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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 231/201414 λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου 2020. Προκειμένου να 
διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των 
εξωτερικών δράσεων της Ένωσης, θα 
πρέπει να διατηρηθεί ένα πλαίσιο για τον 
σχεδιασμό και την παροχή εξωτερικής 
βοήθειας.

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 231/201414 λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου 2020. Προκειμένου να 
διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής διεύρυνσης της Ένωσης, θα 
πρέπει να εξακολουθήσει να στηρίζεται 
από ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για 
τη χρηματοδότηση εξωτερικών δράσεων.

_________________ _________________
14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για 
τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής 
Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) (ΕΕ L 77 της 
15.3.2014, σ. 11).

14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για 
τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής 
Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) (ΕΕ L 77 της 
15.3.2014, σ. 11).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της 
Ένωσης. Ευρωπαϊκό κράτος που έχει 
υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην 
Ένωση μπορεί να γίνει μέλος μόνο εφόσον 
επιβεβαιωθεί ότι πληροί όλα τα κριτήρια 
μέλους που καθορίστηκαν στη Σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης 
τον Ιούνιο του 1993 («κριτήρια της 
Κοπεγχάγης») και υπό την προϋπόθεση ότι 
η Ένωση έχει την ικανότητα να εντάξει το 
νέο μέλος. Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 
συνδέονται με τη σταθερότητα θεσμών που 
εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου, τον σεβασμό των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, τον σεβασμό και την 
προστασία των μειονοτήτων, την ύπαρξη 
λειτουργικής οικονομίας της αγοράς, 
καθώς και την ικανότητα αντιμετώπισης 
των ανταγωνιστικών πιέσεων και των 
δυνάμεων της αγοράς στο εσωτερικό της 
Ένωσης, και την ικανότητα του νέου 
μέλους να αναλάβει όχι μόνο τα 
δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις 
βάσει των Συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένης της προσήλωσης 
στους στόχους της πολιτικής, οικονομικής 
και νομισματικής ένωσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η διαδικασία διεύρυνσης βασίζεται 
σε καθορισμένα κριτήρια και σε δίκαιες 
και αυστηρές προϋποθέσεις. Κάθε 
δικαιούχος αξιολογείται με βάση τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η 
αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου και 
ο εντοπισμός των ελλείψεων αποσκοπούν 
στην παροχή κινήτρων και καθοδήγησης 
στους δικαιούχους του παραρτήματος I 
ώστε να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες 
εκτενείς μεταρρυθμίσεις. Προκειμένου η 
προοπτική της διεύρυνσης να καταστεί 
πραγματικότητα, η σταθερή δέσμευση 

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

στην αρχή «προτεραιότητα στις 
θεμελιώδεις αρχές»15 παραμένει ζήτημα 
ουσιαστικής σημασίας. Επιπλέον, οι 
σχέσεις καλής γειτονίας και η 
περιφερειακή συνεργασία αποτελούν 
επίσης ουσιώδη στοιχεία της διαδικασίας 
διεύρυνσης. Η πρόοδος προς την 
προσχώρηση εξαρτάται από τον σεβασμό 
των αξιών της Ένωσης από κάθε υποψήφια 
χώρα ή οντότητα και από την ικανότητά 
της να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις για την ευθυγράμμιση του 
πολιτικού, θεσμικού, νομικού, διοικητικού 
και οικονομικού της συστήματος με τους 
κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις 
πρακτικές της Ένωσης.

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

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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Ένωσης και των επίδοξων κρατών μελών. 
Η προοπτική της προσχώρησης στην 
Ένωση μπορεί να έχει ισχυρό 
μετασχηματιστικό αντίκτυπο, διότι 
ενσωματώνει θετικές δημοκρατικές, 
πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
αλλαγές. Αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται 
επίσης βάσει των συμφωνιών που έχουν 
συναφθεί από την Ένωση με τους 
δικαιούχους του παραρτήματος Ι. Η 
βοήθεια θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται 
στην υποστήριξη των δικαιούχων του 
παραρτήματος Ι ώστε να ενισχύσουν τους 
δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος 
δικαίου, να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό 
σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, να 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να 
προωθούν την ισότητα των φύλων, την 
ανεκτικότητα, την κοινωνική ένταξη και 
την εξάλειψη των διακρίσεων. Η βοήθεια 
θα πρέπει να υποστηρίζει επίσης τις 
βασικές αρχές και τα δικαιώματα που 
καθορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων17. Η βοήθεια θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί στήριγμα για 
τις προσπάθειές τους για προώθηση της 
περιφερειακής, της μακροπεριφερειακής 
και της διασυνοριακής συνεργασίας, 
καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ 
άλλων μέσω της εφαρμογής 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών της 
Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσει 
την οικονομική και κοινωνική τους 
ανάπτυξη, καθώς και την οικονομική 
διακυβέρνηση, προωθώντας ένα 
πρόγραμμα για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων 

(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 ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν 
σε μειονότητες, να προστατεύουν τις 
μειονότητες, να προωθούν την ισότητα 
των φύλων, την ανεκτικότητα, την 
κοινωνική ένταξη και την εξάλειψη των 
διακρίσεων, να προστατεύουν τους 
υπερασπιστές των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, τους μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος και την κοινωνία των 
πολιτών, καθώς και να στηρίζουν 
πρωτοβουλίες που προωθούν τη 
διαφάνεια, την απόδοση ευθυνών, την 
ακεραιότητα και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς. Η βοήθεια θα πρέπει να 
υποστηρίζει επίσης την τήρηση των 
βασικών αρχών και των δικαιωμάτων 
που καθορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων17. Η βοήθεια θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί στήριγμα για 
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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.

