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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μολονότι ο παρών κανονισμός έχει παγκόσμιο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής, διατηρεί ειδική 
εστίαση στις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Δεδομένης της θεσμικής αστάθειας που υφίσταται σε 
πολλές από αυτές τις χώρες, η οποία συχνά αποτυπώνεται στη βαθιά υποβάθμιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η Ένωση μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο και να καταστεί διεθνής παράγοντας στους τομείς της 
ανάπτυξης και της διεθνούς συνεργασίας. 

Ο κύριος στόχος κάθε αναπτυξιακής πολιτικής είναι να τονώσει την οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο σε τρίτες χώρες, ωφελώντας πρωτίστως τις κοινωνίες και προάγοντας 
ταυτόχρονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Για τον λόγο αυτό, 
είναι σημαντικό να ενθαρρύνει η Ένωση έναν αποτελεσματικό διάλογο με τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και τις ΜΚΟ, ως βασικούς εταίρους της, λαμβάνοντας υπόψη την 
προστιθέμενη αξία της πολιτικής αμεροληψίας τους και των τοπικών δραστηριοτήτων τους 
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής ανάπτυξης. Ο κανονισμός 
αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο τους στην εφαρμογή των προγραμμάτων· το Συμβούλιο 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη τους και να 
οικοδομήσουν μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και λογοδοσίας. 

Με την έγκριση δεσμευτικών νομικών πράξεων και πολιτικών δεσμεύσεων, όπως ο Χάρτης 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη και η 
επίσημη αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Ένωση 
έχει αποκτήσει ένα νομικό πλαίσιο που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλη τη νομοθεσία και τις 
πολιτικές της ΕΕ. 

Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως προς τα άρθρα 2 
και 3 και η διάταξη που κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων επιβάλλουν μια προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πρόγραμμα 
δράσης της όσον αφορά τις πολιτικές ανάπτυξης και συνεργασίας. Επομένως, φαινόμενα 
όπως οι αναγκαστικές εκτοπίσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μακροπρόθεσμες 
πολιτικές, ξεκινώντας από τα τοπικά επίπεδα διοίκησης και με πλήρη σεβασμό των 
ευρωπαϊκών αρχών και δεσμεύσεων, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης στη διεθνή 
προστασία που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. 

Λόγω του δημοκρατικού προσανατολισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι σημαντικό 
να ενισχυθεί ο βασικός εποπτικός του ρόλος. Αυτό σημαίνει ότι, από κοινού με τα κράτη 
μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει ειδική αρμοδιότητα για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απλή ενημέρωση του Κοινοβουλίου, όπως προβλέπεται στο σχέδιο 
πρότασης, δεν επαρκεί. 

Όπως αναφέρεται στην ίδια πρόταση, ένας από τους στόχους του παρόντος κανονισμού είναι 
να προσφέρει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην ανακατανομή των πόρων. Ωστόσο, η 
ευελιξία που απαιτείται για την αντιμετώπιση μιας ταχείας αντίδρασης σε επείγουσες 
προκλήσεις δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος ενός σαφούς, διαφανούς και καθιερωμένου 
μηχανισμού διακυβέρνησης. Επιπλέον, θα πρέπει να ανταποκρίνεται κατά κύριο λόγο στις 
επείγουσες ανάγκες των ευάλωτων χωρών (υποσαχάρια Αφρική, λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες) και να μην προκαθορίζεται και εξαρτάται από γεωστρατηγικές επιλογές εξωτερικής 
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πολιτικής της ΕΕ. Η συνεργασία για την ανάπτυξη δεν πρέπει να αποτελέσει εργαλείο 
εξωτερικής ή εμπορικής πολιτικής που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την προώθηση 
των συμφερόντων της ΕΕ, όπως φαίνεται να προτείνει ο κανονισμός για τον Μηχανισμό 
Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (άρθρο 3.1).

Ο κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εξάλειψη της φτώχειας, στην καταπολέμηση 
των ανισοτήτων και στην προώθηση των δικαιωμάτων, και όχι σε στόχους πολιτικής της ΕΕ 
όπως η ασφάλεια και ο έλεγχος της μετανάστευσης.

Από εκεί απορρέει και η ανάγκη καλύτερης εξισορρόπησης του κανονισμού μεταξύ του 
υπερτονισμένου γεωγραφικού πυλώνα και του θεματικού πυλώνα, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι ο πρώτος συνδέεται περισσότερο με γεωπολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ενώ ο δεύτερος συμβάλλει στην παγκόσμια ανάπτυξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και στην ευημερία των πληθυσμών που πλήττονται από κρίσεις ή από καταστάσεις που 
έπονται της κρίσης. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδιες επί της 
ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Γενικός στόχος του προγράμματος 
«Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας» (ο «μηχανισμός») 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, η συμβολή στην 
εξάλειψη της φτώχειας και η 
καταπολέμηση των ανισοτήτων όπως 
αυτές που προκαλούνται, μεταξύ άλλων, 
από την εκμετάλλευση των πόρων ή την 
αρπαγή γαιών και υδάτων, και η 
προάσπιση των αρχών της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, 
και στα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 2
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να καθοδηγείται από 
το πλαίσιο πολιτικής για την αναπτυξιακή 
συνεργασία της Ένωσης, όπως ορίζεται 
στο θεματολόγιο του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών για το 2030 για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, στη συμφωνία του 
Παρισιού1α, στην ευρωπαϊκή κοινή 
αντίληψη για την ανάπτυξη1β, στο σχέδιο 
δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία, στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών και στη σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
του παιδιού. Θα πρέπει επίσης να 
καθοδηγείται από τις πέντε 
προτεραιότητες που θεσπίζονται στη 
συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και 
την πολιτική ασφαλείας (η «συνολική 
στρατηγική»)59, η οποία παρουσιάστηκε 
στις 19 Ιουνίου 2016 και η οποία 
εκπροσωπεί το όραμα της Ένωσης και το 
πλαίσιο για ενιαία και υπεύθυνη εξωτερική 
δέσμευση σε σύμπραξη με άλλους 
εταίρους, για την προαγωγή των αξιών και 
των συμφερόντων της. Η Ένωση θα πρέπει 
να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις, να 
προωθήσει τον διάλογο πολιτικής και τις 
συλλογικές αποκρίσεις στις προκλήσεις 
παγκόσμιας κλίμακας. Η δράση της θα 
πρέπει να στηρίζει τις αρχές της Ένωσης 
σε όλες τις πτυχές της, μεταξύ των οποίων 
η συμβολή στην εξάλειψη της φτώχειας, η 
καταπολέμηση των ανισοτήτων, ιδίως δε 
των κοινωνικών ανισοτήτων, η 
διατήρηση της ειρήνης, η πρόληψη των 
συγκρούσεων, η καταπολέμηση των 
βαθύτερων αιτίων της αναγκαστικής
μετανάστευσης και του υποχρεωτικού 
εκτοπισμού, με παράλληλη διασφάλιση 
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της ισχυρής συνεργασίας με τρίτες χώρες, 
με γνώμονα την επίτευξη μιας ασφαλούς 
και σταθερής γειτονίας, η συνδρομή σε 
πληθυσμούς και χώρες και περιοχές που 
δέχονται αυξημένη μεταναστευτική πίεση 
ή αντιμετωπίζουν φυσικές ή 
ανθρωπογενείς καταστροφές, με τη 
στήριξη μιας δίκαιης, σύμφωνης με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και δίκαιης ως 
προς το φύλο εμπορικής πολιτικής, της 
οικονομικής διπλωματίας και της 
οικονομικής συνεργασίας, την προώθηση 
ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών και την 
προαγωγή της διεθνούς διάστασης των 
πολιτικών της Ένωσης. Για την προώθηση 
των συμφερόντων της, η Ένωση θα πρέπει 
να τηρεί και να προωθεί τα υψηλά 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 
τη συνταγματική δημοκρατία, το διεθνές 
δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

