
AD\1171028EL.docx PE628.720v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 

2018/0247 (COD)(COD)

4.12.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

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

Συντάκτης γνωμοδότησης: David Borrelli



PE628.720v03-00 2/23 AD\1171028EL.docx

EL

PA_Legam



AD\1171028EL.docx 3/23 PE628.720v03-00

EL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η πολιτική της Ένωσης για τη 
διεύρυνση αποτελεί επένδυση για την 
ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα 
στην Ευρώπη. Παρέχει μεγαλύτερες 
οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες προς 

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

το αμοιβαίο όφελος της Ένωσης και των 
επίδοξων κρατών μελών, τηρώντας 
παράλληλα την αρχή της ασύμμετρης και 
σταδιακής ενσωμάτωσης, ώστε να 
εξασφαλιστεί ο ομαλός μετασχηματισμός 
των εύθραυστων οικονομιών στα επίδοξα 
κράτη μέλη. Η προοπτική της 
προσχώρησης στην Ένωση έχει ισχυρό 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο, διότι 
ενσωματώνει θετικές δημοκρατικές, 
πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
αλλαγές.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται 
επίσης βάσει των συμφωνιών που έχουν 
συναφθεί από την Ένωση με τους 
δικαιούχους του παραρτήματος Ι. Η 
βοήθεια θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται 
στην υποστήριξη των δικαιούχων του 
παραρτήματος Ι ώστε να ενισχύσουν τους 
δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος 
δικαίου, να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό 
σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, να 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να 
προωθούν την ισότητα των φύλων, την 
ανεκτικότητα, την κοινωνική ένταξη και 
την εξάλειψη των διακρίσεων. Η βοήθεια 
θα πρέπει να υποστηρίζει επίσης τις 
βασικές αρχές και τα δικαιώματα που 
καθορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων16. Η βοήθεια θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί στήριγμα για 
τις προσπάθειές τους για προώθηση της 
περιφερειακής, της μακροπεριφερειακής 
και της διασυνοριακής συνεργασίας, 
καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ 
άλλων μέσω της εφαρμογής 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών της 
Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσει 
την οικονομική και κοινωνική τους 

(7) Βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται 
επίσης βάσει των συμφωνιών που έχουν 
συναφθεί από την Ένωση με τους 
δικαιούχους του παραρτήματος Ι. Η 
βοήθεια θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται 
στην υποστήριξη των δικαιούχων του 
παραρτήματος Ι ώστε να ενισχύσουν τους 
δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος 
δικαίου, να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό 
σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, να 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να 
προωθούν την ισότητα των φύλων, την 
ανεκτικότητα, την κοινωνική ένταξη και 
την εξάλειψη των διακρίσεων. Η βοήθεια 
θα πρέπει να υποστηρίζει επίσης τις 
βασικές αρχές και τα δικαιώματα που 
καθορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων16. Η βοήθεια θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί στήριγμα για 
τις προσπάθειές τους για προώθηση της 
περιφερειακής, της μακροπεριφερειακής 
και της διασυνοριακής συνεργασίας, 
καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ 
άλλων μέσω της εφαρμογής 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών της 
Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να προωθεί τις 
σχέσεις καλής γειτονίας, τη συμφιλίωση 
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ανάπτυξη, καθώς και την οικονομική 
διακυβέρνηση, προωθώντας ένα 
πρόγραμμα για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων 
μέσω της εφαρμογής πολιτικών 
περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας 
και της αγροτικής ανάπτυξης, κοινωνικών 
πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, της 
ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας και 
κοινωνίας, καθώς επίσης και σύμφωνα με 
την εμβληματική πρωτοβουλία ψηφιακού 
θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

και την περιφερειακή συνεργασία. Θα 
πρέπει να βελτιώσει την οικονομική και 
κοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς και την 
οικονομική διακυβέρνηση, να ενισχύσει 
την οικονομική ένταξη στην ενιαία αγορά 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
τελωνειακής συνεργασίας και να 
προαγάγει το ανοικτό και δίκαιο εμπόριο, 
προωθώντας ένα πρόγραμμα για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της 
εφαρμογής πολιτικών περιφερειακής 
ανάπτυξης, της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης, κοινωνικών πολιτικών και 
πολιτικών απασχόλησης, της ανάπτυξης 
της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, 
καθώς επίσης και σύμφωνα με την 
εμβληματική πρωτοβουλία ψηφιακού 
θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

_________________ _________________

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

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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η Ένωση θα πρέπει να παράσχει 
στήριξη για την πορεία προς την ένταξη, 
με βάση την εμπειρία των κρατών μελών 
της, προς όφελος των δικαιούχων του 
παραρτήματος Ι. Η εν λόγω συνεργασία θα 
πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στην 
ανταλλαγή των εμπειριών που απέκτησαν 
τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία των 
μεταρρυθμίσεων.