τις προσπάθειές τους για προώθηση της 
περιφερειακής, της μακροπεριφερειακής 
και της διασυνοριακής συνεργασίας και 
πέραν των θαλάσσιων συνόρων, καθώς 
και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ 
άλλων μέσω της εφαρμογής 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών της 
Ένωσης, όπως η στρατηγική για τον 
Δούναβη. Πρέπει επίσης να στηρίζει τις 
σχέσεις καλής γειτονίας, τη συμφιλίωση 
και την περιφερειακή συνεργασία. Θα 
πρέπει επίσης να βελτιώσει την οικονομική 
και κοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς και 
την οικονομική διακυβέρνηση, 
προωθώντας ένα πρόγραμμα για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της 
εφαρμογής πολιτικών περιφερειακής 
ανάπτυξης, της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης, κοινωνικών πολιτικών και 
πολιτικών απασχόλησης μέσω της 
ανάπτυξης των ΜΜΕ, της ανάπτυξης της 
ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, 
καθώς επίσης και σύμφωνα με την 
εμβληματική πρωτοβουλία ψηφιακού 
θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

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

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

Τροπολογία 6

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 

(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 
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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.

παραρτήματος Ι. Η εν λόγω συνεργασία θα 
πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στην 
ανταλλαγή των εμπειριών που απέκτησαν 
τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία των 
πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Η ενισχυμένη στρατηγική και 
επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ της 
Ένωσης και των δικαιούχων του 
παραρτήματος Ι στον τομέα της ασφάλειας 
είναι καθοριστική για την αποτελεσματική 
και αποδοτική αντιμετώπιση των απειλών 
κατά της ασφάλειας, όπως μεταξύ άλλων 
του σοβαρού και οργανωμένου 
εγκλήματος, των τρομοκρατικών και 
άλλων απειλών κατά της σταθερότητας 
και της ειρήνης στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

και της σωματεμπορίας, της παράνομης 
διακίνησης μεταναστών και της 
τρομοκρατίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Είναι απαραίτητο να προωθηθεί η 
κοινωνική προστασία και η κοινωνική 
ένταξη στο πλαίσιο της συνεργασίας 
μεταξύ της Ένωσης και των δικαιούχων 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. 
Επιδίωξη των παρεμβάσεων σε αυτόν τον 
τομέα θα πρέπει να είναι η προώθηση 
ανοιχτών, αποτελεσματικών, αποδοτικών 
και κατάλληλων συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, τα οποία προάγουν την 
κοινωνική ένταξη, προωθούν τις ίσες 
ευκαιρίες και αντιμετωπίζουν τις 
ανισότητες και τη φτώχεια.

Τροπολογία 10

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 

(11) Η ενίσχυση του κράτους δικαίου, 
μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης της 
ανεξαρτησίας του δικαστικού 
συστήματος, της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, η διασφάλιση 
και προαγωγή της ανεξαρτησίας των 
μέσων ενημέρωσης, της διαφάνειας και 
της εξάλειψης της αυθαιρεσίας κατά τη 
λήψη αποφάσεων από τις δημόσιες αρχές 
και τους φορείς επιβολής του νόμου, 
μέσω της παροχής υποστήριξης στους 
ανεξάρτητους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που ασχολούνται με την παρακολούθηση 
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μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των 
μεταρρυθμίσεων που επιδιώκονται στους 
εν λόγω τομείς και της ανάγκης 
δημιουργίας ιστορικού επιδόσεων, η 
χρηματοδοτική βοήθεια δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
ασχοληθεί με τις απαιτήσεις που 
επιβάλλονται στους δικαιούχους του 
παραρτήματος Ι το συντομότερο δυνατόν.