__________________ __________________

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

1α ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4.

1β ΕΕ C 210 της 30.6.2017, σ. 1.

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

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σύμφωνα με τη συνολική 
στρατηγική και το πλαίσιο Sendai για τη 
μείωση του κινδύνου καταστροφών (2015-
2030) που εγκρίθηκε στις 18 Μαρτίου 
2015, θα πρέπει να αναγνωριστεί η ανάγκη 
μετάβασης από την αντιμετώπιση και 
συγκράτηση των κρίσεων προς μια 
περισσότερο διαρθρωτική, 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση που 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις 

(11) Σύμφωνα με τη συνολική 
στρατηγική και το πλαίσιο Sendai για τη 
μείωση του κινδύνου καταστροφών (2015-
2030) που εγκρίθηκε στις 18 Μαρτίου 
201561, θα πρέπει να αναγνωριστεί η 
ανάγκη μετάβασης από την αντιμετώπιση 
και συγκράτηση των κρίσεων προς μια 
περισσότερο διαρθρωτική, 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση που 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις 



AD\1172240EL.docx 7/37 PE625.583v02-00

EL

ευαίσθητες καταστάσεις, τις φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές και τις 
παρατεταμένες κρίσεις. Θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή και να υιοθετηθούν 
συλλογικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη 
μείωση των κινδύνων, την πρόληψη, τον 
μετριασμό και την ετοιμότητα· και να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες 
για να ενισχυθούν η ταχεία αντίδραση και 
η βιώσιμη ανάκαμψη. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει συνεπώς να 
συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας και της σύνδεσης της 
ανθρωπιστικής βοήθειας και της 
αναπτυξιακής δράσης μέσω δράσεων 
ταχείας αντίδρασης.

ευαίσθητες καταστάσεις, τις φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές και τις 
παρατεταμένες κρίσεις. Θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή και να υιοθετηθούν 
συλλογικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη 
μείωση των κινδύνων, την πρόληψη, τον 
μετριασμό και την ετοιμότητα· και να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες 
για να ενισχυθούν η ταχεία αντίδραση και 
η βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα 
βιώσιμη ανάκαμψη. Ο παρών κανονισμός 
θα πρέπει συνεπώς να συμβάλει στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της 
σύνδεσης της ανθρωπιστικής βοήθειας και 
της αναπτυξιακής δράσης μέσω
γεωγραφικών και θεματικών 
προγραμμάτων και δράσεων ταχείας 
αντίδρασης.

__________________ __________________

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

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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος 
κανονισμού στους τομείς της κοινωνικής 
ένταξης και της ανθρώπινης ανάπτυξης, 
καθώς και στους τομείς της ισότητας των 
φύλων και της χειραφέτησης των 
γυναικών, καθώς και της ένταξης των 
ατόμων με αναπηρίες.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει την ανάγκη επικέντρωσης 
σε στρατηγικές προτεραιότητες, τόσο από 
γεωγραφική άποψη – Ευρωπαϊκή Γειτονία 
και Αφρική, καθώς και λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και άλλες χώρες ανά 
τον κόσμο που είναι ευάλωτες και έχουν 
τη μεγαλύτερη ανάγκη, όσο και θεματική –
επίτευξη, μέσω διεθνούς συνεργασίας, 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, 
καταπολέμηση των ανισοτήτων και 
συμβολή στην προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες 
εταίρους της Ένωσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, 
όπως αναθεωρήθηκε το 201562, στοχεύει 
στη σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών 
και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, 
ιδίως μέσω της τόνωσης της οικονομικής 
ανάπτυξης, ως κύριες πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης. Προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος της, η 

(19) Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, 
όπως αναθεωρήθηκε το 201562, στοχεύει 
στη σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών 
και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, 
ιδίως μέσω της τόνωσης της οικονομικής 
ανάπτυξης, ως κύριες πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης. Προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος της, η 
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αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας επικεντρώνεται σε τέσσερις 
τομείς προτεραιότητας: τη χρηστή 
διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω 
συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών· 
την οικονομική ανάπτυξη· την ασφάλεια· 
τη μετανάστευση και την κινητικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης 
των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης 
μετανάστευσης και της αναγκαστικής 
μετατόπισης. Η διαφοροποίηση και η 
ενισχυμένη αμοιβαία κυριότητα αποτελούν 
το σήμα κατατεθέν της Ευρωπαϊκής 
πολιτικής γειτονίας, αναγνωρίζοντας 
διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης, και 
αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα κάθε 
χώρας όσον αφορά τη φύση και το 
επίκεντρο της εταιρικής σχέσης της με την 
Ένωση.

αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας επικεντρώνεται σε τέσσερις 
τομείς προτεραιότητας: τη χρηστή 
διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω 
συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών· 
την οικονομική ανάπτυξη· την ασφάλεια· 
τη μετανάστευση και την κινητικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης 
των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης 
μετανάστευσης και της παροχής βοήθειας 
σε πληθυσμούς, χώρες και περιφέρειες 
που επαπειλούνται με αναγκαστική 
μετανάστευση, καθώς και της 
αντιμετώπισης νέων προκλήσεων όπως η 
περιβαλλοντική μετανάστευση. Η 
διαφοροποίηση και η ενισχυμένη αμοιβαία 
κυριότητα αποτελούν το σήμα κατατεθέν 
της Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, 
αναγνωρίζοντας διαφορετικά επίπεδα 
δέσμευσης, και αντικατοπτρίζουν τα 
συμφέροντα κάθε χώρας όσον αφορά τη 
φύση και το επίκεντρο της εταιρικής 
σχέσης της με την Ένωση. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στην 
υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας και να διασφαλίσει 
τη συνοχή των πολιτικών για την αειφόρο 
ανάπτυξη σε όλους τους στόχους τους.

__________________ __________________

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

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

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Είναι σημαντικό να ενισχυθεί 
περαιτέρω η συνεργασία με τις χώρες 
εταίρους σχετικά με τη μετανάστευση, να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της ορθά 
διαχειριζόμενης και νόμιμης 
μετανάστευσης και να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά η παράτυπη 
μετανάστευση. Η εν λόγω συνεργασία θα 
πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση 
πρόσβασης σε διεθνή προστασία, στην
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
παράτυπης μετανάστευσης, στη βελτίωση 
της διαχείρισης των συνόρων και τη 
συνέχιση των προσπαθειών για την 
καταπολέμηση της παράτυπης
μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων 
και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών
και στην καταβολή προσπαθειών για την 
επιστροφή, την επανεισδοχή και την 
επανένταξη, κατά περίπτωση, με βάση 
την αμοιβαία λογοδοσία και τον πλήρη 
σεβασμό των ανθρωπιστικών 
υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως 
εκ τούτου, η αποτελεσματική συνεργασία
των τρίτων χωρών με την Ένωση στον 
τομέα αυτόν θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο των γενικών 
αρχών του παρόντος κανονισμού. Είναι 
σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή 
μεταξύ της μεταναστευτικής πολιτικής 
και της πολιτικής αναπτυξιακής 
συνεργασίας προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια 
στηρίζει τις χώρες εταίρους στην 
αποτελεσματικότερη διαχείρισης της 
μετανάστευσης. Ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να συμβάλει σε μια συντονισμένη, 
ολιστική και διαρθρωμένη προσέγγιση 
της μετανάστευσης, μεγιστοποιώντας τις 
συνέργειες και εφαρμόζοντας την 
αναγκαία μόχλευση.

(29) Η συνεργασία με τρίτες χώρες θα 
πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη διεθνή προστασία, 
μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση 
ασφαλών και νόμιμων οδών 
μετανάστευσης και ασύλου, την
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
αναγκαστικής μετανάστευσης και του 
εκτοπισμού, την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής
μετανάστευσης, την προστασία των 
θυμάτων εμπορίας και παράνομης 
διακίνησης ανθρώπων, καθώς και τον 
τερματισμό της ζήτησης για εμπορία 
ανθρώπων, με βάση τον πλήρη σεβασμό 
των διεθνών και ευρωπαϊκών
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και των αρχών της 
αλληλεγγύης, της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της μη επαναπροώθησης.

Τροπολογία 8
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(30) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
επιτρέπει στην Ένωση να ανταποκρίνεται 
στις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις 
ευκαιρίες που αφορούν την πολιτική για 
τη μετανάστευση και το άσυλο, σε 
συμπληρωματικότητα με τη 
μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης και 
τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για το 
Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Για 
να συμβάλει στον σκοπό αυτό, και με την 
επιφύλαξη των νέων αναδυόμενων 
προκλήσεων, το 10% του χρηματοδοτικού 
κονδυλίου του αναμένεται να διατεθεί για 
την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 
της αναγκαστικής μετανάστευσης και του 
εκτοπισμού, με χρήση νόμιμων οδών 
μετανάστευσης, κατάλληλη πρόσβαση σε 
διεθνή προστασία και υποστήριξη των 
αναγκών ανάγκες των εκτοπισθέντων 
ατόμων και των κοινοτήτων υποδοχής. 
Αυτό θα πρέπει να γίνει με την 
υποστήριξη της αξιοπρεπούς και 
βιώσιμης απασχόλησης, ιδίως για τους 
νέους, καθώς και της υγειονομικής 
περίθαλψης, της διατροφής, της 
εκπαίδευσης και άλλων κοινωνικών 
προϋποθέσεων για την 
απασχολησιμότητα.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Σκοπός του EΤΒΑ+ θα πρέπει να 
είναι η στήριξη των επενδύσεων ως μέσου 
συμβολής στην επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης με την προαγωγή της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
και την προώθηση της 

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

ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους με
ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
φτώχειας, στη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική πρόοδο, στη
δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας
και οικονομικών ευκαιριών, ιδίως για 
τους νέους και τις γυναίκες, στις
δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα, 
μέσω της στήριξης των πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και 
συνεταιρισμών, ενός σταθερού 
επενδυτικού περιβάλλοντος και της 
αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος, της αρπαγής γης και του 
νερού, στην κλιματική αλλαγή μέσω του 
μετριασμού και της προσαρμογής, και 
στα ειδικά κοινωνικοοικονομικά αίτια της 
αναγκαστικής μετανάστευσης και του 
εκτοπισμού σύμφωνα με τα σχετικά 
ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού.
Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη 
βελτίωση της παροχής βασικών 
δημόσιων βασικών υπηρεσιών, όπως η 
υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η 
διατροφή, η αποχέτευση και η υγιεινή 
των υδάτων, καθώς και η επισιτιστική 
ασφάλεια και η ισότιμη πρόσβαση σε 
αξιοπρεπή στέγαση, καθώς και η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ταχέως αναπτυσσόμενων αστικών 
πληθυσμών . Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στις χώρες οι οποίες 
διαπιστώνεται ότι πλήττονται από 
αστάθεια ή συγκρούσεις, στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και στις 
υπερχρεωμένες φτωχές χώρες.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Οι εξωτερικές δράσεις 
υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά 
ευμετάβλητο περιβάλλον που απαιτεί 
συνεχή και ταχεία προσαρμογή στις 

