύλων.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Στήριξη της οικουμενικής 
πρόσβασης σε επαρκή, προσιτά, ασφαλή 
και θρεπτικά τρόφιμα, ιδίως για όσους 
βρίσκονται σε πιο ευάλωτες καταστάσεις, 
και ενίσχυση της επισιτιστικής και 
διατροφικής ασφάλειας, ιδίως σε χώρες με 
παρατεταμένες ή επαναλαμβανόμενες 
κρίσεις

ζ) Στήριξη της οικουμενικής 
πρόσβασης σε επαρκή, προσιτά, ασφαλή 
και θρεπτικά τρόφιμα, ιδίως για όσους 
βρίσκονται σε πιο ευάλωτες καταστάσεις, 
μεταξύ άλλων παιδιών κάτω της ηλικίας 
των πέντε ετών, εφήβων, κοριτσιών και 
γυναικών, ιδίως κατά την περίοδο της 
εγκυμοσύνης και της γαλουχίας, ενίσχυση 
της επισιτιστικής και διατροφικής 
ασφάλειας, ιδίως σε χώρες με 
παρατεταμένες ή επαναλαμβανόμενες 
κρίσεις και ανάπτυξη πολυτομεακών 
προσεγγίσεων που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση της διατροφής στη γεωργία, τα 
δικαιώματα και τη χειραφέτηση των 
γυναικών και των κοριτσιών, την υγεία, 
την κοινωνική προστασία και την 
εκπαίδευση·

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη μεγαλύτερη σαφήνεια, για να είναι εμφανής η προσέγγιση της ισότητας των 
φύλων.

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Στήριξη της καθολικής 
πρόσβασης σε βασικές κοινωνικές 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
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πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
των πληροφοριών και των προμηθειών, 
μέσω ειδικών φιλικών προς τους νέους 
υπηρεσιών και ολοκληρωμένης 
σεξουαλικής αγωγής, της διατροφής, της 
εκπαίδευσης και της κοινωνικής 
προστασίας·

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη μεγαλύτερη σαφήνεια, για να είναι εμφανής η προσέγγιση της ισότητας των 
φύλων.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη 6. Ειρήνη, ασφάλεια και προστασία,
και σταθερότητα

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Στήριξη της μεταρρύθμισης του 
τομέα της ασφάλειας που σταδιακά 
εξασφαλίζει στα άτομα και το κράτος πιο 
αποτελεσματική και αξιόπιστη ασφάλεια 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

γ) Στήριξη της μεταρρύθμισης του 
τομέα της ασφάλειας και προστασίας που 
σταδιακά εξασφαλίζει στα άτομα και το 
κράτος πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη 
ασφάλεια και προστασία για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη·

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Στήριξη της δημιουργίας 
ικανοτήτων των στρατιωτικών φορέων
για τη στήριξη της ασφάλειας και της 
ανάπτυξης·

δ) Στήριξη της δημιουργίας 
ικανοτήτων των παραγόντων ειρήνης για 
τη στήριξη της ασφάλειας και προστασίας
και της ανάπτυξης·

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Στήριξη περιφερειακών και 
διεθνών πρωτοβουλιών που συμβάλλουν 
στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την 
ειρήνη·

ε) Στήριξη τοπικών, περιφερειακών 
και διεθνών πρωτοβουλιών που 
συμβάλλουν στην ασφάλεια και 
προστασία, τη σταθερότητα και την 
ειρήνη·

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Πρόληψη και αντιμετώπιση της 
ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον 
βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία·

στ) Προγράμματα με βάση τις ειδικές 
συνθήκες και δράσεις με στόχο την 
πρόληψη και αντιμετώπιση της 
ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον 
βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία. 
Αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
και να είναι ανθρωποκεντρικά, να 
προβλέπουν και να ανταποκρίνονται σε 
υφιστάμενες και νέες τοπικές καταγγελίες 
που οδηγούν σε ριζοσπαστικοποίηση, και 
να αποφεύγουν τυχόν αρνητικές συνέπειες 
ή να ανταποκρίνονται σε αυτές·

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Καταπολέμηση κάθε μορφής βίας, 
της διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος και της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

ζ) αντιμετώπιση των αναγκών, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκών 
διαφορετικών γυναικών που βιώνουν ή 
βίωσαν καταστάσεις συγκρούσεων, 
σχετικά με την αποκατάσταση και την 
επανένταξη των θυμάτων ένοπλων 
συγκρούσεων·

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) αντιμετώπιση των αναγκών που 
σχετίζονται με τον κοινωνικοοικονομικό 
αντίκτυπο στον άμαχο πληθυσμό από τις 
νάρκες κατά προσωπικού, μη εκραγέντες 
μηχανισμούς ή εκρηκτικά κατάλοιπα του 
πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των 
αναγκών των γυναικών που βιώνουν ή 
βίωσαν καταστάσεις συγκρούσεων·