της συμμόρφωσης με το κράτος δικαίου, 
της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος και μέσω της στήριξης 
πρωτοβουλιών που προωθούν τη 
διαφάνεια, την απόδοση ευθυνών, την 
ακεραιότητα και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος, αποτρέπουν τη 
ριζοσπαστικοποίηση και την 
τρομοκρατία και ενισχύουν τη χρηστή 
διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, 
παραμένουν βασικές προκλήσεις για τους 
περισσότερους δικαιούχους του 
παραρτήματος Ι και είναι ζωτικής 
σημασίας για να μπορέσουν οι δικαιούχοι 
να προσεγγίσουν περαιτέρω την Ένωση 
και, εν συνεχεία, να αναλάβουν πλήρως 
την ευθύνη των υποχρεώσεών τους ως 
μελών της Ένωσης. Λόγω του μάλλον 
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των 
μεταρρυθμίσεων που επιδιώκονται στους 
εν λόγω τομείς και της ανάγκης 
δημιουργίας ιστορικού επιδόσεων, η 
χρηματοδοτική βοήθεια δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
ασχοληθεί με τις απαιτήσεις που 
επιβάλλονται στους δικαιούχους του 
παραρτήματος Ι το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Λόγω της περίπλοκης εθνοτικής 
σύνθεσης της περιοχής των δυτικών 
Βαλκανίων και του πρόσφατου ιστορικού 
τεταμένων εθνοτικών σχέσεων, η 
προστασία των εθνικών, εθνοτικών και 
γλωσσικών μειονοτήτων αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία. Προκειμένου η 
προστασία των μειονοτήτων να καταστεί 
παράγοντας σταθερότητας στις 
υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες για 
ένταξη χώρες, η Ένωση θα πρέπει να 
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στηρίζει τις κυβερνήσεις όσον αφορά την 
έγκριση, παρακολούθηση και 
αποτελεσματική εφαρμογή νομοθετικών 
πλαισίων προστασίας των μειονοτήτων 
βάσει σχετικών διεθνών κανόνων. Προς 
τούτο η Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει τα 
διδάγματα που έχει αποκομίσει κατά τη 
διάρκεια προηγούμενων ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων και στη συνέχειά 
τους.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Η κατάσταση των Ρομά 
παραμένει ιδιαίτερα προβληματική στις 
περισσότερες υποψήφιες και δυνητικά 
υποψήφιες για ένταξη χώρες, όπου 
εξακολουθούν να υφίστανται εκτεταμένες 
διακρίσεις, άθλιες συνθήκες διαβίωσης, 
ανεπαρκή πρόσβαση σε βασικές 
κοινωνικές υπηρεσίες και εξαιρετικά 
υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού και 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η 
οποία με τη σειρά της ενισχύει τον 
κοινωνικό τους αποκλεισμό. Ο ΜΠΒ ΙΙΙ 
θα πρέπει να συμβάλει στην παροχή 
στοχοθετημένης στρατηγικής στήριξης 
για τη βελτίωση της κατάστασης των 
Ρομά στις δικαιούχες χώρες.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Πρέπει επίσης να παρέχεται 
βοήθεια για την περαιτέρω ενίσχυση 
πτυχών που άπτονται των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων, μέσω της βελτίωσης 
της πολυπολιτισμικής κατανόησης και 
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της ειρηνικής συνύπαρξης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 16

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 

(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 και 
ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Το πλαίσιο 
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υποστηριχθούν μέσω της βοήθειας και μια 
ενδεικτική κατανομή κονδυλίων ανά τομέα 
παροχής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης 
μιας εκτίμησης των δαπανών που αφορούν 
το κλίμα.

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 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Θα πρέπει να προβλέπονται 
σαφείς συνέπειες σε περιπτώσεις σοβαρής 
επιδείνωσης σε σχέση με το κράτος 
δικαίου, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες σε υποψήφια ή δυνητικά 
υποψήφια για ένταξη χώρα ή όταν ο 
δικαιούχος παραβιάζει τις δεσμεύσεις 
που έχει αναλάβει στις σχετικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την 
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Ένωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, με 
επιφύλαξη της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού και των διατάξεων 
σχετικά με την αναστολή της χορήγησης 
ενισχύσεων σε διεθνείς συμφωνίες με 
δικαιούχους, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
την τροποποίηση του παραρτήματος I 
του παρόντος κανονισμού με σκοπό την 
πλήρη ή μερική αναστολή της βοήθειας 
της Ένωσης. Κατά τη λήψη των εν λόγω 
αποφάσεων, η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίζει ότι εξακολουθεί να είναι 
δυνατή η οικονομική στήριξη για μέτρα 
που ωφελούν άμεσα τους πολίτες, ιδίως 
εκείνα που εφαρμόζουν μη κυβερνητικοί 
οργανισμοί και σχετίζονται άμεσα με την 
ενίσχυση του κράτους δικαίου, τη 
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Όταν η 
Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν ισχύουν 
πλέον οι λόγοι που δικαιολογούν την 
αναστολή της βοήθειας, θα πρέπει να 
μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις για την τροποποίηση του 
παραρτήματος I με σκοπό την 
επαναφορά της βοήθειας της Ένωσης.

