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Τροπολογία 1
Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά 
με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας - Ανατολική 
Διάσταση και το ψήφισμά του σχετικά με 
την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας – Νότια Διάσταση, 
της 7ης Απριλίου 2011,

Or. en

Τροπολογία 2
Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά 
με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής 
πολιτικής γειτονίας, της 14ης Δεκεμβρίου
2011, και δη την παράγραφο 10 αυτού,

Or. en

Τροπολογία 3
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά 
με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής 
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πολιτικής γειτονίας, της 14ης Δεκεμβρίου
2011,

Or. en

Τροπολογία 4
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων 
σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας, τα οποία εγκρίθηκαν στις 20 
Ιουνίου 2011 κατά την 3101η συνεδρίασή 
του,

Or. en

Τροπολογία 5
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη 
Δημοκρατία , τα οποία εγκρίθηκαν την 1η

Δεκεμβρίου 2011 κατά την 3130ή

συνεδρίασή του,

Or. en

Τροπολογία 6
Tokia Saïfi, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την από 25ης Νοεμβρίου
2011 επιστολή στήριξης υπέρ της 
θέσπισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη 
Δημοκρατία που απεστάλη στον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου κ. Jerzy 
Buzek και στην ΥΕ/ΑΕ Catherine Ashton,

Or. en

Τροπολογία 7
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ανεπίλυτο ακόμη 
ζήτημα του ενδεχομένου παρείσφρησης
του προτεινόμενου ΕΤΔ στο πεδίο 
ευθύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και έχοντας επίσης υπόψη ότι, πριν 
θεσπιστεί ενδεχομένως ένα ΕΤΔ, πρέπει 
να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη 
αξιολόγηση της έκτασης που θα 
μπορούσε να λάβει μια τέτοια 
παρείσφρηση στο πεδίο ευθύνης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης·

Or. de

Τροπολογία 8
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες 
της Ένωσης κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία ως 
ιδρυτικές αξίες της ΕΕ και ως αρχές και 
επιδιώξεις της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες 
της Ένωσης κατοχυρώνουν τα 
οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία ως ιδρυτικές αξίες της ΕΕ και 
ως αρχές και επιδιώξεις της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 9
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Ana Gomes
εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι με το άρθρο
8 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιερώνεται η 
αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου σε όλες τις πολιτικές και 
δηλώνεται ότι, σε όλες τις δράσεις της, η 
Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι 
ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 10
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
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προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη 
Δημοκρατία οφείλει, σε όλες τις δράσεις 
που αναλαμβάνει η ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων αυτής, να 
συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο και να 
σέβεται, κατά συνέπεια, την αρχή της 
κυριαρχίας των κρατών·

Or. en

Τροπολογία 11
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει 
την ικανοποίησή του για την 
πρωτοβουλία θέσπισης Ευρωπαϊκού 
Ταμείου για τη Δημοκρατία με την 
έκθεση που εκπόνησε η Véronique De 
Keyser εξ ονόματος της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων και με θέμα τις 
εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του 
εκδημοκρατισμού (2011/2032(INI))·

Or. en

Τροπολογία 12
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β β. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπέρ της 
θέσπισης του ΕΤΔ ετάχθησαν με την 
επιστολή που απηύθυναν στον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου κ. Jerzy 
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Buzek και στην ΥΕ/ΑΕ Catherine Ashton 
ορισμένοι επιφανείς υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι 
βραβευμένοι με το Βραβείο Ζαχάρωφ
Aung San Suu Kyi και Alaksandr 
Milinkievic·

Or. en

Τροπολογία 13
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της δεν έχουν εφαρμόσει 
ακόμα στην πράξη μια πραγματικά 
συνεκτική και στρατηγική προσέγγιση των 
θεμάτων του εκδημοκρατισμού η οποία να 
αναγνωρίζει την υποστήριξη της 
δημοκρατίας αυτή καθαυτήν ως αυτοτελές 
ζήτημα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν έχει 
εφαρμόσει ακόμα στην πράξη μια 
πραγματικά συνεκτική και στρατηγική 
προσέγγιση των θεμάτων του 
εκδημοκρατισμού η οποία να αναγνωρίζει 
την υποστήριξη της δημοκρατίας αυτή 
καθαυτήν ως αυτοτελές ζήτημα·

Or. en

Τροπολογία 14
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Ana Gomes
εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη τον καίριο ρόλο 
που διαδραματίζουν οι γυναίκες στις 
προσπάθειες για εκδημοκρατισμό και 
επικράτηση των κοινωνικών κινημάτων·
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Or. en

Τροπολογία 15
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της 
«Αραβικής Άνοιξης» κατέδειξαν την 
ανάγκη ανάληψης εκ μέρους της ΕΕ μιας 
πιο τεκμηριωμένης και στρατηγικής 
δέσμευσης υπέρ των χωρών που 
αγωνίζονται για την υλοποίηση 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, βάσει 
μιας νέας προσέγγισης, ειδικά 
σχεδιασμένης για την αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της 
«Αραβικής Άνοιξης» κατέδειξαν την 
ανάγκη ανάληψης εκ μέρους της ΕΕ μιας 
πιο τεκμηριωμένης και στρατηγικής 
δέσμευσης υπέρ των χωρών που 
αγωνίζονται για την υλοποίηση 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, βάσει 
μιας νέας προσέγγισης, ειδικά 
σχεδιασμένης για την αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
θέσπιση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη 
Δημοκρατία ενδέχεται να αποτελέσει μια 
από τις πλέον αισθητές αντιδράσεις της 
ΕΕ στις προκλήσεις που ενέχει η 
προσπάθεια εκδημοκρατισμού στις 
γειτονικές μας χώρες και αλλού·

Or. en

Τροπολογία 16
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της 
«Αραβικής Άνοιξης» κατέδειξαν την 
ανάγκη ανάληψης εκ μέρους της ΕΕ μιας 
πιο τεκμηριωμένης και στρατηγικής 
δέσμευσης υπέρ των χωρών που 
αγωνίζονται για την υλοποίηση 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, βάσει 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της 
«Αραβικής Άνοιξης» κατέδειξαν την 
ανάγκη ανάληψης εκ μέρους της ΕΕ μιας 
πιο τεκμηριωμένης και στρατηγικής 
δέσμευσης υπέρ των χωρών που 
αγωνίζονται για την υλοποίηση 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, βάσει 
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μιας νέας προσέγγισης, ειδικά 
σχεδιασμένης για την αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας·

μιας νέας προσέγγισης, ειδικά 
σχεδιασμένης για την αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας και για την παροχή έγκαιρης
αρωγής στην διαδικασία μετάβασης στην 
δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 17
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της 
«Αραβικής Άνοιξης» κατέδειξαν την 
ανάγκη ανάληψης εκ μέρους της ΕΕ μιας 
πιο τεκμηριωμένης και στρατηγικής 
δέσμευσης υπέρ των χωρών που 
αγωνίζονται για την υλοποίηση 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, βάσει 
μιας νέας προσέγγισης, ειδικά 
σχεδιασμένης για την αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της 
«Αραβικής Άνοιξης» κατέδειξαν την 
ανάγκη ανάληψης επειγόντως εκ μέρους 
της ΕΕ μιας στρατηγικής δέσμευσης υπέρ 
των χωρών που αγωνίζονται για την 
υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων, βάσει μιας νέας 
προσέγγισης, ειδικά σχεδιασμένης για την 
αποκατάσταση της αξιοπιστίας·

Or. en

Τροπολογία 18
Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της 
«Αραβικής Άνοιξης» κατέδειξαν την 
ανάγκη ανάληψης εκ μέρους της ΕΕ μιας 
πιο τεκμηριωμένης και στρατηγικής 
δέσμευσης υπέρ των χωρών που 
αγωνίζονται για την υλοποίηση 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, βάσει 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της 
«Αραβικής Άνοιξης» αλλά και εκείνα στις 
γειτονικές χώρες της ανατολικής 
Ευρώπης κατέδειξαν την ανάγκη 
ανάληψης από την ΕΕ μιας πιο 
τεκμηριωμένης και στρατηγικής 
δέσμευσης υπέρ των χωρών με αυταρχικά 
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μιας νέας προσέγγισης, ειδικά 
σχεδιασμένης για την αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας·

καθεστώτα και υπέρ εκείνων των χωρών 
που αγωνίζονται για την υλοποίηση 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, βάσει 
μιας νέας και διαφορετικής προσέγγισης, 
με σκοπό την αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας·