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) Ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας 
για τη βιώσιμη διαχείριση ασφαλών και 
καθαρών ωκεανών·

ι) Ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας 
και προστασίας για τη βιώσιμη διαχείριση 
ασφαλών και καθαρών ωκεανών·

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 6 – στοιχείο ια α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) Προώθηση ενός πνεύματος μη 
βίας, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης 
της επίσημης και ανεπίσημης 
εκπαίδευσης για την ειρήνη.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών για όλους, συμβάλλοντας στη 
διαμόρφωση κοινωνιών στις οποίες 
επικρατούν η συμμετοχή των πολιτών, η 
απαγόρευση των διακρίσεων, η ανοχή, η 
δικαιοσύνη και η λογοδοσία, η αλληλεγγύη 
και η ισότητα. Ο σεβασμός και η τήρηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών για όλους πρέπει 
να παρακολουθούνται, να προωθούνται και 
να ενισχύονται σύμφωνα με τις αρχές της 
οικουμενικότητας, του αδιαιρέτου και της 
αλληλεξάρτησης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος περιλαμβάνει τα αστικά, 
πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώματα. Οι προκλήσεις 
στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπιστούν, 
με παράλληλη ενδυνάμωση της κοινωνίας
των πολιτών και προστασία και 
ενδυνάμωση των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επίσης σε 
σχέση με τη συρρίκνωση του πεδίου 
δράσης τους.

— Προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών για όλους, συμβάλλοντας στη 
διαμόρφωση κοινωνιών στις οποίες 
επικρατούν η συμμετοχή των πολιτών, η 
απαγόρευση των διακρίσεων, η ανοχή, η 
δικαιοσύνη και η λογοδοσία, η αλληλεγγύη 
και η ισότητα. Ο σεβασμός και η τήρηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών για όλους πρέπει 
να παρακολουθούνται, να προωθούνται και 
να ενισχύονται σύμφωνα με τις αρχές της 
οικουμενικότητας, του αδιαιρέτου και της 
αλληλεξάρτησης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Το πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος περιλαμβάνει τα αστικά, 
πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώματα και αφορά μεταξύ 
άλλων: την καταπολέμηση του 
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των 
διακρίσεων· τα δικαιώματα των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων, 
διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων 
(ΛΟΑΔΜ), συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων με σκοπό την αποποινικοποίηση
της ομοφυλοφιλίας· τα δικαιώματα των 
γυναικών, όπως διακηρύσσονται στη 
Σύμβαση των ΗΕ για την εξάλειψη όλων 
των μορφών διακρίσεων εις βάρος των 
γυναικών και τα προαιρετικά της 
πρωτόκολλα, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων για την καταπολέμηση κάθε 
μορφής βίας εναντίον γυναικών και 
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κοριτσιών, ιδιαίτερα του ακρωτηριασμού 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων, των 
καταναγκαστικών και προσυμφωνημένων 
γάμων, των εγκλημάτων τιμής, της 
ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, 
της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών· τα 
δικαιώματα του παιδιού, όπως 
διακηρύσσονται στη Σύμβαση των ΗΕ 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα 
προαιρετικά της πρωτόκολλα.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη μεγαλύτερη σαφήνεια, για να είναι εμφανής η προσέγγιση της ισότητας των 
φύλων

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στήριξη της ισότητας των φύλων 
και καταπολέμηση των βαθύτερων αιτιών 
των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, 
ενίσχυση της συμμετοχής και της 
εκπροσώπησης διαφορετικών γυναικών 
και ανδρών, συμπεριλαμβανομένου του 
ρόλου των νέων στην πολιτική, 
οικονομική και κοινωνική ζωή.

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 3 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

3. ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, 
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
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Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) δράσεις που προάγουν την 
ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση 
της θέσης και του ρόλου των γυναικών, 
των νέων και των μειονοτήτων στην 
οικονομική και πολιτική ζωή, ιδίως στις 
προσπάθειες οικοδόμησης της ειρήνης 
και πρόληψης των συγκρούσεων. Αυτό 
περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των 
βαθύτερων αιτιών της ανισότητας των 
φύλων και της σύγκρουσης, τη στήριξη 
της εφαρμογής των ψηφισμάτων UNSCR 
1325 και 2250, καθώς και τη συμμετοχή 
των γυναικών και των νέων και την 
εκπροσώπηση τόσο σε επίσημες όσο και 
σε ανεπίσημες ειρηνευτικές διαδικασίες.

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) δράσεις προώθησης ενός 
πνεύματος μη βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της επίσημης και 
ανεπίσημης εκπαίδευσης για την ειρήνη.