Τροπολογία 19

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 

(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 και με εφαρμογή 
πλήρων διαχειριστικών διασφαλίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων: 
διαφανών λογιστικών διαδικασιών και 
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προενταξιακή διαδικασία. διαδικασιών προκήρυξης συμβάσεων· 
και ενός τακτικού εξωτερικού ελέγχου 
από την OLAF. 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. Ιδιαίτερη 
προσοχή απαιτείται όσον αφορά την 
παροχή βοήθειας για τη βελτίωση της 
απορροφητικής ικανότητας των 
δικαιούχων χωρών.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει 
την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση 
των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να 
βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα της 
εξωτερικής δράσης της. Θα το επιτύχει 
αυτό, προκειμένου να αποφύγει την 
αλληλεπικάλυψη με άλλους υπάρχοντες 
εξωτερικούς χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς, 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.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι εξωτερικές δράσεις 
υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά 

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

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

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Οι δραστηριότητες διαφάνειας, 
επικοινωνίας και προβολής είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την αύξηση 
της ενημέρωσης σχετικά με τις επιτόπιες 
δράσεις της Ένωσης. Προκειμένου να 
αυξηθεί η ενημέρωση του κοινού, η 
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Επιτροπή, οι Αντιπροσωπείες της ΕΕ και 
οι δικαιούχοι θα πρέπει να κοινοποιούν 
κατά τρόπο σαφή και αποτελεσματικό τη 
χρήση της προενταξιακής βοήθειας στις 
αποδέκτριες χώρες παρουσιάζοντας τους 
στόχους, τη χρήση και τα αποτελέσματά 
της. Οι αποδέκτες χρηματοδοτικών 
κονδυλίων της Ένωσης πρέπει να 
αναγνωρίζουν την προέλευση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης και να 
μεριμνούν για την κατάλληλη προβολή 
της. Ο ΜΠΔ III θα πρέπει να συμβάλλει 
στη χρηματοδότηση μέτρων 
επικοινωνίας, με στόχο την προώθηση 
των αποτελεσμάτων της βοήθειας της 
Ένωσης σε διάφορες ομάδες στόχους 
στις αποδέκτριες χώρες.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
μεταβολές του πλαισίου πολιτικής για τη 
διεύρυνση ή σημαντικές εξελίξεις στους 
δικαιούχους του παραρτήματος Ι, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά την 
προσαρμογή και την επικαιροποίηση των 
θεματικών προτεραιοτήτων για τη βοήθεια 
που αναφέρονται στο παραρτήματα ΙΙ 
και ΙΙΙ. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή 
να διεξαγάγει ουσιαστικές διαβουλεύσεις 
κατά τις προπαρασκευαστικές της 
εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα μάλιστα με 
τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου της 13ης 
Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

(32) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
μεταβολές του πλαισίου πολιτικής για τη 
διεύρυνση ή σημαντικές εξελίξεις στους 
δικαιούχους του παραρτήματος Ι, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά την 
προσαρμογή και την επικαιροποίηση των 
θεματικών προτεραιοτήτων για τη βοήθεια 
που αναφέρονται στο παραρτήματα ΙΙ 
και ΙΙΙ. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή 
να διεξαγάγει ουσιαστικές διαβουλεύσεις 
κατά τις προπαρασκευαστικές της 
εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων και κοινωνίας των 
πολιτών, σύμφωνα μάλιστα με τις αρχές 
που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 
για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 
της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση 
συμμετοχή στην προετοιμασία των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 



AD\1174734EL.docx 19/37 PE625.581v02-00

EL

το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα 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.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα 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.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΜΠΒ ΙΙΙ έχει τους ακόλουθους 
ειδικούς στόχους:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) να ενισχύσει το κράτος δικαίου, τη 
δημοκρατία και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και του διεθνούς 
δικαίου, να υποστηρίξει την ανεξαρτησία 
της δικαστικής εξουσίας και την 
αποτελεσματική δικαστική προστασία, να 
προστατεύσει τις μειονότητες και να 
παράσχει στήριξη σε ανεξάρτητους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, σε μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος και σε οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που 
αναλαμβάνουν τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης με το κράτος δικαίου και 
να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που 
προάγουν την ανεξαρτησία των μέσων 
ενημέρωσης, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, 
την ακεραιότητα και την καταπολέμηση 
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της διαφθοράς·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) να ενισχύσει την ποιότητα, την 
αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη 
λογοδοσία της δημόσιας διοίκησης, να 
προωθήσει τη διαφάνεια και την 
νομιμότητα της δράσης των δημόσιων 
και διωκτικών αρχών και να υποστηρίξει 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη 
χρηστή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) να ενισχύσει την κοινωνική 
προστασία και την κοινωνική ένταξη, 
μεταξύ άλλων με την προώθηση της 
ισότητας ευκαιριών και την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της 
φτώχειας, τη διασφάλιση της πρόσβασης 
σε διεθνή προστασία, τη διευκόλυνση της 
νόμιμης μετανάστευσης και της 
μετανάστευσης για λόγους εργασίας και 
την ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως μετανάστες και Ρομά·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) να ενισχύσει την πρόληψη των 
συγκρούσεων και να προωθήσει τη 
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συμφιλίωση, την οικοδόμηση της 
ειρήνης, τις σχέσεις καλής γειτονίας, 
καθώς και τις διαπροσωπικές σχέσεις και 
την επικοινωνία·

Τροπολογία 29

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, καθώς και να 
βελτιώσει και να ενισχύσει τη στρατηγική 
και επιχειρησιακή συνεργασία με την 
Ένωση σε θέματα διαχείρισης των 
συνόρων και ασφάλειας με σκοπό την 
αντιμετώπιση των απειλών που 
προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα, 
την τρομοκρατία και το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Βοήθεια βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ μπορεί 
να παρέχεται για το είδος δράσεων που 
προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης30, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+31 και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης32.