Or. en

Τροπολογία 19
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Ana Gomes
εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
έδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα στην 
Βόρειο Αφρική και στην Μέση Ανατολή, 
οι γυναίκες αποτελούν αποφασιστικής 
σημασίας παράγοντες δημοκρατικής 
αλλαγής· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι 
τα δικαιώματα των γυναικών 
παραβιάζονται συχνά, ότι οι γυναίκες 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
φτώχειας και περιθωριοποίησης από την 
πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή 
της χώρας τους·

Or. en

Τροπολογία 20
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέγερση 
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στην Βόρειο Αφρική και στην Μέση 
Ανατολή επιτείνει την ανάγκη να 
αναληφθεί επειγόντως δράση εναντίον 
της αστάθειας και της έλλειψης 
δημοκρατίας που χαρακτηρίζουν 
ορισμένα καθεστώτα γειτονικών χωρών 
της Ευρώπης δεδομένου ότι επηρεάζουν 
την ασφάλεια και την σταθερότητα της 
ίδιας της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 21
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη 
προσέγγιση για την υποστήριξη της 
δημοκρατίας που έχει αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας και του ευρωπαϊκού 
προγράμματος δράσης για αλλαγή πρέπει 
να συνοδεύεται από την αυξημένη 
ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης σε 
εξελίξεις που αφορούν τη δημοκρατία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη 
προσέγγιση για την υποστήριξη της 
δημοκρατίας που έχει αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας και του ευρωπαϊκού 
προγράμματος δράσης για αλλαγή πρέπει 
να συνοδεύεται από την αυξημένη 
ικανότητα ταχείας αλλά και συνεκτικής 
ανταπόκρισης σε εξελίξεις που αφορούν τη 
δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 22
Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη 
προσέγγιση για την υποστήριξη της 
δημοκρατίας που έχει αναπτυχθεί στο 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη 
προσέγγιση για την υποστήριξη της 
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
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πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας και του ευρωπαϊκού 
προγράμματος δράσης για αλλαγή πρέπει 
να συνοδεύεται από την αυξημένη 
ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης σε 
εξελίξεις που αφορούν τη δημοκρατία·

δικαιωμάτων που έχει αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας και του ευρωπαϊκού 
προγράμματος δράσης για αλλαγή πρέπει 
να συνοδεύεται από την αυξημένη 
ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης σε 
εξελίξεις που αφορούν τη δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 23
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη 
προσέγγιση για την υποστήριξη της 
δημοκρατίας που έχει αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας και του ευρωπαϊκού 
προγράμματος δράσης για αλλαγή πρέπει 
να συνοδεύεται από την αυξημένη 
ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης σε 
εξελίξεις που αφορούν τη δημοκρατία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη 
προσέγγιση για την υποστήριξη της 
δημοκρατίας που έχει αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας και του ευρωπαϊκού 
προγράμματος δράσης για αλλαγή πρέπει 
να συνοδεύεται από την αυξημένη 
ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης σε 
εξελίξεις που αφορούν τη δημοκρατία και 
το κράτος δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 24
Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό 
μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα 
του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) εστιάζει σε πιο 
μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία 
συμπληρώνουν τα υφιστάμενα 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό 
μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα 
του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) εστιάζει σε 
επείγοντα μέτρα σχετικά με υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
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χρηματοδοτικά μέσα γεωγραφικής βάσης 
της ΕΕ·

αντιμετωπίζουν κίνδυνο, 
συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων 
και αντιφρονούντων και πιο 
μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία 
συμπληρώνουν τα υφιστάμενα 
χρηματοδοτικά μέσα γεωγραφικής βάσης 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 25
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά 
κόμματα, τα εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα 
(όπως αντιφρονούντες, προσωπικότητες 
της αντιπολίτευσης, νεαροί ηγέτες), τα 
κοινωνικά κινήματα, οι εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών και τα μέσα 
ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιογράφων, των συντακτών 
ιστολογίων, των ακτιβιστών μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) 
εξακολουθούν να διαδραματίζουν καίριο
ρόλο σε κάθε δημοκρατία και κάθε 
διαδικασία εκδημοκρατισμού, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
έλλειψης πόρων, της περιορισμένης 
εντολής και των χρονοβόρων διαδικασιών 
του ΕΜΔΔΑ, η στήριξη αυτών των 
παραγόντων ήταν περιορισμένη κατά το 
παρελθόν·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά 
κόμματα, τα εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα 
(όπως αντιφρονούντες, προσωπικότητες 
της αντιπολίτευσης, νεαροί ηγέτες), τα 
κοινωνικά κινήματα, οι εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών και τα μέσα 
ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιογράφων, των συντακτών 
ιστολογίων, των ακτιβιστών μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) που 
διαθέτουν σαφώς καθορισμένες δέσμες 
στόχων για την διεύρυνση της 
δημοκρατίας εξακολουθούν να 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε κάθε 
δημοκρατία και κάθε διαδικασία 
εκδημοκρατισμού, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, λόγω της έλλειψης πόρων, της 
περιορισμένης εντολής και των 
χρονοβόρων διαδικασιών του ΕΜΔΔΑ, η 
στήριξη αυτών των παραγόντων ήταν 
περιορισμένη κατά το παρελθόν·

Or. en

Τροπολογία 26
Elena Băsescu
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά 
κόμματα, τα εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα
(όπως αντιφρονούντες, προσωπικότητες 
της αντιπολίτευσης, νεαροί ηγέτες), τα 
κοινωνικά κινήματα, οι εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών και τα μέσα 
ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιογράφων, των συντακτών 
ιστολογίων, των ακτιβιστών μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) 
εξακολουθούν να διαδραματίζουν καίριο 
ρόλο σε κάθε δημοκρατία και κάθε 
διαδικασία εκδημοκρατισμού, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
έλλειψης πόρων, της περιορισμένης 
εντολής και των χρονοβόρων διαδικασιών 
του ΕΜΔΔΑ, η στήριξη αυτών των 
παραγόντων ήταν περιορισμένη κατά το 
παρελθόν·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά 
κόμματα, οι εξέχουσες πολιτικές 
προσωπικότητες (όπως αντιφρονούντες, 
προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, 
ηγέτες οργανώσεων νεολαίας), τα 
κοινωνικά κινήματα, οι εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών και τα μέσα 
ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιογράφων, των συντακτών 
ιστολογίων, των ακτιβιστών μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) 
εξακολουθούν να διαδραματίζουν καίριο 
ρόλο σε κάθε δημοκρατία και κάθε 
διαδικασία εκδημοκρατισμού, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
έλλειψης πόρων, της περιορισμένης 
εντολής και των χρονοβόρων διαδικασιών 
του ΕΜΔΔΑ, η στήριξη αυτών των 
παραγόντων ήταν περιορισμένη κατά το 
παρελθόν·

Or. en

Τροπολογία 27
Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά 
κόμματα, τα εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα
(όπως αντιφρονούντες, προσωπικότητες 
της αντιπολίτευσης, νεαροί ηγέτες), τα 
κοινωνικά κινήματα, οι εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών και τα μέσα 
ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιογράφων, των συντακτών 
ιστολογίων, των ακτιβιστών μέσων 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά 
κόμματα, οι πολιτικές προσωπικότητες
(όπως αντιφρονούντες, προσωπικότητες 
της αντιπολίτευσης, νεαροί ηγέτες), τα 
κοινωνικά κινήματα, οι σχετικοί φορείς
της κοινωνίας των πολιτών, τα μέσα 
ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιογράφων, των συντακτών 
ιστολογίων, των ακτιβιστών μέσων 
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κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) 
εξακολουθούν να διαδραματίζουν καίριο 
ρόλο σε κάθε δημοκρατία και κάθε 
διαδικασία εκδημοκρατισμού, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
έλλειψης πόρων, της περιορισμένης 
εντολής και των χρονοβόρων 
διαδικασιών του ΕΜΔΔΑ, η στήριξη 
αυτών των παραγόντων ήταν
περιορισμένη κατά το παρελθόν·

κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) 
εξακολουθούν να διαδραματίζουν καίριο 
και κεντρικό ρόλο σε κάθε δημοκρατία και 
κάθε διαδικασία εκδημοκρατισμού, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των 
περιορισμένων πόρων, η στήριξη που 
παρέχει το ΕΜΔΔΑ σε αυτούς τους 
παράγοντες, σε βάση ιδεολογικής 
ουδετερότητας, υπήρξε περιορισμένη·