(39) Οι εξωτερικές δράσεις 
υλοποιούνται συχνά σε ένα εξαιρετικά 
ευμετάβλητο περιβάλλον που απαιτεί 
συνεχή και ταχεία προσαρμογή στις 
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εξελισσόμενες ανάγκες των εταίρων της 
Ένωσης και στις παγκόσμιες προκλήσεις 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 
δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, 
την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την 
κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, τους 
ωκεανούς, και τη μεταναστευτική κρίση 
και τις βαθύτερες αιτίες της. Η 
συμφιλίωση της αρχής της 
προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας 
αντίδρασης στις νέες ανάγκες σημαίνει 
συνεπώς την προσαρμογή της 
δημοσιονομικής εφαρμογής των 
προγραμμάτων. Για να αυξηθεί η 
ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε 
απρόβλεπτες ανάγκες, με βάση την επιτυχή 
εμπειρία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ), ένα ποσό θα πρέπει να 
αφεθεί αδιάθετο ως αναδυόμενες 
προκλήσεις και να αποτελέσει 
αποθεματικό προτεραιοτήτων. Θα πρέπει 
να κινητοποιείται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που θεσπίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

εξελισσόμενες ανάγκες των εταίρων της 
Ένωσης και στις παγκόσμιες προκλήσεις 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 
δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση, 
την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την 
κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, τους 
ωκεανούς, και τις βαθύτερες αιτίες της
αναγκαστικής μετανάστευσης και του 
εκτοπισμού. Η συμφιλίωση της αρχής της 
προβλεψιμότητας με την ανάγκη ταχείας 
αντίδρασης στις νέες ανάγκες σημαίνει 
συνεπώς την προσαρμογή της 
δημοσιονομικής εφαρμογής των 
προγραμμάτων. Για να αυξηθεί η 
ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε 
απρόβλεπτες ανάγκες, με βάση την επιτυχή 
εμπειρία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ), ένα ποσό θα πρέπει να 
αφεθεί αδιάθετο ως κονδύλιο για έκτακτες 
καταστάσεις. Θα πρέπει να κινητοποιείται 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Τα ετήσια και πολυετή σχέδια 
δράσης και τα μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 συνιστούν προγράμματα 
εργασίας στο πλαίσιο του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Τα ετήσια ή πολυετή 
προγράμματα δράσης συνίστανται σε μία 
σειρά μέτρων που συγκεντρώνονται σε ένα 
ενιαίο έγγραφο.

(43) Τα ετήσια και πολυετή σχέδια 
δράσης και τα μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 συνιστούν προγράμματα 
εργασίας στο πλαίσιο του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Τα ετήσια ή πολυετή 
προγράμματα δράσης συνίστανται σε μία 
σειρά μέτρων που καθορίζουν τους 
επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα και τις κύριες 
δραστηριότητες, τις μεθόδους 
υλοποίησης και τους εταίρους 
υλοποίησης, τον προϋπολογισμό και 
τυχόν συναφείς δαπάνες στήριξης, που 
συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο έγγραφο.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 
της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13 
Απριλίου 201678, υφίσταται η ανάγκη 
παρακολούθησης του προγράμματος με 
βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται 
μέσω ειδικών απαιτήσεων 
παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα 
αποφεύγονται η υπερβολική ρύθμιση και ο 
διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη 
μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές, όπου 
ενδείκνυται, μπορούν να περιλαμβάνουν 
μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος επιτόπου. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία η διεξαγωγή από την Επιτροπή 
των κατάλληλων διαβουλεύσεων κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
καθώς και η διεξαγωγή των εν λόγω 
διαβουλεύσεων σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης 
Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 
συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 
και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων.

(47) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 
της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13 
Απριλίου 201678, υφίσταται η ανάγκη 
παρακολούθησης του προγράμματος με 
βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται 
μέσω ειδικών απαιτήσεων 
παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα 
αποφεύγονται η υπερβολική ρύθμιση και ο 
διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη 
μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, ως 
βάση για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος 
επιτόπου. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 
διεξαγωγή από την Επιτροπή των 
κατάλληλων διαβουλεύσεων κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και των σχετικών ενδιαφερομένων 
μερών και εμπειρογνωμόνων, καθώς και η 
διεξαγωγή των εν λόγω διαβουλεύσεων 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 
2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων.

__________________ __________________

78 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

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

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 2016· ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 
1-14.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47α) Προκειμένου να βελτιωθεί η 
πραγματική λογοδοσία και διαφάνεια του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να περιέχει 
διατάξεις για την ενίσχυση της 
παρακολούθησης, της υποβολής 
εκθέσεων και της αξιολόγησης, και ιδίως 
μια ειδική διαδικασία για τη βελτίωση 
της υποβολής εκθέσεων για τον ετήσιο 
προγραμματισμό προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Με αυξημένη ευελιξία για 
την κατανομή των κονδυλίων, ο έλεγχος 
της εφαρμογής καθίσταται ζωτικής 
σημασίας για τις δημοσιονομικές αρχές 
της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες 
αποτυπώνουν τους στόχους και τις αρχές 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η υποστήριξη και ενθάρρυνση του 
διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και περιφέρειες στη γειτονία, στην 
υποσαχάρια Αφρική, την Ασία και τον 
Ειρηνικό, τη Βόρειο και τη Νότιο Αμερική 
και την Καραϊβική, με στόχο την επίτευξη 
αειφόρου ανάπτυξης, την εξάλειψη της 
φτώχειας, την καταπολέμηση των 
ανισοτήτων, όπως αυτών που 
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δημιουργούνται, μεταξύ άλλων, από την 
εκμετάλλευση φυσικών πόρων ή την 
αρπαγή γαιών και υδάτων·

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) η εδραίωση και στήριξη της 
δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της κοινωνικής 
ισότητας, η στήριξη των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, η προώθηση της 
σταθερότητας με βάση την ειρήνη και η 
αντιμετώπιση άλλων παγκόσμιων 
προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων της 
κλιματικής αλλαγής και των βαθύτερων 
αιτίων της αναγκαστικής μετανάστευσης 
και του εκτοπισμού, της φτώχειας και των 
φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τουλάχιστον το 20% της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας που 
χρηματοδοτείται βάσει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να προορίζεται 
αποκλειστικά για ενέργειες που 
υποστηρίζουν την κοινωνική ένταξη και 
την ανθρώπινη ανάπτυξη, προκειμένου να 
υποστηρίζεται και να ενισχύεται η 
παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, 
όπως η υγεία – και μεταξύ άλλων η 
διατροφή, η εκπαίδευση και η κοινωνική 
προστασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
πλέον περιθωριοποιημένα άτομα, με 
έμφαση στις γυναίκες και στα παιδιά.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα γεωγραφικά προγράμματα μπορεί να 
καλύπτουν όλες τις τρίτες χώρες, εκτός 
των υποψηφίων και δυνάμει υποψηφίων 
μελών της ΕΕ όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../...80 (ΜΠΒ) και
τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη όπως 
ορίζονται στην απόφαση του 
Συμβουλίου…/… (ΕΕ).