4. Βοήθεια βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ μπορεί 
να παρέχεται για το είδος δράσεων που 
προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης30, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+31, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης32 και το Ταμείο Δικαιοσύνης, 
Δικαιωμάτων και Αξιών.

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

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

31 COM(2018) 382 final – Πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

31 COM(2018) 382 final – Πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

32 COM(2018) 392 final – Πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των 
στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να 
καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
(στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

32 COM(2018) 392 final – Πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των 
στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να 
καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
(στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα και οι δράσεις 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
ενσωματώνουν τη διάσταση της 
κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της ισότητας των 
φύλων και λαμβάνουν υπόψη, κατά 
περίπτωση, τις διασυνδέσεις μεταξύ των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης34, για την 
προαγωγή ολοκληρωμένων δράσεων που 
μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλα 
οφέλη και να εκπληρώσουν πολλαπλούς 
στόχους με συνεκτικό τρόπο.

2. Τα προγράμματα και οι δράσεις 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
ενσωματώνουν τη διάσταση της 
κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του 
περιβάλλοντος, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων 
και λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, 
τις διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης34, για την προαγωγή 
ολοκληρωμένων δράσεων που μπορούν να 
δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και να 
εκπληρώσουν πολλαπλούς στόχους με 
συνεκτικό τρόπο.

_________________ _________________
34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η βοήθεια απευθύνεται στους δικαιούχους 
του παραρτήματος Ι και είναι 
προσαρμοσμένη στην ειδική κατάστασή 
τους, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι 
περαιτέρω προσπάθειες που απαιτούνται 
για την πλήρωση των κριτηρίων 
προσχώρησης, καθώς και οι ικανότητες 
των εν λόγω δικαιούχων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη βελτίωση των 
απορροφητικών ικανοτήτων τους. 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.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Αναστολή της βοήθειας της Ένωσης

1. Σε περιπτώσεις σοβαρής 
επιδείνωσης όσον αφορά τον σεβασμό 
του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών σε μια δικαιούχο 
χώρα ή σε περίπτωση κατά την οποία μια 
δικαιούχος χώρα παραβιάζει τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στις 
σχετικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί 
με την Ένωση, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται, σύμφωνα με το άρθρο 
14, να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι του παρόντος 
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κανονισμού, προκειμένου να αναστείλει 
πλήρως ή εν μέρει τη βοήθεια της 
Ένωσης. Σε περίπτωση μερικής 
αναστολής, αναφέρονται τα προγράμματα 
για τα οποία ισχύει η αναστολή. Κατά τη 
λήψη των εν λόγω αποφάσεων, η 
Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ότι 
εξακολουθεί να είναι δυνατή η 
οικονομική στήριξη για μέτρα που 
ωφελούν άμεσα τους πολίτες, ιδίως 
εκείνα που εφαρμόζουν μη κυβερνητικοί 
οργανισμοί και σχετίζονται άμεσα με την 
ενίσχυση του κράτους δικαίου, τη 
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.
2. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 
δεν ισχύουν πλέον οι λόγοι που 
δικαιολογούν την αναστολή της βοήθειας, 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 14, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι με σκοπό την 
επαναφορά της βοήθειας της Ένωσης.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 Άρθρο 17

Πληροφόρηση, επικοινωνία και 
δημοσιότητα

Πληροφόρηση, επικοινωνία και 
δημοσιότητα

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

1. Κατά την παροχή χρηματοδοτικής 
βοήθειας δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή και οι 
αντιπροσωπείες της Ένωσης στις 
δικαιούχες χώρες λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την 
προβολή της χρηματοδοτικής στήριξης 
της Ένωσης, μεταξύ άλλων με την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
δικαιούχων με τις εν λόγω απαιτήσεις. Οι 
δράσεις που χρηματοδοτούνται από τον 
ΜΠΒ υπόκεινται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο Εγχειρίδιο Επικοινωνίας 
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και Προβολής για τις Εξωτερικές 
Δράσεις της ΕΕ. Η Επιτροπή εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για έργα 
χρηματοδοτούμενα από την Ένωση 
σχετικά με δράσεις προβολής και 
επικοινωνίας για κάθε δικαιούχο.
1α. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για 
την ενίσχυση της στρατηγικής 
επικοινωνίας και της δημόσιας 
διπλωματίας με στόχο την κοινοποίηση 
των αξιών της Ένωσης και την ανάδειξη 
της προστιθέμενης αξίας της στήριξης 
της Ένωσης.
1β. Οι αποδέκτες χρηματοδοτικών 
κονδυλίων της Ένωσης αναγνωρίζουν 
την προέλευση της χρηματοδότησης και 
μεριμνούν για την κατάλληλη προβολή 
της:
α) προβαίνοντας σε δήλωση, στην 
οποία τονίζεται η παρεχόμενη από την 
Ένωση στήριξη κατά τρόπο εμφανή σε 
έγγραφα και επικοινωνιακό υλικό που 
αφορά την εκτέλεση των κονδυλίων, 
μεταξύ άλλων σε επίσημο δικτυακό τόπο, 
εφόσον αυτός υπάρχει·
β) προωθώντας τις ενέργειες και τα 
αποτελέσματά τους, με την παροχή 
συνεκτικής, αποτελεσματικής και 
αναλογικής στοχευμένης πληροφόρησης 
σε διάφορες ομάδες στόχους, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης και της κοινής γνώμης.
1γ. Η Επιτροπή προβαίνει σε δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας σε 
συνάρτηση με τον παρόντα κανονισμό 
καθώς και με τις δραστηριότητες που 
υλοποίησε και τα αποτελέσματά τους. Οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται με 
τον παρόντα κανονισμό μπορούν να 
συμβάλουν επίσης στη θεσμική προβολή 
των πολιτικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης, στον βαθμό που οι εν λόγω 
προτεραιότητες είναι άμεσα συνδεδεμένες 
με τους στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 και στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ.
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Τροπολογία 35