Or. en

Τροπολογία 28
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά 
κόμματα, τα εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα 
(όπως αντιφρονούντες, προσωπικότητες 
της αντιπολίτευσης, νεαροί ηγέτες), τα 
κοινωνικά κινήματα, οι εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών και τα μέσα 
ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιογράφων, των συντακτών 
ιστολογίων, των ακτιβιστών μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) 
εξακολουθούν να διαδραματίζουν καίριο 
ρόλο σε κάθε δημοκρατία και κάθε 
διαδικασία εκδημοκρατισμού, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
έλλειψης πόρων, της περιορισμένης 
εντολής και των χρονοβόρων διαδικασιών 
του ΕΜΔΔΑ, η στήριξη αυτών των 
παραγόντων ήταν περιορισμένη κατά το 
παρελθόν·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά 
κόμματα, τα εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα 
(όπως αντιφρονούντες, προσωπικότητες 
της αντιπολίτευσης, νεαροί ηγέτες), τα 
κοινωνικά κινήματα, οι εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών, ο χώρος του 
πολιτισμού και τα μέσα ενημέρωσης 
(συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιογράφων, των συντακτών 
ιστολογίων, των ακτιβιστών μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, των καλλιτεχνών
κ.λπ.) εξακολουθούν να διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο σε κάθε δημοκρατία και κάθε 
διαδικασία εκδημοκρατισμού, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
έλλειψης πόρων, της περιορισμένης 
εντολής και των χρονοβόρων διαδικασιών 
του ΕΜΔΔΑ, η στήριξη αυτών των 
παραγόντων ήταν περιορισμένη κατά το 
παρελθόν·

Or. en
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Τροπολογία 29
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έχει 
εγκρίνει την πρωτοβουλία περί θέσπισης 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία
(ΕΤΔ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργασίες για την θέσπισή του 
προσχωρούν με ταχύ ρυθμό και ότι 
απαιτείται επειγόντως η επίτευξη 
συμφωνίας επί των λεπτομερειών των 
επιχειρησιακών ζητημάτων·

Or. en

Τροπολογία 30
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α) να εξακριβώσει κατά πόσον το ΕΤΔ θα 
διαμορφώσει μια πιο στρατηγική και 
πολιτική προσέγγιση της ΕΕ για την 
υποστήριξη της δημοκρατίας, παρέχοντας 
συνδρομή «από τη βάση προς την 
κορυφή», η οποία θα είναι προσαρμοσμένη 
στις εκάστοτε συνθήκες, ευέλικτη και 
έγκαιρη, με δυνατότητα άμεσου 
επαναπρογραμματισμού, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο για τη διευκόλυνση της 
μετάβασης χωρών εταίρων προς τη 
δημοκρατία·

(α) να εξακριβώσει κατά πόσον το ΕΤΔ θα 
διαμορφώσει μια πιο στρατηγική και 
πολιτική προσέγγιση της ΕΕ στο ζήτημα 
της υποστήριξης των δημοκρατικών 
εξελίξεων παρέχοντας συνδρομή «από τη 
βάση προς την κορυφή», η οποία θα είναι 
προσαρμοσμένη στις εκάστοτε συνθήκες, 
ευέλικτη και έγκαιρη, με δυνατότητα 
άμεσου επαναπρογραμματισμού, όπου 
αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη 
διευκόλυνση της μετάβασης χωρών 
εταίρων προς τη δημοκρατία·

Or. de
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Τροπολογία 31
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α) να εξακριβώσει κατά πόσον το ΕΤΔ θα 
διαμορφώσει μια πιο στρατηγική και 
πολιτική προσέγγιση της ΕΕ για την 
υποστήριξη της δημοκρατίας, παρέχοντας 
συνδρομή «από τη βάση προς την 
κορυφή», η οποία θα είναι προσαρμοσμένη 
στις εκάστοτε συνθήκες, ευέλικτη και 
έγκαιρη, με δυνατότητα άμεσου
επαναπρογραμματισμού, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο για τη διευκόλυνση της 
μετάβασης χωρών εταίρων προς τη 
δημοκρατία·

(α) να εξακριβώσει κατά πόσον το ΕΤΔ θα 
διαμορφώσει μια πιο στρατηγική και 
πολιτική προσέγγιση της ΕΕ για την 
υποστήριξη της δημοκρατίας, παρέχοντας 
συνδρομή «από τη βάση προς την 
κορυφή», η οποία θα είναι προσαρμοσμένη 
στις εκάστοτε συνθήκες, ευέλικτη και 
έγκαιρη, με δυνατότητα άμεσου 
επαναπρογραμματισμού, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο για τη συμβολή στην 
προσπάθεια διευκόλυνσης της μετάβασης
χωρών εταίρων προς τη δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 32
Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α) να εξακριβώσει κατά πόσον το ΕΤΔ θα 
διαμορφώσει μια πιο στρατηγική και 
πολιτική προσέγγιση της ΕΕ για την 
υποστήριξη της δημοκρατίας, παρέχοντας 
συνδρομή «από τη βάση προς την 
κορυφή», η οποία θα είναι προσαρμοσμένη 
στις εκάστοτε συνθήκες, ευέλικτη και 
έγκαιρη, με δυνατότητα άμεσου 
επαναπρογραμματισμού, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο για τη διευκόλυνση της 
μετάβασης χωρών εταίρων προς τη 
δημοκρατία·

(α) να εξακριβώσει κατά πόσον το ΕΤΔ θα 
διαμορφώσει μια πιο στρατηγική και 
πολιτική προσέγγιση της ΕΕ για την 
υποστήριξη της δημοκρατίας, παρέχοντας 
συνδρομή «από τη βάση προς την 
κορυφή», η οποία θα είναι προσαρμοσμένη 
στις εκάστοτε συνθήκες, ευέλικτη και 
έγκαιρη, με δυνατότητα άμεσου 
επαναπρογραμματισμού, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο για να διασφαλιστεί η 
προαγωγή των οικουμενικών 
δημοκρατικών αρχών στις χώρες 
εταίρους·

Or. en
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Τροπολογία 33
Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α) να εξακριβώσει κατά πόσον το ΕΤΔ 
θα διαμορφώσει μια πιο στρατηγική και 
πολιτική προσέγγιση της ΕΕ για την 
υποστήριξη της δημοκρατίας, παρέχοντας 
συνδρομή «από τη βάση προς την 
κορυφή», η οποία θα είναι προσαρμοσμένη 
στις εκάστοτε συνθήκες, ευέλικτη και 
έγκαιρη, με δυνατότητα άμεσου 
επαναπρογραμματισμού, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο για τη διευκόλυνση της 
μετάβασης χωρών εταίρων προς τη 
δημοκρατία·

(α) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ θα 
διαμορφώσει μια πιο στρατηγική και 
πολιτική προσέγγιση της ΕΕ για την 
υποστήριξη της δημοκρατίας, παρέχοντας 
συνδρομή «από τη βάση προς την 
κορυφή», η οποία θα είναι προσαρμοσμένη 
στις εκάστοτε συνθήκες, ευέλικτη και 
έγκαιρη, με δυνατότητα άμεσου 
επαναπρογραμματισμού, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο για τη διευκόλυνση της 
μετάβασης χωρών εταίρων προς τη 
δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 34
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει 
να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
διότι η αντιδημοκρατική χρήση του και η 
απουσία δημοκρατικού, διαφανούς και 
ανεξάρτητου ελέγχου συνιστούν άκρως 
προβληματικούς παράγοντες·

Or. en
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Τροπολογία 35
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α α) να εξασφαλίσει, σε αυτούς τους 
καιρούς οικονομικής λιτότητας που 
ζούμε, ότι το ΕΤΔ θα είναι 
δημοσιονομικά ουδέτερο και ότι 
οποιοιδήποτε χρηματοδοτικοί, 
ανθρώπινοι και λοιποί αναγκαίοι πόροι με 
προορισμό το ΕΤΔ θα αντληθούν από 
όργανα και οργανισμούς της ΕΕ που 
υφίστανται ήδη·

Or. en

Τροπολογία 36
Vincent Peillon, Marielle De Sarnez, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α α) να καταδείξει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι, 
η δημιουργία νέου Ταμείου είναι πλέον 
ενδεδειγμένη και υπόσχεται να είναι 
αποτελεσματικότερη από την 
αναθεώρηση των υφισταμένων μέσων και 
δη του ΕΜΔΔΑ·

Or. fr

Τροπολογία 37
Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α α) να διατυπώσει με σαφήνεια την 
αποστολή και τις αρχές του ΕΤΔ 
προκειμένου να διαμορφωθούν σαφή 
κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων 
και δη για την μεθοδολογία της 
διαδικασίας επιλογής·

Or. en

Τροπολογία 38
Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α α) να αναδείξει την συνεκτικότητα και 
την αποτελεσματικότητα της 
υποστήριξης στην δημοκρατία που 
παρέχει η ΕΕ, σύμφωνα με την ατζέντα 
δράσης για την υποστήριξη της 
δημοκρατίας στο πλαίσιο των 
εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, και να 
διαμορφώσει την αποστολή και την 
οργάνωση του ΕΤΔ σε αυτό το πνεύμα·