(8) Η Ένωση θα πρέπει να παράσχει 
στήριξη για την πορεία προς την ένταξη, 
με βάση την εμπειρία των κρατών μελών 
της, προς όφελος των δικαιούχων του 
παραρτήματος Ι. Η εν λόγω συνεργασία θα 
πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στην 
ανταλλαγή των εμπειριών που απέκτησαν 
τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία των 
μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά την 
ενίσχυση της οικονομικής και της 
τελωνειακής συνεργασίας καθώς και την 
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κοινή δράση για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, του λαθρεμπορίου, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της πλαστογραφίας·

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
ενθαρρύνει τους δικαιούχους που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι να 
συνεργάζονται με το έργο της Ένωσης 
όσον αφορά την προώθηση της 
πολυμερούς προσέγγισης και την 
περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς 
εμπορικού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταρρυθμίσεων του ΠΟΕ.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η ενίσχυση του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης 
της διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος, καθώς και η χρηστή 
διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, 
παραμένουν βασικές προκλήσεις για τους 
περισσότερους δικαιούχους του 
παραρτήματος Ι και είναι ζωτικής 
σημασίας για να μπορέσουν οι δικαιούχοι 
να προσεγγίσουν περαιτέρω την Ένωση 
και, εν συνεχεία, να αναλάβουν πλήρως 
την ευθύνη των υποχρεώσεών τους ως 
μελών της Ένωσης. Λόγω του μάλλον 
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των 
μεταρρυθμίσεων που επιδιώκονται στους 

(11) Η ενίσχυση του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης 
της διαφθοράς, της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς 
και η χρηστή διακυβέρνηση, 
συμπεριλαμβανομένων της μεταρρύθμισης 
της δημόσιας διοίκησης, της 
ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, 
της διαφάνειας, των δημόσιων 
συμβάσεων, του ανταγωνισμού, των 
κρατικών ενισχύσεων, της πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των ξένων επενδύσεων, 
παραμένουν βασικές προκλήσεις για τους 
περισσότερους δικαιούχους του 
παραρτήματος Ι και είναι ζωτικής 
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εν λόγω τομείς και της ανάγκης 
δημιουργίας ιστορικού επιδόσεων, η 
χρηματοδοτική βοήθεια δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
ασχοληθεί με τις απαιτήσεις που 
επιβάλλονται στους δικαιούχους του 
παραρτήματος Ι το συντομότερο 
δυνατόν.

σημασίας για να μπορέσουν οι δικαιούχοι 
να προσεγγίσουν περαιτέρω την Ένωση 
και, εν συνεχεία, να αναλάβουν πλήρως 
την ευθύνη των υποχρεώσεών τους ως 
μελών της Ένωσης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Σύμφωνα με την αρχή της 
συμμετοχικής δημοκρατίας, θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται από την Επιτροπή η 
κοινοβουλευτική εποπτεία και ο 
προδραστικός ρόλος των εθνικών 
κοινοβουλίων στη διαδικασία ένταξης 
στην ΕΕ, καθώς και η συμμόρφωση με 
τα κριτήρια ένταξης κάθε δικαιούχου που 
παρατίθεται στο παράρτημα Ι, σε στενή 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι δικαιούχοι του παραρτήματος Ι 
είναι ανάγκη να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις 
παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, και 
να ευθυγραμμιστούν με τις προσπάθειες 
της Ένωσης για την αντιμετώπιση των εν 
λόγω ζητημάτων. Εκφράζοντας τη
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και τη δέσμευση στους 