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, 
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.

α) Θέσπιση των απαραίτητων 
οργανισμών για τη διασφάλιση του 
κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των 
θεμελιωδών και ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και 
ενθάρρυνση της ορθής λειτουργίας τους 
από τα πρώιμα στάδια. Οι παρεμβάσεις σε 
αυτόν τον τομέα αποσκοπούν: στη θέσπιση 
ανεξάρτητων, υποκείμενων σε λογοδοσία 
και αποτελεσματικών δικαστικών 
συστημάτων, τα οποία προβλέπουν, 
μεταξύ άλλων, διαφανή και αξιοκρατικά 
συστήματα διορισμού, αξιολόγησης και 
προαγωγών, και αποτελεσματικές 
πειθαρχικές διαδικασίες σε περιπτώσεις 
επιλήψιμων πράξεων, στη διασφάλιση και 
προώθηση της ανεξαρτησίας των μέσων 
ενημέρωσης· στην ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος, 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· στην ενθάρρυνση και 
στήριξη της αποτελεσματικής 
συμμετοχής των γυναικών και των 
μειονοτήτων στην πολιτική· στην 
αντιμετώπιση ως προτεραιότητας του 
ζητήματος της ισότητας των φύλων και 
στην ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων 
για την ενσωμάτωση της διάστασης του 
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φύλου σε όλες τις πολιτικές.

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Προαγωγή του σεβασμού των 
δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν 
σε εθνικές, εθνοτικές ή γλωσσικές 
μειονότητες. Οι παρεμβάσεις 
αποσκοπούν: σε δράσεις για τη στήριξη 
της αποπολιτικοποίησης των θεμάτων 
που αφορούν τις μειονότητες, την 
ανάπτυξη νομοθετικών πλαισίων και 
μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων· στην ανάπτυξη άρτιων 
ικανοτήτων για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής στην πράξη της ισχύουσας 
νομοθεσίας για την προστασία των 
μειονοτήτων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή και να αντιμετωπιστούν οι 
αδυναμίες· στη διευκόλυνση της 
ανάπτυξης κυβερνητικών / 
κοινοβουλευτικών / κρατικών 
διοικητικών και δικαστικών δομών που 
εγγυώνται τη συμμετοχή των 
μειονοτήτων καθώς και τη συγκρότηση 
ειδικών φορέων ή φόρουμ για 
μειονότητες, όπως τα συμβούλια 
μειονοτήτων· στη διευκόλυνση και 
προώθηση της χρήσης μειονοτικών 
γλωσσών στην εκπαίδευση, στη δημόσια 
διοίκηση και τη δημόσια και πολιτιστική 
ζωή και τα μέσα ενημέρωσης· στην 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον 
τομέα των θετικών διακρίσεων και των 
θετικών δράσεων·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) Βελτίωση της κατάστασης των 
Ρομά. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν: στην 
ανάπτυξη αξιόπιστων, ολοκληρωμένων 
και κατάλληλα χρηματοδοτούμενων 
μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την 
ένταξη και ενσωμάτωση των Ρομά· σε 
μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης 
των Ρομά στους τομείς της εκπαίδευσης, 
της υγείας, της στέγασης και της 
απασχόλησης, και στοχευμένες δράσεις 
για τη μείωση του αναλφαβητισμού και 
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· 
σε μέτρα διασφάλισης της ουσιαστικής 
συμμετοχής των Ρομά στη δημόσια και 
πολιτική ζωή·

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Μεταρρύθμιση των δημόσιων 
διοικήσεων σύμφωνα με τις αρχές για τη 
δημόσια διοίκηση. Οι παρεμβάσεις 
αποσκοπούν: ενίσχυση των πλαισίων 
μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, 
στη βελτίωση του στρατηγικού 
σχεδιασμού και της τεκμηριωμένης 
χάραξης πολιτικής και ανάπτυξης 
νομοθεσίας χωρίς αποκλεισμούς, στην 
ενίσχυση του επαγγελματισμού και της 
αποπολιτικοποίησης των δημόσιων 
υπηρεσιών, με την ενσωμάτωση 
αξιοκρατικών αρχών, στην προώθηση της 
διαφάνειας και της υποχρέωσης 
λογοδοσίας, στη βελτίωση της ποιότητας 
και της παροχής των υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων 
διοικητικών διαδικασιών και της χρήσης 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με 
επίκεντρο τον πολίτη, στην ενίσχυση της 
διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών 
και της παραγωγής αξιόπιστων 