Or. en

Τροπολογία 39
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(α α) να απαιτήσει πρώτον ότι το ΕΤΔ θα 
διασφαλίσει την αρχή βάσει της οποίας οι 
δημοκρατικές διαδικασίες εκπορεύονται 
από τα έθνη και δεύτερον ότι η 
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οικοδόμηση της δημοκρατίας θα 
υλοποιηθεί μέσω της ισχυροποίησης των 
βάσεων της κοινωνίας ώστε να φτάνουν 
ως τα υψηλότερα κυβερνητικά κλιμάκια·

Or. es

Τροπολογία 40
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ προάγει και 
ενισχύει τη «βαθιά και βιώσιμη 
δημοκρατία» σε χώρες που βρίσκονται σε 
προ-μεταβατικό ή μεταβατικό στάδιο, 
εστιάζοντας πρωτίστως, αλλά όχι 
αποκλειστικά, στην ευρωπαϊκή γειτονία·

(β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ προάγει και 
ενισχύει προσπάθειες επίτευξης βαθέων 
και βιώσιμων δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων σε χώρες στις οποίες 
αναμένεται να αρχίσει ή βρίσκεται ήδη εν 
εξελίξει η μετάβαση στην δημοκρατία, 
εστιάζοντας πρωτίστως, αλλά όχι 
αποκλειστικά, στην ευρωπαϊκή γειτονία·

Or. de

Τροπολογία 41
Tokia, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Hans-Gert Pöttering, 
Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ προάγει και 
ενισχύει τη «βαθιά και βιώσιμη 
δημοκρατία» σε χώρες που βρίσκονται σε 
προ-μεταβατικό ή μεταβατικό στάδιο, 
εστιάζοντας πρωτίστως, αλλά όχι 
αποκλειστικά, στην ευρωπαϊκή γειτονία·

(β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ, συγχρόνως 
με την προσπάθεια προαγωγής μιας 
«βαθιάς και βιώσιμης δημοκρατίας» σε 
χώρες που βρίσκονται σε στάδιο προ, κατά 
τη διάρκεια ή και μετά την εγκαθίδρυση 
της δημοκρατίας, θα επιφορτιστεί μια 
εμφατική αποστολή η οποία θα του 
επιτρέπει να συμπληρώνει ενισχυτικά της 
δημοκρατίας μέτρα άλλων οργάνων και η 
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οποία θα αναδεικνύει την προστιθέμενη 
αξία της νέας μονάδας·

Or. en

Τροπολογία 42
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Ana Gomes
εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ προάγει και 
ενισχύει τη «βαθιά και βιώσιμη 
δημοκρατία» σε χώρες που βρίσκονται σε 
προ-μεταβατικό ή μεταβατικό στάδιο, 
εστιάζοντας πρωτίστως, αλλά όχι 
αποκλειστικά, στην ευρωπαϊκή γειτονία·

(β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ προάγει και 
ενισχύει τη «βαθιά και βιώσιμη 
δημοκρατία» σε χώρες που βρίσκονται σε 
προ-μεταβατικό ή μεταβατικό στάδιο, 
εστιάζοντας πρωτίστως, αλλά όχι 
αποκλειστικά, στην ευρωπαϊκή γειτονία·
επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της 
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής 
συμμετοχής των γυναικών στις 
διαδικασίες δημοκρατικής 
μεταρρύθμισης που συμβαίνουν σε χώρες 
που βρίσκονται στο στάδιο της 
μετάβασης στο δημοκρατικό πολίτευμα·

Or. en

Τροπολογία 43
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ προάγει και 
ενισχύει τη «βαθιά και βιώσιμη 
δημοκρατία» σε χώρες που βρίσκονται σε 
προ-μεταβατικό ή μεταβατικό στάδιο, 

(β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ προάγει και 
ενισχύει την ανάπτυξη μιας «βαθιάς και 
βιώσιμης δημοκρατίας» σε χώρες που 
βρίσκονται σε προ-μεταβατικό ή 
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εστιάζοντας πρωτίστως, αλλά όχι 
αποκλειστικά, στην ευρωπαϊκή γειτονία·

μεταβατικό στάδιο, εστιάζοντας 
πρωτίστως, αλλά όχι αποκλειστικά, στην 
ευρωπαϊκή γειτονία·

Or. en

Τροπολογία 44
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ προάγει και 
ενισχύει τη «βαθιά και βιώσιμη 
δημοκρατία» σε χώρες που βρίσκονται σε 
προ-μεταβατικό ή μεταβατικό στάδιο, 
εστιάζοντας πρωτίστως, αλλά όχι 
αποκλειστικά, στην ευρωπαϊκή γειτονία·

(β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ προάγει και 
ενισχύει τη «βαθιά και βιώσιμη 
δημοκρατία» σε χώρες που βρίσκονται σε 
προ-μεταβατικό ή μεταβατικό στάδιο, 
εστιάζοντας πρωτίστως, αλλά όχι 
αποκλειστικά, στην ευρωπαϊκή γειτονία·
να λάβει δεόντως υπόψη το στρατηγικό 
συμφέρον της ΕΕ για προαγωγή της 
δημοκρατίας ως μέσου εδραίωσης της 
ασφάλειας των ανθρώπων σε ολόκληρο 
το κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 45
Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ προάγει και 
ενισχύει τη «βαθιά και βιώσιμη 
δημοκρατία» σε χώρες που βρίσκονται σε 
προ-μεταβατικό ή μεταβατικό στάδιο, 
εστιάζοντας πρωτίστως, αλλά όχι 
αποκλειστικά, στην ευρωπαϊκή γειτονία·

(β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ, συγχρόνως 
με την προσπάθεια προαγωγής μιας 
«βαθιάς και βιώσιμης δημοκρατίας» σε 
χώρες που βρίσκονται σε στάδιο προ, κατά 
τη διάρκεια ή και μετά την εγκαθίδρυση 
της δημοκρατίας, θα επιφορτιστεί μια 
εμφατική αποστολή η οποία θα του 
επιτρέπει να συμπληρώνει ενισχυτικά της 
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δημοκρατίας μέτρα άλλων οργάνων, 
εστιάζοντας πρωτίστως, αλλά όχι 
αποκλειστικά, στην ευρωπαϊκή γειτονία·

Or. en

Τροπολογία 46
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ προάγει και 
ενισχύει τη «βαθιά και βιώσιμη 
δημοκρατία» σε χώρες που βρίσκονται σε 
προ-μεταβατικό ή μεταβατικό στάδιο, 
εστιάζοντας πρωτίστως, αλλά όχι 
αποκλειστικά, στην ευρωπαϊκή γειτονία·

(β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ προάγει και 
ενισχύει τη «βαθιά και βιώσιμη 
δημοκρατία» σε χώρες που βρίσκονται σε 
προ-μεταβατικό ή μεταβατικό στάδιο, με 
κύρια προτεραιότητα την ευρωπαϊκή 
γειτονία – συγκεκριμένα την Τυνησία, την 
Αίγυπτο, την Λιβύη, την Υεμένη και το 
Μαρόκο – αλλά με δυνατότητα 
επέκτασης σε άλλες χώρες κατόπιν 
αιτιολογημένης απόφασης.

Or. es

Τροπολογία 47
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ προάγει και 
ενισχύει τη «βαθιά και βιώσιμη 
δημοκρατία» σε χώρες που βρίσκονται σε 
προ-μεταβατικό ή μεταβατικό στάδιο, 
εστιάζοντας πρωτίστως, αλλά όχι 
αποκλειστικά, στην ευρωπαϊκή γειτονία·

(β) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ προάγει και 
ενισχύει τη «βαθιά και βιώσιμη 
δημοκρατία» σε χώρες που βρίσκονται σε 
προ-μεταβατικό ή μεταβατικό στάδιο, 
εστιάζοντας πρωτίστως στην ευρωπαϊκή 
γειτονία·

Or. en
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Τροπολογία 48
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(β α) επαναλαμβάνει ότι οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που προτείνονται 
για το ΕΤΔ δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ούτε για κάποιον 
πολιτικά στρατηγικό σκοπό ούτε για την 
προαγωγή των οικονομικών, αμυντικών ή 
γεωστρατηγικών συμφερόντων των 
χορηγών·

Or. en

Τροπολογία 49
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(β α) να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες 
μέσω μιας αρχικής αλλά όχι 
αποκλειστικής έμφασης στην ευρωπαϊκή 
γειτονία·