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

Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και τη δέσμευση στους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το παρόν 
πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην 
ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και 
στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με 
τον οποίο το 25 % των συνολικών 
δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα 
κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς. Οι 
δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος αναμένεται ότι θα 
συνεισφέρουν το 16 % του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του 
προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Οι 
σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας και της 
υλοποίησης του προγράμματος, και η 
συνολική συνεισφορά του προγράμματος 
θα εκτιμάται στο πλαίσιο των σχετικών 
διαδικασιών αξιολόγησης και 
επανεξέτασης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης 
να συμβάλλουν στις εμπορικές πτυχές 
των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, 
όπως οι πρωτοβουλίες βοήθειας για το 
εμπόριο, η συνεργασία με τρίτες χώρες 
στον τομέα της δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού για τον κασσίτερο, 
το ταντάλιο και το βολφράμιο, τα 
μεταλλεύματά τους, τον χρυσό και τη 
διαδικασία Κίμπερλυ, το Σύμφωνο 
Βιωσιμότητας, η παρακολούθηση των 
δεσμεύσεων τρίτων χωρών βάσει του 
κανονισμού ΣΓΠ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πολιτική συνοχή σε 
επίπεδο ΕΕ και να διαφυλαχθούν και να 
προωθηθούν περαιτέρω οι εμπορικοί 
κανόνες και κανονισμοί σε ένα πολυμερές 
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πλαίσιο.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η Ένωση έχει συμφέρον να 
στηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων 
του παραρτήματος Ι για μεταρρυθμίσεις, 
με σκοπό την ένταξή τους στην Ένωση. Η 
διαχείριση της βοήθειας θα πρέπει να 

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

εστιάζεται ιδιαιτέρως στα αποτελέσματα 
και να δίνει κίνητρα σε όσους 
αποδεικνύουν έμπρακτα την τήρηση των 
δεσμεύσεών τους για μεταρρυθμίσεις, 
μέσω της αποδοτικής υλοποίησης της 
προενταξιακής βοήθειας και της προόδου 
ως προς την εκπλήρωση των κριτηρίων 
ένταξης. Η επίτευξη ουσιαστικής 
προοόδου από τους δικαιούχους όσον 
αφορά το άνοιγμα του οικονομικού τους 
περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις Συνθήκες 
της ΕΕ και τις συμφωνίες του ΠΟΕ, και 
η πλήρης εφαρμογή των υφιστάμενων 
συμφωνιών με την Ένωση, θα 
αποτελούσε ένα θετικό βήμα για την 
προσχώρηση στην Ένωση.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Η μετάβαση από την άμεση 
διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων 
από την Επιτροπή στην έμμεση διαχείριση 
από τους δικαιούχους του παραρτήματος Ι 
θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες ικανότητες 
των εν λόγω δικαιούχων. Η μετάβαση θα 
πρέπει να αναστέλλεται εάν τα κονδύλια 
της ΕΕ χρησιμοποιούνται 
αναποτελεσματικά, με αποτέλεσμα 
σημαντικές ελλείψεις στις σχετικές 
υποχρεώσεις. Για τη διαχείριση της 
βοήθειας θα πρέπει να συνεχιστεί η χρήση 
των δομών και των μηχανισμών η αξία των 
οποίων αποδείχτηκε κατά την 
προενταξιακή διαδικασία.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι εξωτερικές δράσεις 
υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά 
ευμετάβλητο περιβάλλον το οποίο 
επιβάλλει τη συνεχή και ταχεία 
προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
των εταίρων της Ένωσης και στις 
παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και 
τη χρηστή διακυβέρνηση, την ασφάλεια 
και τη σταθερότητα, την κλιματική αλλαγή 
και το περιβάλλον, την παράτυπη 
μετανάστευση και τις βασικές αιτίες της. 
Για να συμβιβαστεί η αρχή της 
προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας 
αντίδρασης στις νέες ανάγκες απαιτείται 
συνεπώς η προσαρμογή της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού των προγραμμάτων. Για 
να επιτρέψει στην Ένωση να αυξήσει την 
ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε 
απρόβλεπτες ανάγκες, σεβόμενη την αρχή 
του ετήσιου καθορισμού του 

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

καθορισμού του προϋπολογισμού της 
Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
διατηρεί την ευελιξία που επιτρέπεται ήδη 
από τον δημοσιονομικό κανονισμό για 
άλλες πολιτικές, κυρίως τις μεταφορές και 
τις αλλαγές στη δέσμευση ήδη 
αναληφθέντων κεφαλαίων, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των 
πόρων της ΕΕ τόσο για τους πολίτες της 
ΕΕ όσο και για τους δικαιούχους του 
παραρτήματος I, μεγιστοποιώντας έτσι 
τους πόρους της ΕΕ που είναι διαθέσιμοι 
για τις παρεμβάσεις εξωτερικής δράσης 
της ΕΕ.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να ενισχύσει την β) να ενισχύσει την 
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αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
διοίκησης και να υποστηρίξει 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη 
χρηστή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα·

αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
διοίκησης, να εξασφαλίσει την 
ανεξαρτησία των δικαστών, το κράτος 
δικαίου, τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών και να υποστηρίξει 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη 
χρηστή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, 
μεταξύ άλλων στους τομείς των 
δημόσιων συμβάσεων, των κρατικών 
ενισχύσεων, του ανταγωνισμού, των 
άμεσων ξένων επενδύσεων και της 
πνευματικής ιδιοκτησίας·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) να διαμορφώσει τους κανόνες, τα 
πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές 
των δικαιούχων του παραρτήματος Ι 
σύμφωνα με τους κανόνες, τα πρότυπα, τις 
πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων, με σκοπό την πλήρη 
αξιοποίηση των διμερών μηχανισμών 
οικονομικής ολοκλήρωσης που 
παρέχονται από συμφωνίες 
σταθεροποίησης και σύνδεσης, και να 
ενισχύσει τη συμφιλίωση και τις σχέσεις 
καλής γειτονίας, καθώς και τις 
διαπροσωπικές επαφές και την 
επικοινωνία·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να ενισχύσει την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω 
της αυξημένης συνδεσιμότητας και της 
περιφερειακής ανάπτυξης, της γεωργίας 

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

ανάπτυξης, της γεωργίας και αγροτικής 
ανάπτυξης, της εναρμόνισης των 
υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών 
προτύπων και των κοινωνικών πολιτικών 
και πολιτικών απασχόλησης, να ενισχύσει 
την προστασία του περιβάλλοντος, να 
αυξήσει την ανθεκτικότητα στην κλιματική 
αλλαγή, να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και να αναπτύξει την 
ψηφιακή οικονομία και κοινωνία·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να υποστηρίξει την εδαφική και 
διασυνοριακή συνεργασία.

ε) να υποστηρίξει την εδαφική και 
διασυνοριακή συνεργασία, μεταξύ άλλων 
στα θαλάσσια σύνορα και να ενισχύσει τις 
εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μέσω 
της πλήρους εφαρμογής των 
υφιστάμενων συμφωνιών με την Ένωση 
και της καταπολέμησης του 
λαθρεμπορίου και της πλαστογραφίας.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πλαίσιο πολιτικής για τη 
διεύρυνση που έχει καθοριστεί από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, 
οι συμφωνίες που θεσπίζουν νομικά 
δεσμευτική σχέση με τους δικαιούχους του 
παραρτήματος Ι, καθώς και σχετικά 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ανακοινώσεις της 
Επιτροπής ή κοινές ανακοινώσεις της 
Επιτροπής και της ύπατης εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας αποτελούν το 

1. Το πλαίσιο πολιτικής για τη 
διεύρυνση που έχει καθοριστεί από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, 
οι συμφωνίες που θεσπίζουν νομικά 
δεσμευτική σχέση με τους δικαιούχους του 
παραρτήματος Ι, καθώς και σχετικά 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, πορίσματα και 
συμπεράσματα ομάδων 
παρακολούθησης, αποστολές και 
αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ανακοινώσεις της 
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συνολικό πλαίσιο πολιτικής για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
Επιτροπή διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ 
της βοήθειας και του πλαισίου πολιτικής 
για τη διεύρυνση.

Επιτροπής ή κοινές ανακοινώσεις της 
Επιτροπής και της ύπατης εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας αποτελούν το 
συνολικό πλαίσιο πολιτικής για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
Επιτροπή διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ 
της βοήθειας και του πλαισίου πολιτικής 
για τη διεύρυνση.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η ισορροπημένη, μη 
πολιτικοποιημένη και χωρίς διακρίσεις 
κατανομή των κονδυλίων θα πρέπει να 
διασφαλίζεται σε όλη τη χώρα, καθώς και 
σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η βοήθεια απευθύνεται στους δικαιούχους 
του παραρτήματος Ι και είναι 
προσαρμοσμένη στην ειδική κατάστασή 
τους, ενώ λαμβάνεται υπόψη η περαιτέρω 
πρόοδος που απαιτείται για την πλήρωση 
των κριτηρίων προσχώρησης, καθώς και οι 
ικανότητες των εν λόγω δικαιούχων. Η 
βοήθεια διαφοροποιείται, ως προς το πεδίο 
εφαρμογής και την ένταση, ανάλογα με τις 
ανάγκες, τις δεσμεύσεις για την 
πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων και την 
πρόοδο στην υλοποίηση των εν λόγω 
μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 
και μεγέθυνση, καλό επιχειρηματικό και 
επενδυτικό κλίμα, καθώς και 
δημοσιονομική εξυγίανση. Η πρόοδος 
παρακολουθείται και αξιολογείται 
τακτικά από την Επιτροπή. 