Τα γεωγραφικά προγράμματα μπορεί να 
καλύπτουν όλες τις τρίτες χώρες, εκτός 
από τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη όπως 
ορίζονται στην απόφαση του 
Συμβουλίου…/… (ΕΕ).

_________________

80 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής 
Βοήθειας (EE L).

Αιτιολόγηση

Κατά τη μεταναστευτική κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε χρηματοδότηση της 
ανθρωπιστικής βοήθειας στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες είναι όλες υποψήφιες 
χώρες με πρόσβαση στην προενταξιακή βοήθεια. Εκτός από ανθρωπιστική βοήθεια, 
παρασχέθηκε, μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας, χρηματοδοτική και τεχνική 
υποστήριξη για δραστηριότητες που συνδέονται με την αυξημένη μεταναστευτική ροή και την 
προσφυγική κρίση. Το παρόν μέσο δεν θα πρέπει να αποκλείει ρητά τις υποψήφιες και δυνάμει 
υποψήφιες χώρες για λόγους διασφάλισης της οικονομικής ευελιξίας, εφόσον είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συνεισφέρουν στη σταθερότητα 
και την πρόληψη των συγκρούσεων σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
αναδυόμενης κρίσης, κρίσης και μετά την 
κρίση·

α) συνεισφέρουν στην πρόληψη των 
συγκρούσεων σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, αναδυόμενης κρίσης, κρίσης και 
μετά την κρίση, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών και μέσω της 
αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων 
της κρίσης, όπως η ερημοποίηση, η 



PE625.583v02-00 18/37 AD\1172240EL.docx

EL

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και η 
αρπαγή γαιών και υδάτων.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Το αποθεματικό αναδυόμενων 
προκλήσεων, έκτακτων καταστάσεων και 
προτεραιοτήτων ύψους 10.200 EUR 
αυξάνει τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 σύμφωνα με το άρθρο 15.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την 
ανάπτυξη, το σχέδιο δράσης της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία, ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, η σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και 
οι συμφωνίες σύνδεσης, οι συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, οι 
πολυμερείς συμφωνίες και άλλες 
συμφωνίες που καθιερώνουν νομικά 
δεσμευτική σχέση με τις χώρες εταίρους,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι 
συμφωνίες σύνδεσης, εταιρικής σχέσης, 
συνεργασίας, πολυμερείς και άλλες δεν 
συσχετίζουν την αναπτυξιακή βοήθεια, 
τις ανάγκες σε θέματα ασφάλειας και τη 
διαχείριση της μετανάστευσης, καθώς και 
τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου, οι διακηρύξεις των συνόδων 
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κορυφής ή τα συμπεράσματα των 
συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου με τις 
χώρες εταίρους, τα σχετικά ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι 
ανακοινώσεις της Επιτροπής ή οι κοινές 
ανακοινώσεις της Επιτροπής και της 
Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας, αποτελούν το γενικό πλαίσιο 
πολιτικής για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Θα πρέπει να επιδιωχθεί από 7. Θα πρέπει να επιδιωχθεί από 
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κοινού με τους εταίρους μια περισσότερο 
συντονισμένη, ολιστική και διαρθρωμένη 
προσέγγιση της μετανάστευσης, η δε 
αποτελεσματικότητά της πρέπει να 
αξιολογείται τακτικά.

κοινού με τους εταίρους μια περισσότερο 
συντονισμένη, ολιστική και διαρθρωμένη 
προσέγγιση της μετανάστευσης, η δε 
αποτελεσματικότητά της πρέπει να 
αξιολογείται τακτικά, χωρίς να εξαρτάται 
η αναπτυξιακή βοήθεια από τη διαχείριση 
της μετανάστευσης από τρίτες χώρες, και 
να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος κάθε ατόμου να 
εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Χρήση της ενωσιακής χρηματοδότησης 
για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
στρατιωτικών φορέων

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) της εκπαίδευσης που έχει στόχο να 
συμβάλει ειδικά στο αξιόμαχο των
ενόπλων δυνάμεων.

γ) της εκπαίδευσης που έχει στόχο να 
συμβάλει στο αξιόμαχο οποιωνδήποτε
ενόπλων δυνάμεων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) η Ένωση διαβουλεύεται και με 
άλλους χορηγούς και φορείς 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
της κοινωνίας των πολιτών και των 
τοπικών αρχών·
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) με την επιφύλαξη της παραγράφου 
4, οι δράσεις βασίζονται, στο μέτρο του 
δυνατού, σε διάλογο μεταξύ της Ένωσης, 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων χωρών εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και 
τοπικών αρχών, με τη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών, των εθνικών και 
τοπικών κοινοβουλίων και άλλων 
ενδιαφερομένων, προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάληψη ιδίας ευθύνης όσον 
αφορά τη διαδικασία και να ενθαρρυνθεί η 
στήριξη εθνικών και περιφερειακών 
στρατηγικών·

α) με την επιφύλαξη της παραγράφου 
4, οι δράσεις βασίζονται σε διάλογο χωρίς 
αποκλεισμούς μεταξύ της Ένωσης, των 
κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων 
χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων 
των εθνικών και τοπικών αρχών, με τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
παιδιών, ηλικιωμένων, ατόμων με 
αναπηρίες, ατόμων ΛΟΑΔΜ και 
αυτοχθόνων πληθυσμών, των εθνικών και 
τοπικών κοινοβουλίων και κοινοτήτων, 
και άλλων συναφών ενδιαφερομένων, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ανάληψη ιδίας 
ευθύνης όσον αφορά τη διαδικασία και να 
ενθαρρυνθεί η στήριξη εθνικών και 
περιφερειακών στρατηγικών·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποθεματικό αναδυόμενων προκλήσεων
και προτεραιοτήτων