Or. en

Τροπολογία 50
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(β α) συνιστά να μην υπάρξει ανάμειξη 
του ΕΤΔ σε ευάλωτα κράτη δεδομένων 
των εγγενών δυσκολιών και της 
ιδιομορφίας του έργου που απαιτείται σε 
αυτά·

Or. es

Τροπολογία 51
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(β β) να επιτρέψει στο ΕΤΔ να 
διαμορφώσει αποτελεσματικούς τρόπους 
συνεργασίας με χώρες που βρίσκονται σε 
στάδιο προ, κατά τη διάρκεια ή και μετά 
την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 52
Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(γ) να εγγυηθεί ότι το ΕΤΔ δημιουργεί 
συνέργειες και συμπληρώνει το έργο που 
επιτελείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις 
υπηρεσίες τους και τα ιδρύματα που 
χρηματοδοτούν, αναπτύσσοντας 
παράλληλα στενή συνεργασία μαζί τους, 
δημιουργώντας εταιρικές σχέσεις και 
αποφεύγοντας την επικάλυψη 

(γ) να εγγυηθεί ότι το ΕΤΔ θα 
διαδραματίσει ρόλο συνέργειας και 
συμπλήρωσης σε σχέση με το έργο που
έχουν αναλάβει τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 
ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα κράτη μέλη 
της ΕΕ, οι υπηρεσίες τους και τα ιδρύματα 
που χρηματοδοτούν, αναπτύσσοντας 
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δραστηριοτήτων· παράλληλα στενή συνεργασία μαζί τους, 
δημιουργώντας εταιρικές σχέσεις και 
αποφεύγοντας την επικάλυψη 
δραστηριοτήτων

Or. en

Τροπολογία 53
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(γ) να εγγυηθεί ότι το ΕΤΔ δημιουργεί 
συνέργειες και συμπληρώνει το έργο που 
επιτελείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις 
υπηρεσίες τους και τα ιδρύματα που 
χρηματοδοτούν, αναπτύσσοντας
παράλληλα στενή συνεργασία μαζί τους, 
δημιουργώντας εταιρικές σχέσεις και 
αποφεύγοντας την επικάλυψη 
δραστηριοτήτων·

(γ) να εγγυηθεί ότι το ΕΤΔ δημιουργεί 
συνέργειες και συμπληρώνει το έργο που 
επιτελείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις 
υπηρεσίες τους και τα ιδρύματα που 
χρηματοδοτούν, αναπτύσσοντας 
παράλληλα στενή συνεργασία μαζί τους, 
δημιουργώντας εταιρικές σχέσεις και 
αποφεύγοντας την επικάλυψη 
δραστηριοτήτων· να επιδιώξει 
συμπληρωματικότητα και εγγύς 
συντονισμό με το Ίδρυμα Anna Lindh, 
ιδίως όσον αφορά την προαγωγή της 
δημοκρατίας στην Μεσόγειο·

Or. es

Τροπολογία 54
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(γ α) επισημαίνει ότι οποιοιδήποτε 
δικαιούχοι του προτεινόμενου ΕΤΔ πρέπει 
να ελεγχθούν προηγουμένως από 
ανεξάρτητο τρίτο φορέα και 
επαναλαμβάνει ότι όλοι οι δικαιούχοι 
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πρέπει να δεσμεύονται ότι θα υπηρετούν 
τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και θα τάσσονται 
ανεξαιρέτως κατά της βίας, αποκλείοντας 
έτσι με αυστηρότητα το ενδεχόμενο να 
στηρίξει το προτεινόμενο ΕΤΔ 
οποιοδήποτε άτομο, οποιαδήποτε ομάδα 
ή οποιοδήποτε κίνημα έχει 
χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ή 
εξακολουθεί να χρησιμοποιεί βίαιες ή 
ένοπλες μεθόδους·

Or. en

Τροπολογία 55
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(δ) να εξασφαλίσει ότι το ΕΤΔ 
διαδραματίζει κατάλληλο ρόλο, ο οποίος 
συμπληρώνει και δεν περιορίζει τις 
δραστηριότητες των υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως του 
ΕΜΔΔΑ· εφόσον ενδείκνυται, το ΕΤΔ θα 
πρέπει να δρομολογεί έργα τα οποία θα 
μπορούν αργότερα να συνεχιστούν από το 
ΕΜΔΔΑ, δημιουργώντας κατά τον τρόπο 
αυτόν διασυνδέσεις με το ΕΜΔΔΑ, με 
στόχο τη διασφάλιση εσωτερικής 
συνοχής και βιωσιμότητας σε πιο 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

(δ) να εξασφαλίσει ότι το ΕΤΔ 
διαδραματίζει κατάλληλο ρόλο, ο οποίος 
συμπληρώνει και δεν επικαλύπτει, αλλά 
ούτε περιορίζει τις δραστηριότητες των 
υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, 
ιδίως του ΕΜΔΔΑ· εφόσον ενδείκνυται, το 
ΕΤΔ θα πρέπει να δρομολογεί έργα τα 
οποία θα μπορούν αργότερα να 
συνεχιστούν από το ΕΜΔΔΑ ή άλλα 
γεωγραφικού χαρακτήρα μέσα, 
δημιουργώντας κατά τον τρόπο αυτόν 
διασυνδέσεις προγραμματισμού που θα 
διασφαλίσουν εσωτερική συνοχή και 
βιωσιμότητα σε πιο μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα

Or. en

Τροπολογία 56
Barbara Lochbihler
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(δ) να εξασφαλίσει ότι το ΕΤΔ 
διαδραματίζει κατάλληλο ρόλο, ο οποίος 
συμπληρώνει και δεν περιορίζει τις 
δραστηριότητες των υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως του 
ΕΜΔΔΑ· εφόσον ενδείκνυται, το ΕΤΔ θα 
πρέπει να δρομολογεί έργα τα οποία θα 
μπορούν αργότερα να συνεχιστούν από το 
ΕΜΔΔΑ, δημιουργώντας κατά τον τρόπο 
αυτόν διασυνδέσεις με το ΕΜΔΔΑ, με 
στόχο τη διασφάλιση εσωτερικής συνοχής 
και βιωσιμότητας σε πιο μακροπρόθεσμο
ορίζοντα·

(δ) να εξασφαλίσει ότι το ΕΤΔ 
επικεντρώνεται αποκλειστικώς στις δικές 
του προστιθέμενες αξίες που απομένει να 
προσδιοριστούν και να βασίζονται σε ένα 
συμπληρωματικό προς την αποστολή των 
ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, 
ιδίως του ΕΜΔΔΑ και του Μέσου 
Σταθερότητας, τα οποία δεν πρέπει να 
περιοριστούν από τις δραστηριότητες 
στις οποίες θα επιδοθεί το ΕΤΔ· εφόσον 
ενδείκνυται, το ΕΤΔ θα έχει τη 
δυνατότητα να δρομολογεί έργα τα οποία 
θα μπορούν ενδεχομένως αργότερα να 
συνεχιστούν από άλλα μέσα, με στόχο τη 
διασφάλιση εσωτερικής συνοχής και 
βιωσιμότητας σε πιο μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα

Or. en

Τροπολογία 57
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(δ) να εξασφαλίσει ότι το ΕΤΔ 
διαδραματίζει κατάλληλο ρόλο, ο οποίος 
συμπληρώνει και δεν περιορίζει τις 
δραστηριότητες των υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως του 
ΕΜΔΔΑ· εφόσον ενδείκνυται, το ΕΤΔ θα 
πρέπει να δρομολογεί έργα τα οποία θα 
μπορούν αργότερα να συνεχιστούν από το 
ΕΜΔΔΑ, δημιουργώντας κατά τον τρόπο 
αυτόν διασυνδέσεις με το ΕΜΔΔΑ, με 
στόχο τη διασφάλιση εσωτερικής συνοχής 
και βιωσιμότητας σε πιο μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα·

(δ) να εξασφαλίσει ότι το ΕΤΔ 
διαδραματίζει κατάλληλο ρόλο, ο οποίος 
συμπληρώνει και δεν περιορίζει τις 
δραστηριότητες των υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως του 
ΕΜΔΔΑ και του μηχανισμού 
χρηματοδότησης για την κοινωνία των 
πολιτών· εφόσον ενδείκνυται, το ΕΤΔ θα 
πρέπει να δρομολογεί έργα τα οποία θα 
μπορούν αργότερα να συνεχιστούν από το 
ΕΜΔΔΑ, δημιουργώντας κατά τον τρόπο 
αυτόν διασυνδέσεις με το ΕΜΔΔΑ, με 
στόχο τη διασφάλιση εσωτερικής συνοχής 
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και βιωσιμότητας σε πιο μακροπρόθεσμο
ορίζοντα·