β) Μεταρρύθμιση των δημόσιων 
διοικήσεων σύμφωνα με τις αρχές για τη 
δημόσια διοίκηση. Οι παρεμβάσεις 
αποσκοπούν: ενίσχυση των πλαισίων 
μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, 
στη βελτίωση του στρατηγικού 
σχεδιασμού και της τεκμηριωμένης 
χάραξης πολιτικής και ανάπτυξης 
νομοθεσίας χωρίς αποκλεισμούς, στην 
ενίσχυση της συνεργασίας με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
των γυναικών, των οποίων ο ρόλος είναι 
βασικός για την ορθή λειτουργία της 
δημοκρατίας, στην ενίσχυση του 
επαγγελματισμού και της 
αποπολιτικοποίησης των δημόσιων 
υπηρεσιών, με την ενσωμάτωση 
αξιοκρατικών αρχών, στην προώθηση της 
διαφάνειας και της υποχρέωσης 
λογοδοσίας, στη βελτίωση της ποιότητας 
και της παροχής των υπηρεσιών που 
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στατιστικών. διασφαλίζουν την εξάλειψη των 
διακρίσεων και προσφέρουν 
εξατομικευμένη στήριξη, 
συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων 
διοικητικών διαδικασιών και της χρήσης 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με 
επίκεντρο τον πολίτη, στην ενίσχυση και 
τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των 
δημόσιων οικονομικών, στη 
μεταρρύθμιση των φορολογικών 
διοικήσεων, την ανάπτυξη της ψηφιακής 
οικονομίας και της παραγωγής αξιόπιστων 
στατιστικών.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) Ενίσχυση της ικανότητας της 
Ένωσης και των εταίρων της να 
προλαμβάνουν τη διασυνοριακή 
εγκληματικότητα, τις συγκρούσεις, να 
εδραιώνουν την ειρήνη και να 
αντιμετωπίζουν καταστάσεις που 
προηγούνται και έπονται των κρίσεων, 
μεταξύ άλλων μέσω της έγκαιρης 
προειδοποίησης και της ανάλυσης των 
κινδύνων με προσοχή στη διάσταση των 
συγκρούσεων, προώθηση της 
διαπροσωπικής δικτύωσης, της 
συμφιλίωσης, της οικοδόμησης ειρήνης 
και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, 
και στήριξη δράσεων ανάπτυξης 
ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας 
και της ανάπτυξης· προώθηση της 
στρατηγικής και της επιχειρησιακής 
συνεργασίας με την Ένωση για τη 
διαχείριση των συνόρων, διευκόλυνση 
της αστικής και δικαστικής συνεργασίας 
μεταξύ δικαιούχων και κρατών μελών με 
στόχο την αντιμετώπιση της 
διασυνοριακής εγκληματικότητας και 
στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων 
στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και 
της καταπολέμησης του 
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κυβερνοεγκλήματος.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) Προώθηση της ευθυγράμμισης των 
κανόνων, των προτύπων, των πολιτικών 
και των πρακτικών των χωρών εταίρων με 
τους κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές 
και τις πρακτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για 
τις δημόσιες προμήθειες, τον 
ανταγωνισμό τις κρατικές ενισχύσεις και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα, και βελτίωση 
της ικανότητάς τους για εφαρμογή του 
ενωσιακού κεκτημένου.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Ενίσχυση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου 
μάθηση σε όλα τα επίπεδα, καθώς και της 
ποιότητάς τους, και παροχή στήριξης στον 
πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα. 
Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα 
αποσκοπούν: Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον 
τομέα αποσκοπούν στην προώθηση της 
ισότιμης πρόσβασης σε προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα και βασική και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση υψηλής 
ποιότητας, στη βελτίωση της παροχής 
βασικών δεξιοτήτων, στην αύξηση του 
μορφωτικού επιπέδου, στη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
στην ενίσχυση της κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών· στην ανάπτυξη 
συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης (ΕΕΚ) και στην προώθηση 

ζ) Ενίσχυση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου 
μάθηση σε όλα τα επίπεδα, καθώς και της 
ποιότητάς τους, και παροχή στήριξης στον 
πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα. 
Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα 
αποσκοπούν: Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον 
τομέα αποσκοπούν στην προώθηση της 
ισότιμης πρόσβασης σε προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα και βασική και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση υψηλής 
ποιότητας, στη βελτίωση της παροχής 
βασικών δεξιοτήτων, στην αύξηση του 
μορφωτικού επιπέδου, στη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, στην 
εξασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης 
των διπλωμάτων και των δεξιοτήτων και 
στην ενίσχυση της κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών· στην ανάπτυξη 
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συστημάτων μάθησης στον χώρο εργασίας 
για τη διευκόλυνση της μετάβασης στην 
αγορά εργασίας, στη βελτίωση της 
ποιότητας και της καταλληλότητας της 
ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην 
ενθάρρυνση δραστηριοτήτων αποφοίτων, 
στη βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου 
μάθηση και στη στήριξη επενδύσεων σε 
υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης με 
κυριότερο στόχο τη μείωση των εδαφικών 
ανισορροπιών και την ενθάρρυνση της 
εκπαίδευσης χωρίς διαχωρισμούς, μεταξύ 
άλλων με τη χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών.

συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης (ΕΕΚ) και στην προώθηση 
συστημάτων μάθησης στον χώρο εργασίας 
για τη διευκόλυνση της μετάβασης στην 
αγορά εργασίας, στη βελτίωση της 
ποιότητας και της καταλληλότητας της 
ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην 
ενθάρρυνση δραστηριοτήτων αποφοίτων, 
στη βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου 
μάθηση και στη στήριξη επενδύσεων σε 
υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης με 
κυριότερο στόχο τη μείωση των εδαφικών 
ανισορροπιών και την ενθάρρυνση της 
εκπαίδευσης χωρίς διαχωρισμούς, μεταξύ 
άλλων με τη χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών.

Τροπολογία 42

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 

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 και 
χωρίς διακρίσεις 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 
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κοινωνικού διαλόγου, καθώς και τον 
εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των 
θεσμών της αγοράς εργασίας, όπως οι 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και οι 
επιθεωρήσεις εργασίας.

κοινωνικού διαλόγου, καθώς και τον 
εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των 
θεσμών της αγοράς εργασίας, όπως οι 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και οι 
επιθεωρήσεις εργασίας.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θ) Προώθηση της κοινωνικής 
προστασίας και ένταξης και εξάλειψη της 
φτώχειας. Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον 
τομέα αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας 
χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να παρέχουν 
ουσιαστική, αποτελεσματική, ισότιμη και 
επαρκή προστασία σε όλα τα στάδια της 
ζωής του ατόμου, στην προαγωγή της 
κοινωνικής ένταξης, στην προώθηση των 
ίσων ευκαιριών και στην αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων και της φτώχειας. Οι 
παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα 
επικεντρώνονται επίσης στη διασφάλιση 
της πρόσβασης σε διεθνή προστασία, στη 
διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης 
και της μετανάστευσης για λόγους 
εργασίας και στην ένταξη 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, λ.χ. 
μεταναστών και Ρομά, στην 
καταπολέμηση διακρίσεων λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή 
κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού, στη 
βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, όπως η προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα, η στέγαση, η υγειονομική 
περίθαλψη, βασικές κοινωνικές υπηρεσίες 
και η μακροχρόνια φροντίδα, μέσω, 
μεταξύ άλλων, του εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας.
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) Βελτίωση της πρόσβασης στις 
ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες και 
ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας, με 
επενδύσεις στην ψηφιακή συνδεσιμότητα, 
στην ψηφιακή εμπιστοσύνη και ασφάλεια, 
στις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή 
επιχειρηματικότητα, καθώς και στις 
ερευνητικές υποδομές και σε ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον, με παράλληλη προώθηση της 
δικτύωσης και της συνεργασίας.

ιβ) Βελτίωση της πρόσβασης στις 
ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες και 
ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας, με 
επενδύσεις στην ψηφιακή συνδεσιμότητα, 
με ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον 
μειονεκτούσες μικροπεριφέρειες και στις 
αγροτικές περιοχές και τους κατοίκους 
τους, στην ψηφιακή εμπιστοσύνη και 
ασφάλεια, στις ψηφιακές δεξιότητες και 
την ψηφιακή επιχειρηματικότητα, καθώς 
και στις ερευνητικές υποδομές και σε ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον, με παράλληλη 
προώθηση της δικτύωσης και της 
συνεργασίας.

Τροπολογία 45

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) Προώθηση του τουρισμού και της 
πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς. 
Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν: στη 
διατήρηση και αποκατάσταση της 
πολιτισμικής κληρονομιάς, 
συμπεριλαμβανομένης της κληρονομιάς 
των μειονοτήτων, στην προστασία και 
προώθηση της φυσικής κληρονομιάς και 
στην ενθάρρυνση του βιώσιμου 
τουρισμού· 

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙII – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙII – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επένδυση στη νεολαία, την παιδεία 
και τις δεξιότητες μέσω, μεταξύ άλλων, 
της ανάπτυξης και υλοποίησης κοινών 
προγραμμάτων και υποδομών 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και επιμόρφωσης για την υποστήριξη 
κοινών δραστηριοτήτων για τη νεολαία·

στ) επένδυση στη νεολαία, την παιδεία 
και τις δεξιότητες μέσω, μεταξύ άλλων, 
της αναγνώρισης δεξιοτήτων και 
επαγγελματικών προσόντων της 
ανάπτυξης και υλοποίησης κοινών 
προγραμμάτων και υποδομών 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και επιμόρφωσης για την υποστήριξη 
κοινών δραστηριοτήτων για τη νεολαία·

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙII – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ζ α) επένδυση στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών· 

Τροπολογία 49

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:
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