Αναδυόμενες προκλήσεις και έκτακτες 
καταστάσεις

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για να εξασφαλίζει τη δέουσα 
απόκριση της Ένωσης στην περίπτωση 
απρόβλεπτων περιστάσεων·

α) για να εξασφαλίζει τη δέουσα 
απόκριση της Ένωσης στην περίπτωση 
αναδυόμενων προκλήσεων και 
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απρόβλεπτων περιστάσεων·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για να αντιμετωπίσει τις νέες 
ανάγκες ή τις αναδυόμενες προκλήσεις, 
όπως εκείνες στα σύνορα της Ένωσης ή 
των όμορων περιοχών που συνδέονται με 
καταστάσεις κρίσης και καταστάσεις μετά 
την κρίση ή μεταναστευτικές πιέσεις·

β) για να αντιμετωπίσει τις νέες 
ανάγκες ή τις αναδυόμενες προκλήσεις ή 
έκτακτες καταστάσεις που συνδέονται με 
καταστάσεις κρίσης και καταστάσεις μετά 
την κρίση, με φυσικές ή ανθρωπογενείς 
καταστροφές, ή με μεγάλης κλίμακας 
καταπατήσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ποσό που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 δεν 
χρησιμοποιείται για μέτρα που 
εξαρτώνται από τη διαχείριση της 
μετανάστευσης.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ενδεικτικά το 10% του κονδυλίου 
χρηματοδότησης το οποίο προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) προς 
συμπλήρωση των χρηματικών χορηγήσεων 
ανά χώρα βάσει του άρθρου 12, θα πρέπει 
να κατανεμηθεί στις χώρες εταίρους που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με σκοπό 

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

την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει 
επιδόσεων. Η κατανομή των κονδυλίων 
βάσει επιδόσεων πρέπει να αποφασίζεται 
με βάση την πρόοδο που σημειώνεται όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 
κράτος δικαίου και την καλή
διακυβέρνηση. Η πρόοδος των χωρών 
εταίρων θα αξιολογείται ετησίως με την 
ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προσέγγιση με γνώμονα τις 
επιδόσεις δεν ισχύει για τη στήριξη της 
κοινωνίας των πολιτών, τις διαπροσωπικές 
επαφές, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεργασίας ανάμεσα στις τοπικές αρχές, 
τη στήριξη της βελτίωσης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ή μέτρα στήριξης που 
σχετίζονται με κρίσεις. Σε περίπτωση 
σοβαρής ή χρονίζουσας υποβάθμισης της 
δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, η 
στήριξη των εν λόγω δράσεων ενδέχεται 
να αυξηθεί.

2. Η προσέγγιση με γνώμονα τις 
επιδόσεις δεν ισχύει για τη στήριξη
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
ΜΚΟ, τις διαπροσωπικές επαφές, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
ανάμεσα στις τοπικές αρχές, τη στήριξη 
της βελτίωσης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ή μέτρα στήριξης που 
σχετίζονται με κρίσεις. Σε περίπτωση 
σοβαρής ή χρονίζουσας υποβάθμισης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η στήριξη των 
εν λόγω δράσεων αυξάνεται.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διασυνοριακή συνεργασία, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, 
καλύπτει τη συνεργασία στα παρακείμενα 
χερσαία σύνορα, τη διεθνική συνεργασία 
επί μεγαλυτέρων διεθνικών εδαφών, τη 
θαλάσσια συνεργασία πέριξ θαλάσσιων 
λεκανών, καθώς και τη διαπεριφερειακή 

1. Με πλήρη σεβασμό προς τις 
διεθνείς νομικές πράξεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και μεταξύ 
άλλων προς το πρωτόκολλο στη Συνθήκη 
για την ίδρυση της Αφρικανικής 
Οικονομικής Κοινότητας που αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, το 
δικαίωμα διαμονής και το δικαίωμα 
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συνεργασία. εγκατάστασης, και προς τη Σύμβαση της 
Γενεύης περί του καθεστώτος των 
προσφύγων, η διασυνοριακή συνεργασία, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, 
καλύπτει τη συνεργασία στα παρακείμενα 
χερσαία σύνορα, τη διεθνική συνεργασία 
επί μεγαλυτέρων διεθνικών εδαφών, τη 
θαλάσσια συνεργασία πέριξ θαλάσσιων 
λεκανών, καθώς και τη διαπεριφερειακή 
συνεργασία. Η διασυνοριακή συνεργασία 
δεν εφαρμόζεται για τη στήριξη του 
ελέγχου της μετανάστευσης. Η Επιτροπή 
παρέχει τη δυνατότητα άμεσης 
παραλαβής καταγγελιών από επιλέξιμους 
ομόλογους φορείς. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις πληροφορίες αυτές ενόψει της 
μελλοντικής συνεργασίας με τους εν λόγω 
ομολόγους.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των 
θεμελιωδών ελευθεριών, αναστέλλεται 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακή 
συνεργασίας στην οικεία χώρα, και η 
ενωσιακή χρηματοδότηση διακόπτεται 
αμελλητί.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν οι δαπάνες στήριξης δεν 
περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης ή στα 
μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 21, η 
Επιτροπή εγκρίνει, κατά περίπτωση, μέτρα 
στήριξης. Η ενωσιακή χρηματοδότηση στο 

2. Όταν οι δαπάνες στήριξης δεν 
περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης ή στα 
μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 21, η 
Επιτροπή εγκρίνει, κατά περίπτωση, μέτρα 
στήριξης. Η ενωσιακή χρηματοδότηση στο 
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πλαίσιο μέτρων στήριξης μπορεί να 
καλύπτει:

πλαίσιο μέτρων στήριξης, εξαιρουμένων 
οποιωνδήποτε μέτρων στρατιωτικού 
χαρακτήρα, μπορεί να καλύπτει:

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι συμφωνίες εγγυήσεων εξωτερικής 
δράσης τίθενται, κατόπιν αιτήματος, στη 
διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη 
της προστασίας των εμπιστευτικών και 
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Όλες οι συμφωνίες εγγυήσεων εξωτερικής 
δράσης τίθενται στη διάθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της 
προστασίας των εμπιστευτικών και 
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λεπτομερείς κανόνες σχετικά με 
την παροχή της εγγύησης της εξωτερικής 
δράσης, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών διαδικασιών κάλυψης και της 
καθορισμένης κάλυψης των 
χαρτοφυλακίων και των έργων που 
περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέσα καθώς 
και ανάλυση κινδύνου έργων και 
χαρτοφυλακίου έργων, μεταξύ άλλων σε 
τομεακό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