Or. en

Τροπολογία 58
Göran Färm, Ana Gomes, Jens Geier, Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(δ) να εξασφαλίσει ότι το ΕΤΔ 
διαδραματίζει κατάλληλο ρόλο, ο οποίος 
συμπληρώνει και δεν περιορίζει τις 
δραστηριότητες των υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως του 
ΕΜΔΔΑ· εφόσον ενδείκνυται, το ΕΤΔ θα 
πρέπει να δρομολογεί έργα τα οποία θα 
μπορούν αργότερα να συνεχιστούν από το 
ΕΜΔΔΑ, δημιουργώντας κατά τον τρόπο 
αυτόν διασυνδέσεις με το ΕΜΔΔΑ, με 
στόχο τη διασφάλιση εσωτερικής συνοχής 
και βιωσιμότητας σε πιο μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα·

(δ) να εξασφαλίσει ότι το ΕΤΔ 
διαδραματίζει κατάλληλο ρόλο, ο οποίος 
συμπληρώνει και δεν περιορίζει τις 
δραστηριότητες των υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών μέσων· επισημαίνει ότι η 
θέσπιση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη 
Δημοκρατία δεν πρέπει να γίνει αιτία 
αλληλοεπικαλύψεων και διπλών 
εκτελέσεων με τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως 
το ΕΜΔΔΑ εφόσον ενδείκνυται, το ΕΤΔ 
θα πρέπει να δρομολογεί έργα τα οποία θα 
μπορούν αργότερα να συνεχιστούν από το 
ΕΜΔΔΑ, δημιουργώντας κατά τον τρόπο 
αυτόν διασυνδέσεις με το ΕΜΔΔΑ, με 
στόχο τη διασφάλιση εσωτερικής συνοχής 
και βιωσιμότητας σε πιο μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα·

Or. en

Τροπολογία 59
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(δ) να εξασφαλίσει ότι το ΕΤΔ 
διαδραματίζει κατάλληλο ρόλο, ο οποίος 
συμπληρώνει και δεν περιορίζει τις 

(δ) να εξασφαλίσει ότι το ΕΤΔ 
διαδραματίζει κατάλληλο ρόλο, ο οποίος 
συμπληρώνει και δεν περιορίζει τις 
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δραστηριότητες των υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως του 
ΕΜΔΔΑ· εφόσον ενδείκνυται, το ΕΤΔ θα 
πρέπει να δρομολογεί έργα τα οποία θα 
μπορούν αργότερα να συνεχιστούν από το 
ΕΜΔΔΑ, δημιουργώντας κατά τον τρόπο 
αυτόν διασυνδέσεις με το ΕΜΔΔΑ, με 
στόχο τη διασφάλιση εσωτερικής συνοχής 
και βιωσιμότητας σε πιο μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα·

δραστηριότητες των υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως του 
ΕΜΔΔΑ· να επιδιώξει διαβεβαιώσεις ότι 
η χρηματοδότηση που προορίζεται για το 
ΕΜΔΔΑ στις προσεχείς δημοσιονομικές 
προοπτικές (2014-2020) δεν επηρεάζεται 
αρνητικά πό την θέσπιση του ΕΤΔ·
εφόσον ενδείκνυται, το ΕΤΔ θα πρέπει να 
δρομολογεί έργα τα οποία θα μπορούν 
αργότερα να συνεχιστούν από το ΕΜΔΔΑ, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι στόχοι του 
έργου συνάδουν με τις προτεραιότητες, 
τις θεματικές γραμμές και τον 
προγραμματισμό του μέσου,
δημιουργώντας κατά τον τρόπο αυτόν 
διασυνδέσεις με το ΕΜΔΔΑ, με στόχο τη 
διασφάλιση εσωτερικής συνοχής και 
βιωσιμότητας σε πιο μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα·

Or. es

Τροπολογία 60
Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(δ α) να διατυπώσει επακριβή 
μεθοδολογία προκειμένου να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των 
χρηματοδοτικών μέσων, του 
πολυσύνθετου δικτύου των κοινοτικών 
και κοινοβουλευτικών υποδομών
(Γραφείο Προώθησης της 
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, Όμιλοι 
Ευρωπεριφερειακής Συνεργασίας κλπ) 
που ασχολούνται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και του ΕΤΔ πριν αρχίσουν 
οποιεσδήποτε εργασίες για τούτο το έργο·

Or. fr
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Τροπολογία 61
Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ε) να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση 
του ΕΤΔ στα πρώιμα στάδια της 
μετάβασης, με στόχο την εκκίνηση έργων 
τα οποία δεν μπορούσαν μέχρι στιγμής να 
λάβουν τη στήριξη της ΕΕ λόγω 
γραφειοκρατικών περιορισμών· και να 
διαμορφώσει το ΕΤΔ κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να αποφεύγει λιγότερο την ανάληψη 
κινδύνων·

(ε) να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση 
του ΕΤΔ στα πρώιμα στάδια της 
μετάβασης, με στόχο την εκκίνηση έργων 
τα οποία δεν μπορούσαν μέχρι στιγμής να 
λάβουν τη στήριξη της ΕΕ λόγω 
γραφειοκρατικών περιορισμών·

Or. fr

Τροπολογία 62
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ε) να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση 
του ΕΤΔ στα πρώιμα στάδια της 
μετάβασης, με στόχο την εκκίνηση έργων 
τα οποία δεν μπορούσαν μέχρι στιγμής να 
λάβουν τη στήριξη της ΕΕ λόγω 
γραφειοκρατικών περιορισμών· και να 
διαμορφώσει το ΕΤΔ κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να αποφεύγει λιγότερο την ανάληψη 
κινδύνων·

(ε) να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση 
του ΕΤΔ στα πρώιμα στάδια του 
εκδημοκρατισμού, με στόχο την εκκίνηση 
έργων τα οποία δεν μπορούσαν μέχρι 
στιγμής να λάβουν τη στήριξη της ΕΕ 
λόγω γραφειοκρατικών περιορισμών· και 
να διαμορφώσει το ΕΤΔ κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να λειτουργεί κατά τρόπο 
ταχύτερο, αποτελεσματικότερο και πιο 
ολοκληρωμένο·

Or. de
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Τροπολογία 63
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ε) να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση 
του ΕΤΔ στα πρώιμα στάδια της 
μετάβασης, με στόχο την εκκίνηση έργων 
τα οποία δεν μπορούσαν μέχρι στιγμής να 
λάβουν τη στήριξη της ΕΕ λόγω 
γραφειοκρατικών περιορισμών· και να 
διαμορφώσει το ΕΤΔ κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να αποφεύγει λιγότερο την ανάληψη 
κινδύνων·

(ε) να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση 
του ΕΤΔ σε τρία στάδια, προ, κατά τη 
διάρκεια και μετά την εγκαθίδρυση της 
δημοκρατίας, με στόχο την εκκίνηση 
έργων τα οποία δεν μπορούσαν μέχρι 
στιγμής να λάβουν τη στήριξη της ΕΕ 
λόγω γραφειοκρατικών περιορισμών· και 
να διαμορφώσει το ΕΤΔ κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να αποφεύγει λιγότερο την 
ανάληψη κινδύνων ενώ συμμορφώνεται 
παραλλήλως με τους χρηματοδοτικούς 
κανονισμούς και τους νομικούς 
περιορισμούς των δωρητών της·

Or. en

Τροπολογία 64
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ε) να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση 
του ΕΤΔ στα πρώιμα στάδια της 
μετάβασης, με στόχο την εκκίνηση έργων 
τα οποία δεν μπορούσαν μέχρι στιγμής να 
λάβουν τη στήριξη της ΕΕ λόγω 
γραφειοκρατικών περιορισμών· και να 
διαμορφώσει το ΕΤΔ κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να αποφεύγει λιγότερο την ανάληψη 
κινδύνων·

(ε) να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση 
του ΕΤΔ στα πρώιμα στάδια της 
μετάβασης, με στόχο την εκκίνηση έργων 
τα οποία δεν μπορούσαν μέχρι στιγμής να 
λάβουν τη στήριξη της ΕΕ λόγω 
γραφειοκρατικών κωλυμάτων· και να 
διαμορφώσει το ΕΤΔ κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να αποφεύγει λιγότερο την ανάληψη 
κινδύνων·

Or. en
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Τροπολογία 65
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ε) να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση 
του ΕΤΔ στα πρώιμα στάδια της 
μετάβασης, με στόχο την εκκίνηση έργων 
τα οποία δεν μπορούσαν μέχρι στιγμής να 
λάβουν τη στήριξη της ΕΕ λόγω 
γραφειοκρατικών περιορισμών· και να 
διαμορφώσει το ΕΤΔ κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να αποφεύγει λιγότερο την ανάληψη 
κινδύνων·