Η βοήθεια της Ένωσης αναστέλλεται ή 
αναστέλλεται εν μέρει σε περίπτωση που 
δεν έχει επιτευχθεί ικανοποιητική 
πρόοδος ως προς την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
3 ή όταν ένας δικαιούχος δε σέβεται την 
αρχή της δημοκρατίας, το κράτος 
δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις θεμελιώδεις ελευθερίες ή παραβιάζει 
τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο 
πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών που 
έχουν συναφθεί με την Ένωση. Υπό τους 
ίδιους όρους και κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή 
εξετάζει την αναστολή ή τη μερική 
αναστολή της ενωσιακής βοήθειας και 
υποβάλλει σχετική έκθεση, αιτιολογώντας 
την απόφασή της.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά 
κατά τη συνολική διαδικασία υλοποίησης 
των έργων, μέσω σταθερού και συνεπούς 
μηχανισμού, για να παρέχει ποιοτική και 
ποσοτική ανάλυση της αξιολόγησης και 
να παρακολουθεί την πρόοδο όσον αφορά 
τους καθορισμένους στόχους, 
προκειμένου να διασφαλίζεται καλύτερη 
λογοδοσία, βελτιωμένη διαφάνεια και 
καλύτερη στόχευση των δαπανών στο 
πλαίσιο των κονδυλίων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξουσιοδοτείται να 
υποβάλλει αίτημα στην Επιτροπή για την 
εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων 
στις οποίες η διαδικασία που ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό δεν 
ακολουθείται από τους δικαιούχους, και 
για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, σε 
περίπτωση ύπαρξης στοιχείων που 
αιτιολογούν τη λήψη τους.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Θέσπιση των απαραίτητων 
οργανισμών για τη διασφάλιση του 
κράτους δικαίου και ενθάρρυνση της 
ορθής λειτουργίας τους από τα πρώιμα 
στάδια. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον 
τομέα αποσκοπούν Οι παρεμβάσεις σε 
αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στη θέσπιση 
ανεξάρτητων, υποκείμενων σε λογοδοσία 
και αποτελεσματικών δικαστικών 
συστημάτων, τα οποία προβλέπουν, 
μεταξύ άλλων, διαφανή και αξιοκρατικά 
συστήματα διορισμού, αξιολόγησης και 
προαγωγών, και αποτελεσματικές 
πειθαρχικές διαδικασίες σε περιπτώσεις 
επιλήψιμων πράξεων, και στην προώθηση 
της δικαστικής συνεργασίας, στην 
εξασφάλιση της θέσπισης άρτιων 
συστημάτων προστασίας των συνόρων, 

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

διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών 
και παροχής ασύλου σε όσους έχουν 
ανάγκη, στην ανάπτυξη αποτελεσματικών 
εργαλείων για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων και 
της σωματεμπορίας, της παράνομης 
διακίνησης μεταναστών, της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και της διαφθοράς· στην 
προαγωγή και προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
Ρομά, καθώς και των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και 
διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων, 
των θεμελιωδών ελευθεριών, 
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας 
έκφρασης και της προστασίας των 
δεδομένων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AD\1171028EL.docx 19/23 PE628.720v03-00

EL

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) Βελτίωση της κατάστασης του 
ιδιωτικού τομέα και της 

ια) Βελτίωση της κατάστασης του 
ιδιωτικού τομέα και της 
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ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης 
εξειδίκευσης, ως βασικών παραγόντων 
ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας 
και συνοχής. Προτεραιότητα δίνεται σε 
έργα που βελτιώνουν το επιχειρηματικό 
περιβάλλον.

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
ιδίως των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της έξυπνης εξειδίκευσης, ως βασικών 
παραγόντων ανάπτυξης, δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και συνοχής. 
Προτεραιότητα δίνεται σε βιώσιμα έργα 
που βελτιώνουν το επιχειρηματικό 
περιβάλλον.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) προώθηση της κατάργησης των 
περιττών φραγμών στο εμπόριο, 
συμπεριλαμβανομένων των 
γραφειοκρατικών εμποδίων, καθώς και 
των δασμολογικών και μη δασμολογικών 
φραγμών·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο ακόλουθος κατάλογος βασικών δεικτών 
επιδόσεων χρησιμοποιείται για να 
συμβάλει στη μέτρηση της συνεισφοράς 
της Ένωσης στην επίτευξη των ειδικών της 
στόχων και της προόδου που έχει 
σημειωθεί από τους δικαιούχους:

Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Συμφιλίωση, σχέσεις καλής 
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γειτονίας και διεθνείς υποχρεώσεις.
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