β) λεπτομερείς κανόνες σχετικά με 
την παροχή της εγγύησης της εξωτερικής 
δράσης, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών διαδικασιών κάλυψης και της 
καθορισμένης κάλυψης των 
χαρτοφυλακίων και των έργων που 
περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέσα καθώς 
και ανάλυση κινδύνου έργων και 
χαρτοφυλακίου έργων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στους κινδύνους που αφορούν 
τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων σε τομεακό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) υποχρεώσεις παρακολούθησης, 
υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης·

ζ) διαφανείς υποχρεώσεις 
παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και 
αξιολόγησης·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 29 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενόψει πιθανών καταγγελιών τρίτων 
μερών σε χώρες εταίρους, 
συμπεριλαμβανομένων κοινοτήτων και 
ατόμων που επηρεάζονται από έργα που 
υποστηρίζονται από την εγγύηση του 
ΕΤΒΑ+, η Επιτροπή και οι 
αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δημοσιεύουν στους δικτυακούς 
τους τόπους άμεσες παραπομπές στους 
μηχανισμούς καταγγελιών των οικείων 
ομόλογων φορέων που έχουν συνάψει 
συμφωνίες με την Επιτροπή. Η Επιτροπή 
παρέχει επίσης τη δυνατότητα να δέχεται 
άμεσα καταγγελίες που σχετίζονται με τον 
χειρισμό των καταγγελιών από 
επιλέξιμους ομόλογους φορείς. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
πληροφορίες αυτές ενόψει της 
μελλοντικής συνεργασίας με τους εν λόγω 
ομόλογους φορείς.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για τις χρηματοδοτικές 
και επενδυτικές δραστηριότητες που 
καλύπτονται από την εγγύηση του 
ΕΤΒΑ+, καθώς και για τη λειτουργία του 
ΕΤΒΑ+, τη διαχείρισή του και την
πραγματική του συμβολή στην επίτευξη 
των στόχων. Η εν λόγω έκθεση 
δημοσιεύεται και συνοδεύεται από 
γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή του 
κανονισμού, και το αργότερο εντός 
τεσσάρων ετών από τη λήξη της περιόδου 
που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή 
προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του 
κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή εξετάζει 
τη συμβολή της Ένωσης στην επίτευξη 
των στόχων του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που 
μετρούν τα αποτελέσματα που 
παραδόθηκαν, καθώς και τα πορίσματα και 
τα συμπεράσματα που αφορούν τον 
αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού.

Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή του 
κανονισμού, και το αργότερο εντός 
δεκαοκτώ μηνών από τη λήξη της 
περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η 
Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση 
του κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή 
εξετάζει τη συμβολή της Ένωσης στην 
επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους 
δείκτες που μετρούν τα αποτελέσματα που 
παραδόθηκαν, καθώς και τα πορίσματα και 
τα συμπεράσματα που αφορούν τον 
αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην τελική αξιολόγηση αποτιμώνται οι 
επιδόσεις της Ένωσης σε σχέση με τους 
στόχους του άρθρου 3 παράγραφος 3 για 
την ανθρώπινη ανάπτυξη και την 
κοινωνική ένταξη.
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά, σε κατάλληλο 
βαθμό, ώστε να συμμετέχουν όλα τα 
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη στη 
διαδικασία αξιολόγησης της 
χρηματοδότησης της Ένωσης δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού και δύναται, εάν 
είναι σκόπιμο, να επιδιώκει τη διενέργεια 
κοινών αξιολογήσεων με τα κράτη μέλη 
και τους αναπτυξιακούς εταίρους με στενή 
συμμετοχή των χωρών εταίρων.

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να συμμετέχουν 
όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και οι 
δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
στη διαδικασία αξιολόγησης της 
χρηματοδότησης της Ένωσης δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στο να διασφαλισθεί η 
εκπροσώπηση των πλέον 
περιθωριοποιημένων και ευάλωτων 
προσώπων και ομάδων. Η Επιτροπή
δύναται, εάν είναι σκόπιμο, να επιδιώκει 
τη διενέργεια κοινών αξιολογήσεων με τα 
κράτη μέλη και τους αναπτυξιακούς 
εταίρους με στενή συμμετοχή των χωρών 
εταίρων.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 διαγράφεται

Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις 
προβολής

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

Τροπολογία 47

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 48

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) Προαγωγή τυπικής, άτυπης και μη 
τυπικής χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμης 
ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους, σε όλα 
τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης και κρίσης, και μέσω της χρήσης 
ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση 
της διδασκαλίας και της μάθησης·

ιγ) Προαγωγή τυπικής, άτυπης και μη 
τυπικής χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμης 
ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους, σε όλα 
τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της 
βρεφονηπιακής αγωγής, της τεχνικής και 
επαγγελματικής κατάρτισης, μεταξύ άλλων 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και 
κρίσης, και μέσω της χρήσης ψηφιακών 
τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
διδασκαλίας και της μάθησης·
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ενίσχυση της συνεργασίας για τη 
μετανάστευση και την κινητικότητα με 
γνώμονα μια ολοκληρωμένη και 
ισορροπημένη προσέγγιση, που να 
καλύπτει όλες τις πτυχές της 
μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης 
της βοήθειας για την εφαρμογή διμερών ή 
περιφερειακών συμφωνιών και ρυθμίσεων 
της Ένωσης, καθώς και εταιρικών 
σχέσεων κινητικότητας·

α) Ανάπτυξη συμφωνιών 
διευκόλυνσης των θεωρήσεων και 
επανεγκατάστασης·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Αντιμετώπιση και μετριασμός των 
βαθύτερων αιτίων της παράτυπης 
μετανάστευσης και της αναγκαστικής 
εκτόπισης·

γ) Αντιμετώπιση και μετριασμός των 
βαθύτερων αιτίων της αναγκαστικής 
εκτόπισης·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων, 
της παράνομης διακίνησης μεταναστών, 
με την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά 
με την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
συνόρων·

διαγράφεται
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Υποστήριξη αποτελεσματικών 
πολιτικών για τη μετανάστευση με βάση τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

στ) Υποστήριξη πολιτικών για τη 
μετανάστευση με βάση τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Β – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Προώθηση ενισχυμένης πολιτικής 
συνεργασίας·