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) απειλές κατά της έννομης και 
δημόσιας τάξης, της ασφάλειας  των 
πολιτών, περιλαμβανομένης της 
τρομοκρατίας, του βίαιου εξτρεμισμού, του 
οργανωμένου εγκλήματος, του 

α) απειλές κατά της έννομης και 
δημόσιας τάξης, της ασφάλειας  των 
πολιτών, περιλαμβανομένης της 
τρομοκρατίας, του βίαιου εξτρεμισμού, του 
οργανωμένου εγκλήματος, του 
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κυβερνοεγκλήματος, των υβριδικών 
απειλών, της παράνομης διακίνησης, 
εμπορίου και διαμετακόμισης·

κυβερνοεγκλήματος, των υβριδικών 
απειλών, της παράνομης διακίνησης, 
εμπορίου και διαμετακόμισης·

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 3 – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) απειλές κατά δημόσιων χώρων, 
υποδομών ζωτικής σημασίας, της 
κυβερνοασφάλειας, της δημόσιας υγείας ή 
της περιβαλλοντικής σταθερότητας, 
απειλές κατά της ασφάλειας στη θάλασσα, 
απειλές που απορρέουν από τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής·

β) απειλές κατά δημόσιων χώρων, 
υποδομών ζωτικής σημασίας, της 
κυβερνοασφάλειας, της δημόσιας υγείας ή 
της περιβαλλοντικής σταθερότητας, 
απειλές κατά της ασφάλειας στη θάλασσα, 
απειλές για την ασφάλεια που απορρέουν 
από τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής·

Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙII – σημείο 4 – μέρος Α – σημείο 1 – στοιχείο α α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Προώθηση, διασφάλιση και 
επέκταση των βασικών υπηρεσιών και 
των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης 
των θυμάτων βίας, ιδίως γυναικών και 
παιδιών·

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙII – σημείο 4 – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Προώθηση κοινών παγκόσμιων 
προσπαθειών για χωρίς αποκλεισμούς και 
ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση και 
κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ 
άλλων και σε καταστάσεις έκτακτης 

α) Προώθηση κοινών παγκόσμιων 
προσπαθειών για χωρίς αποκλεισμούς και 
ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση και 
κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ 
άλλων και στην προσχολική εκπαίδευση, 
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ανάγκης και κρίσης· όπως μέσω καθολικής πρόσβασης στην 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή, 
δίνοντας έμφαση σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης και κρίσης, με ιδιαίτερη 
προτεραιότητα στην ενίσχυση των 
συστημάτων δημόσιας εκπαίδευσης·

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη μεγαλύτερη σαφήνεια, για να είναι εμφανής η προσέγγιση της ισότητας των 
φύλων.

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙII – σημείο 4 – μέρος Α – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Στήριξη της παγκόσμιας δράσης 
για μείωση των ανισοτήτων σε όλες τις 
διαστάσεις τους, όπως το χάσμα μεταξύ 
κοριτσιών/γυναικών και αγοριών/ανδρών, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα άτομα 
έχουν ίσες ευκαιρίες να συμμετέχουν στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή.

γ) Στήριξη της παγκόσμιας δράσης 
για μείωση των διακρίσεων και των 
ανισοτήτων σε όλες τις διαστάσεις τους, 
όπως το χάσμα μεταξύ 
κοριτσιών/γυναικών και αγοριών/ανδρών, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα άτομα 
έχουν ίσες ευκαιρίες να συμμετέχουν στην 
οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή.

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙII – σημείο 4 – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ανάληψη ηγετικού ρόλου και 
υποστήριξη των παγκόσμιων 
προσπαθειών, συμπράξεων και 
συμμαχιών για την εξάλειψη όλων των 
μορφών βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών· η οποία περιλαμβάνει τη 
σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, 
οικονομική και άλλες μορφές βίας και 
διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
αποκλεισμού που υφίστανται οι γυναίκες 

α) Υποστήριξη των τοπικών, 
εθνικών, περιφερειακών πρωτοβουλιών 
και ανάληψη ηγετικού ρόλου σε 
παγκόσμιες προσπάθειες, συμπράξεις και 
συμμαχίες για τα δικαιώματα των 
γυναικών όπως διακηρύσσονται στη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων 
εις βάρος των γυναικών και τα 
προαιρετικά της πρωτόκολλα, καθώς και 
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στους διάφορους τομείς του ιδιωτικού και 
δημόσιου βίου τους·

σε μέτρα για την καταπολέμηση και την 
εξάλειψη όλων των μορφών βίας και 
διακρίσεων κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του 
αποκλεισμού που υφίστανται οι γυναίκες 
στους διάφορους τομείς του ιδιωτικού και 
δημόσιου βίου τους· καταπολέμηση των 
βασικών αιτιών των ανισοτήτων των 
φύλων ως μέσο που συμβάλλει στην 
πρόληψη των συγκρούσεων και την 
οικοδόμηση ειρήνης· προαγωγή της 
χειραφέτησης των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου τους ως 
φορέων ανάπτυξης και φορέων 
οικοδόμησης της ειρήνης·

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙII – σημείο 4 – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Ενίσχυση της προστασίας και της 
πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων των 
γυναικών και των κοριτσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
τους στην οικονομία, την εργασία, την 
κοινωνία και την πολιτική, καθώς και 
στη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία, τομέας όπου εμπεριέχονται 
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
δικαιώματα συνδεδεμένα με την παροχή 
υπηρεσιών υγείας και παιδείας και την 
παροχή αγαθών.