(ε) να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση 
του ΕΤΔ στα πρώιμα στάδια της 
μετάβασης, με στόχο την εκκίνηση έργων 
και καινοτόμων λύσεων και ιδεών από 
την βάση που δεν μπορούσαν μέχρι 
στιγμής να λάβουν τη στήριξη της ΕΕ 
λόγω γραφειοκρατικών περιορισμών· και 
να διαμορφώσει το ΕΤΔ κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να αποφεύγει λιγότερο την 
ανάληψη κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 66
Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ε) να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση 
του ΕΤΔ στα πρώιμα στάδια της 
μετάβασης, με στόχο την εκκίνηση έργων 
τα οποία δεν μπορούσαν μέχρι στιγμής να 
λάβουν τη στήριξη της ΕΕ λόγω 
γραφειοκρατικών περιορισμών· και να 
διαμορφώσει το ΕΤΔ κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να αποφεύγει λιγότερο την ανάληψη 
κινδύνων·

(ε) να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση 
του ΕΤΔ στα πρώιμα στάδια της 
μετάβασης, με στόχο την εκκίνηση έργων 
τα οποία δεν μπορούσαν μέχρι στιγμής να 
λάβουν τη στήριξη της ΕΕ λόγω 
διαδικαστικών περιορισμών·και 
άμβλυνσης κινδύνου και να διαμορφώσει 
το ΕΤΔ κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
αποφεύγει λιγότερο την ανάληψη 
κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 67
Göran Färm, Ana Gomes, Jens Geier, Véronique De Keyser
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ε) να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση 
του ΕΤΔ στα πρώιμα στάδια της 
μετάβασης, με στόχο την εκκίνηση έργων 
τα οποία δεν μπορούσαν μέχρι στιγμής να 
λάβουν τη στήριξη της ΕΕ λόγω 
γραφειοκρατικών περιορισμών· και να 
διαμορφώσει το ΕΤΔ κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να αποφεύγει λιγότερο την ανάληψη 
κινδύνων·

(ε) να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση 
του ΕΤΔ στα πρώιμα στάδια της 
μετάβασης, με στόχο την εκκίνηση έργων 
τα οποία δεν μπορούσαν μέχρι στιγμής να 
λάβουν τη στήριξη της ΕΕ για 
διαδικαστικούς λόγους· και να 
διαμορφώσει το ΕΤΔ κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να αποφεύγει λιγότερο την ανάληψη 
κινδύνων· εκφράζει εντούτοις τη λύπη του 
διότι δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί 
το κοινοτικό πλαίσιο για τέτοια έργα·  
επισημαίνει τη σημασία της κοινοτικής 
μεθόδου και καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει τρόπους μεταρρύθμισης και 
τροποποίησης των μέσων της ΕΕ 
προκειμένου να υπάρχει στο μέλλον η 
δυνατότητα ευέλικτων και γρήγορων 
μηχανισμών ανταπόκρισης·

Or. en

Τροπολογία 68
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ε α) ζητεί να αποτελέσει αντικείμενο 
παρατήρησης η αμεροληψία των 
αποστολών παρατήρησης εκλογών της 
ΕΕ και να εξεταστεί έτσι το ενδεχόμενο 
να μην συμπεριλάβει το ΕΤΔ παρόμοιες 
αποστολές μεταξύ των δράσεων του για 
την προαγωγή της δημοκρατίας·

Or. es
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Τροπολογία 69
Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων·

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα τοπικών παραγόντων που 
αγωνίζονται για την υλοποίηση 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων·

Or. fr

Τροπολογία 70
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων (λόγου 
χάρη αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
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καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων·

καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, πολιτικά στρατευμένων 
καλλιτεχνών, μέσων ενημέρωσης, ομάδων 
προβληματισμού κλπ., προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων· να παράσχει υποστήριξη 
στους προαναφερθέντες κατά τρόπο 
πολυφωνικό·

Or. en

Τροπολογία 71
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων·

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
κινήματα λαϊκής βάσης και μη 
καταχωρημένες ΜΚΟ, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις), παραγόντων 
παρακολούθησης και καταγγελιών 
παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, πολιτικά στρατευμένων 
καλλιτεχνών, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού κλπ., 
προκειμένου το ΕΤΔ να είναι σε θέση να 
στηρίξει ευρύ φάσμα παραγόντων που 
αγωνίζονται για την υλοποίηση 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων· να 
παράσχει υποστήριξη στους 
προαναφερθέντες κατά τρόπο 
πολυφωνικό ενώ παράλληλα αποφεύγει 
οποιαδήποτε απευθείας χρηματοδότηση 
πολιτικού κόμματος·

Or. en
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Τροπολογία 72
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Ana Gomes
εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων·

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων· επισημαίνει ότι πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα σε τομείς 
ιδιαίτερης ευαισθησίας ως προς την 
ισότητα των φύλων που άπτονται των 
μεταρρυθμίσεων εκδημοκρατισμού, όπως 
είναι η πάταξη της βίας εναντίον των 
γυναικών, η παροχή σε αυτές ευκαιριών 
απασχόλησης, η διεύρυνση της 
συμμετοχής των γυναικών σε εκλογές και 
πολιτικά κόμματα, η επέκταση των 
δυνατοτήτων ίσης πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη και στην εκπαίδευση για 
γυναίκες και κορίτσια και η αποτροπή ή ο 
τερματισμός των παρατηρούμενων 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων των 
γυναικών·

Or. en
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Τροπολογία 73
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων·

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
πολιτικών αγωνιστών, μέσων ενημέρωσης 
και ομάδων προβληματισμού, προκειμένου 
το ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 74
Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
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ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων·

ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού, νέων φορέων 
ενημέρωσης (π.χ. ιστολόγοι), οργανώσεις 
προστασίας μειονοτικών δικαιωμάτων 
και οργανώσεις γυναικών προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 75
Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων·

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων· να παράσχει υποστήριξη 
στους προαναφερθέντες πολιτικούς 
φορείς και στα προαναφερθέντα 
κινήματα κατά τρόπο πολυφωνικό·

Or. en



PE478.531v01-00 42/73 AM\887375EL.doc

EL

Τροπολογία 76
Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων·

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων φιλοδημοκρατικών παραγόντων, 
μεταξύ των οποίων κινήματα λαϊκής 
βάσης και μη καταχωρημένες ΜΚΟ, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις), παραγόντων 
παρακολούθησης και καταγγελιών 
παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων ενώ ταυτόχρονα 
αποκλείεται η απευθείας χρηματοδότηση 
των πολιτικών κομμάτων, με την 
εξαίρεση των δραστηριοτήτων 
οικοδόμησης δυνατοτήτων και 
κατάρτισης, διότι κάθε χρηματοδότηση 
προερχόμενη από το εξωτερικό ενδέχεται 
να υπονομεύσει την αξιοπιστία τους στην 
ίδια τους τη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 77
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια (στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
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της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων·

της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών
και ομάδων προβληματισμού, προκειμένου 
το ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων και την μετατροπή των 
χωρών τους σε ευνομούμενες και 
ελεύθερες κοινωνίες·

Or. en

Τροπολογία 78
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
την υλοποίηση δημοκρατικών 

(στ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια 
της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης 
χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών 
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων 
καίριων πολιτικών παραγόντων 
(αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, 
νεοσύστατα πολιτικά κόμματα, κινήματα 
λαϊκής βάσης και μη καταχωρημένες 
ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
παραγόντων παρακολούθησης και 
καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων 
αντιφρονούντων, ανθρώπων και θεσμών 
του πολιτισμού, μέσων ενημέρωσης και 
ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το 
ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ 
φάσμα παραγόντων που αγωνίζονται για 
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μεταρρυθμίσεων· την υλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 79
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(στ α) να διασφαλιστεί ότι δίνεται 
επαρκής έμφαση, σε όλα τα στάδια της 
λειτουργίας του ΕΤΔ, όσον αφορά την 
δραστηριοποίηση των γυναικών και των 
νέων και όσον αφορά καινοτόμους 
τρόπους χρήσης και διάθεσης των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης·

Or. en

Τροπολογία 80
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(στ α) να θεωρεί σημαντικό το γεγονός 
ότι το ΕΤΔ χορηγεί πολυκομματική 
ενίσχυση σε κοινωνίες χωρών υπό 
μετάβαση, δεδομένου του θεμελιώδη 
ρόλου τους στη δημοκρατία και με σκοπό 
την επίτευξη εθνικής συναίνεσης· 