α) Προώθηση ενισχυμένης πολιτικής 
συνεργασίας στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Προώθηση της περιφερειακής 
συνεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, της 
Ένωσης για τη Μεσόγειο και της 
Ευρωπαϊκής Γειτονίας, καθώς και της 
διασυνοριακής συνεργασίας·

δ) Προώθηση της περιφερειακής 
συνεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, της 
Ένωσης για τη Μεσόγειο και της 
Ευρωπαϊκής Γειτονίας, καθώς και της 
διασυνοριακής συνεργασίας, σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙII – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Διασφάλιση του διαρκούς ηγετικού 
ρόλου της ΕΕ στη διαμόρφωση της 
παγκόσμιας ατζέντας για τη διακυβέρνηση 
της μετανάστευσης και της αναγκαστικής 
εκτόπισης σε όλες τις διαστάσεις της·

α) Διασφάλιση του ηγετικού ρόλου 
της Ένωσης στη διαμόρφωση της 
παγκόσμιας ατζέντας για την αναγκαστική 
εκτόπιση, σύμφωνα με τα παγκόσμια 
σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την 
ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη 
μετανάστευση και για τους πρόσφυγες και 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της ευρωπαϊκής 
σύμβασης για την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙII – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Καθοδήγηση και στήριξη 
παγκόσμιων και διαπεριφερειακών 
διαλόγων πολιτικής, καθώς και των 
ανταλλαγών και της συνεργασίας στον 
τομέα της μετανάστευσης και της 
αναγκαστικής εκτόπισης·

β) Καθοδήγηση και στήριξη 
παγκόσμιων και διαπεριφερειακών 
διαλόγων πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της βασισμένης 
στα ανθρώπινα δικαιώματα συνεργασίας 
στον τομέα της αναγκαστικής εκτόπισης·

Τροπολογία 57

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Υποστήριξη της εφαρμογής των 
διεθνών και των ενωσιακών δεσμεύσεων 
στον τομέα της μετανάστευσης και της 
αναγκαστικής εκτόπισης, μεταξύ άλλων 
ως επακόλουθο του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τη μετανάστευση και του 
Παγκόσμιου συμφώνου για τους 
πρόσφυγες·

γ) Υποστήριξη της εφαρμογής των 
διεθνών και των ενωσιακών δεσμεύσεων 
στον τομέα της μετανάστευσης και της 
αναγκαστικής εκτόπισης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τη μετανάστευση και του 
Παγκόσμιου συμφώνου για τους 
πρόσφυγες, και σύμφωνα με το άρθρο 3 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων του 
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Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙII – μέρος Α – σημείο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Βελτίωση της παγκόσμιας βάσης 
τεκμηρίωσης, μεταξύ άλλων και σχετικά 
με τη μετανάστευση/ανάπτυξη και 
δρομολόγηση δράσεων πιλοτικού 
χαρακτήρα με στόχο την ανάπτυξη 
καινοτόμων επιχειρησιακών 
προσεγγίσεων στον τομέα της 
μετανάστευσης και της αναγκαστικής 
εκτόπισης.

δ) Βελτίωση της παγκόσμιας βάσης 
τεκμηρίωσης, μεταξύ άλλων και σχετικά 
με τη μετανάστευση/ανάπτυξη και 
δρομολόγηση δράσεων πιλοτικού 
χαρακτήρα με στόχο την ανάπτυξη 
καινοτόμων και βασισμένων στα 
ανθρώπινα δικαιώματα προσεγγίσεων 
στον τομέα της αναγκαστικής εκτόπισης.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υλοποίηση βραχυπρόθεσμης 
αποκατάστασης και ανασυγκρότησης ώστε 
να δίδεται η δυνατότητα στα θύματα 
φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, 
συγκρούσεων και παγκόσμιων απειλών να 
έχουν στοιχειώδη κοινωνικοοικονομική 
ένταξη και να δημιουργήσουν, το 
συντομότερο δυνατό, τις συνθήκες για 
ανάκαμψη της ανάπτυξης βάσει των 
μακροπρόθεσμων στόχων που έχουν θέσει 
οι συγκεκριμένες χώρες και περιφέρειες· 
στους στόχους αυτούς περιλαμβάνεται η 
αντιμετώπιση των επειγουσών και άμεσων 
αναγκών που προκύπτουν από τη 
μετακίνηση πληθυσμών (πρόσφυγες, 
εκτοπισμένοι, επαναπατριζόμενοι) έπειτα 
από φυσικές ή ανθρωπογενείς 
καταστροφές· και

γ) υλοποίηση βραχυπρόθεσμης 
αποκατάστασης και ανασυγκρότησης ώστε 
να δίδεται η δυνατότητα στα θύματα 
φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, 
συγκρούσεων και παγκόσμιων απειλών να 
έχουν στοιχειώδη κοινωνικοοικονομική 
ένταξη και να δημιουργήσουν, το 
συντομότερο δυνατό, τις συνθήκες για 
ανάκαμψη της ανάπτυξης βάσει των 
μακροπρόθεσμων στόχων που έχουν θέσει 
οι συγκεκριμένες χώρες και περιφέρειες· 
στους στόχους αυτούς περιλαμβάνεται η 
αντιμετώπιση των επειγουσών και άμεσων 
αναγκών που προκύπτουν από τη 
μετακίνηση πληθυσμών έπειτα από 
φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές· 
και



AD\1172240EL.docx 35/37 PE625.583v02-00

EL

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) συμβολή, μέσω της προώθησης της 
βιώσιμης ανάπτυξης, στην αντιμετώπιση 
των συγκεκριμένων βαθύτερων αιτίων της 
παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
κοινοτήτων διέλευσης και υποδοχής, και 
συμβολή στη βιώσιμη επανένταξη των 
μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες 
καταγωγής τους, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την ενίσχυση του κράτους δικαίου, 
της χρηστής διακυβέρνησης και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

στ) συμβολή, μέσω της προώθησης της 
βιώσιμης ανάπτυξης, στην αντιμετώπιση 
των συγκεκριμένων βαθύτερων αιτίων της 
αναγκαστικής εκτόπισης, καθώς και 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
κοινοτήτων διέλευσης και υποδοχής, και 
συμβολή στη βιώσιμη επανένταξη των 
μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες 
καταγωγής τους, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την ενίσχυση του κράτους δικαίου, 
της χρηστής διακυβέρνησης και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
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