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙII – σημείο 4 – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) γ) Προώθηση πρωτοβουλιών που 
ενισχύουν τη θέση των νέων και των 
παιδιών, και στηρίζουν πολιτικές και 
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δράσεις που εγγυώνται ότι δεν θα 
υφίστανται αποκλεισμούς, θα 
συμμετέχουν ουσιωδώς στην κοινωνία 
των πολιτών και την πολιτική και θα 
αναγνωρίζονται σε κοινωνικό επίπεδο, 
γεγονός που επιβεβαιώνει τις πραγματικές 
δυνατότητές τους ως φορέων θετικών 
αλλαγών σε τομείς όπως η ειρήνη, η 
ασφάλεια, η βιώσιμη ανάπτυξη, η 
κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική 
προστασία και η εξάλειψη της φτώχειας.

Τροπολογία 133

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) στήριξη, όπου είναι απαραίτητο 
για την τεχνική και υλικοτεχνική βοήθεια, 
των προσπαθειών που αναλαμβάνουν 
τοπικές και διεθνείς οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, καθώς και κράτη 
και διεθνείς οργανισμοί για την 
οικοδόμηση της ειρήνης, 
συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης, της διαμεσολάβησης, του 
διαλόγου και της συμφιλίωσης, της 
μεταβατικής δικαιοσύνης, της 
χειραφέτησης των γυναικών και της 
ενίσχυσης της θέσης των νέων· ιδίως 
όσον αφορά τις κοινοτικές εντάσεις και 
τις παρατεταμένες συγκρούσεις.

Τροπολογία 134

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) στήριξη της αποκατάστασης και 
της επανένταξης των θυμάτων ένοπλων 
συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για την αντιμετώπιση των 
ειδικών αναγκών των γυναικών, των 
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κοριτσιών, των ατόμων ΛΟΑΔΜΔ και 
των αιτούντων άσυλο·

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις ταχείας επέμβασης για τη 
στήριξη των στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του 
πρέπει να στηρίξουν την εξωτερική 
πολιτική της Ένωσης σε πολιτικά και 
οικονομικά ζητήματα και σε ζητήματα 
ασφάλειας. Θα επιτρέπουν στην Ένωση να 
δρα όταν υπάρχει επείγον ή επιτακτικό 
συμφέρον όσον αφορά την εξωτερική 
πολιτική, ή ένα παράθυρο ευκαιρίας για 
την επίτευξη των στόχων της, που 
απαιτούν ταχεία αντίδραση και που είναι 
δύσκολο να αντιμετωπιστούν με άλλα 
μέσα.

Οι δράσεις ταχείας επέμβασης για τη 
στήριξη των στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του 
πρέπει να στηρίξουν την εξωτερική 
πολιτική της Ένωσης σε πολιτικά και 
οικονομικά ζητήματα και σε ζητήματα 
ασφάλειας και προστασίας. Θα 
επιτρέπουν στην Ένωση να δρα όταν 
υπάρχει επείγον ή επιτακτικό συμφέρον 
όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, ή ένα 
παράθυρο ευκαιρίας για την επίτευξη των 
στόχων της, που απαιτούν ταχεία 
αντίδραση και που είναι δύσκολο να 
αντιμετωπιστούν με άλλα μέσα.

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στήριξη για τις διμερείς, 
περιφερειακές και διαπεριφερειακές 
στρατηγικές συνεργασίας της Ένωσης, με 
την προώθηση του πολιτικού διαλόγου και 
την ανάπτυξη συλλογικών προσεγγίσεων 
και απαντήσεων στις προκλήσεις 
παγκόσμιας κλίμακας, όπως η 
μετανάστευση και τα θέματα ασφάλειας 
και με αξιοποίηση των σχετικών 
ευκαιριών·

α) στήριξη για τις διμερείς, 
περιφερειακές και διαπεριφερειακές 
στρατηγικές συνεργασίας της Ένωσης, με 
την προώθηση του πολιτικού διαλόγου και 
την ανάπτυξη συλλογικών προσεγγίσεων 
και απαντήσεων στις προκλήσεις 
παγκόσμιας κλίμακας, όπως η 
μετανάστευση και τα θέματα ασφάλειας 
και προστασίας και με αξιοποίηση των 
σχετικών ευκαιριών·
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