Or. es

Τροπολογία 81
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(στ α) να διασφαλίσει την αξιοποίηση 
τμήματος της παρεχόμενης 
χρηματοδότησης για διεθνείς 
ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με 
τους ακτιβιστές και τις οργανώσεις που 
ενισχύονται από το ΕΤΔ προκειμένου να 
καταστεί δυσκολότερη για τις αρχές των 
μη δημοκρατικών καθεστώτων η δίωξη ή
η παρενόχληση αυτών των ακτιβιστών σε 
αντίποινα για την κριτική που ασκούν 
στις αρχές·

Or. en

Τροπολογία 82
Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ζ) να παράσχει τη δυνατότητα στο ΕΤΔ 
να χορηγεί απευθείας επιδοτήσεις στους 
επιλεγμένους δικαιούχους και να διαθέτει 
εκ νέου χρηματοδοτικούς πόρους μέσω 
μη κερδοσκοπικών φορέων, όπως 
ιδρύματα και ΜΚΟ· ειδικά στα αρχικά 
στάδια, η εκ νέου χρηματοδότηση θα 
αποτελέσει αποδοτικό μηχανισμό για την 
επιτόπου συνεργασία του ΕΤΔ με 
εταίρους που διαθέτουν τις απαιτούμενες 
γνώσεις και τις τοπικές υποδομές, ενώ 
χαίρουν ταυτόχρονα της εμπιστοσύνης 
των τοπικών πληθυσμών·

διαγράφεται

Or. fr



PE478.531v01-00 46/73 AM\887375EL.doc

EL

Τροπολογία 83
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ζ) να παράσχει τη δυνατότητα στο ΕΤΔ να 
χορηγεί απευθείας επιδοτήσεις στους 
επιλεγμένους δικαιούχους και να διαθέτει
εκ νέου χρηματοδοτικούς πόρους μέσω μη 
κερδοσκοπικών φορέων, όπως ιδρύματα 
και ΜΚΟ· ειδικά στα αρχικά στάδια, η εκ 
νέου χρηματοδότηση θα αποτελέσει 
αποδοτικό μηχανισμό για την επιτόπου 
συνεργασία του ΕΤΔ με εταίρους που 
διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τις 
τοπικές υποδομές, ενώ χαίρουν 
ταυτόχρονα της εμπιστοσύνης των τοπικών 
πληθυσμών·

(ζ) να παράσχει τη δυνατότητα στο ΕΤΔ να 
χορηγεί απευθείας επιδοτήσεις στους 
επιλεγμένους δικαιούχους και να διαθέτει 
εκ νέου χρηματοδοτικούς πόρους μέσω μη 
κερδοσκοπικών φορέων, όπως ιδρύματα 
και ΜΚΟ· ειδικά στα αρχικά στάδια, η εκ 
νέου χρηματοδότηση θα αποτελέσει 
αποδοτικό μηχανισμό για την επιτόπου 
συνεργασία του ΕΤΔ με εταίρους που 
διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τις 
τοπικές υποδομές, ενώ χαίρουν 
ταυτόχρονα της εμπιστοσύνης των τοπικών 
πληθυσμών· η εκ νέου χρηματοδότηση θα 
μείωνε επίσης τον διοικητικό φόρτο του 
ΕΤΔ και τους ενδεχόμενους κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 84
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ζ) να παράσχει τη δυνατότητα στο ΕΤΔ να 
χορηγεί απευθείας επιδοτήσεις στους 
επιλεγμένους δικαιούχους και να διαθέτει 
εκ νέου χρηματοδοτικούς πόρους μέσω μη 
κερδοσκοπικών φορέων, όπως ιδρύματα 
και ΜΚΟ· ειδικά στα αρχικά στάδια, η εκ 
νέου χρηματοδότηση θα αποτελέσει 
αποδοτικό μηχανισμό για την επιτόπου 
συνεργασία του ΕΤΔ με εταίρους που 
διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τις 
τοπικές υποδομές, ενώ χαίρουν 
ταυτόχρονα της εμπιστοσύνης των τοπικών 

(ζ) να παράσχει τη δυνατότητα στο ΕΤΔ να 
χορηγεί απευθείας και χωρίς διακρίσεις 
επιδοτήσεις στους επιλεγμένους 
δικαιούχους και να διαθέτει εκ νέου 
χρηματοδοτικούς πόρους μέσω μη 
κερδοσκοπικών φορέων, όπως ιδρύματα 
και ΜΚΟ· ειδικά στα αρχικά στάδια, η εκ 
νέου χρηματοδότηση θα αποτελέσει 
αποδοτικό μηχανισμό για την επιτόπου 
συνεργασία του ΕΤΔ με εταίρους που 
διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τις 
τοπικές υποδομές, ενώ χαίρουν 
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πληθυσμών· ταυτόχρονα της εμπιστοσύνης των τοπικών 
πληθυσμών·

Or. en

Τροπολογία 85
Vincent Peillon, Marielle De Sarnez, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Michael 
Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ζ) να παράσχει τη δυνατότητα στο ΕΤΔ 
να χορηγεί απευθείας επιδοτήσεις στους 
επιλεγμένους δικαιούχους και να διαθέτει 
εκ νέου χρηματοδοτικούς πόρους μέσω 
μη κερδοσκοπικών φορέων, όπως 
ιδρύματα και ΜΚΟ· ειδικά στα αρχικά 
στάδια, η εκ νέου χρηματοδότηση θα 
αποτελέσει αποδοτικό μηχανισμό για την 
επιτόπου συνεργασία του ΕΤΔ με εταίρους 
που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις 
και τις τοπικές υποδομές, ενώ χαίρουν 
ταυτόχρονα της εμπιστοσύνης των τοπικών 
πληθυσμών·

(ζ) να δοθεί προτεραιότητα στην
χορήγηση επιδοτήσεων μέσω μη 
κερδοσκοπικών φορέων, όπως ιδρύματα 
και ΜΚΟ·αντί της απευθείας χορήγησης 
επιδοτήσεων στους τελικούς δικαιούχους· 
η εκ νέου χρηματοδότηση θα αποτελέσει 
αποδοτικό μηχανισμό για την επιτόπου 
συνεργασία του ΕΤΔ με εταίρους που 
διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τις 
τοπικές υποδομές, ενώ χαίρουν 
ταυτόχρονα της εμπιστοσύνης των τοπικών 
πληθυσμών·

Or. fr

Τροπολογία 86
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ζ) να παράσχει τη δυνατότητα στο ΕΤΔ να 
χορηγεί απευθείας επιδοτήσεις στους 
επιλεγμένους δικαιούχους και να διαθέτει 
εκ νέου χρηματοδοτικούς πόρους μέσω μη 
κερδοσκοπικών φορέων, όπως ιδρύματα 
και ΜΚΟ· ειδικά στα αρχικά στάδια, η εκ 

(ζ) να παράσχει τη δυνατότητα στο ΕΤΔ να 
χορηγεί κυρίως απευθείας επιδοτήσεις 
στους επιλεγμένους δικαιούχους και να 
διαθέτει εκ νέου χρηματοδοτικούς πόρους 
μέσω μη κερδοσκοπικών φορέων, όπως 
ιδρύματα και ΜΚΟ· ειδικά στα αρχικά 
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νέου χρηματοδότηση θα αποτελέσει 
αποδοτικό μηχανισμό για την επιτόπου 
συνεργασία του ΕΤΔ με εταίρους που 
διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τις 
τοπικές υποδομές, ενώ χαίρουν 
ταυτόχρονα της εμπιστοσύνης των τοπικών 
πληθυσμών·

στάδια, η εκ νέου χρηματοδότηση θα 
αποτελέσει αποδοτικό μηχανισμό για την 
επιτόπου συνεργασία του ΕΤΔ με εταίρους 
που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις 
και τις τοπικές υποδομές, ενώ χαίρουν 
ταυτόχρονα της εμπιστοσύνης των τοπικών 
πληθυσμών·

Or. en

Τροπολογία 87
Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ζ) να παράσχει τη δυνατότητα στο ΕΤΔ να 
χορηγεί απευθείας επιδοτήσεις στους 
επιλεγμένους δικαιούχους και να διαθέτει 
εκ νέου χρηματοδοτικούς πόρους μέσω μη 
κερδοσκοπικών φορέων, όπως ιδρύματα 
και ΜΚΟ· ειδικά στα αρχικά στάδια, η εκ 
νέου χρηματοδότηση θα αποτελέσει 
αποδοτικό μηχανισμό για την επιτόπου 
συνεργασία του ΕΤΔ με εταίρους που 
διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τις 
τοπικές υποδομές, ενώ χαίρουν 
ταυτόχρονα της εμπιστοσύνης των τοπικών 
πληθυσμών·

(ζ) να παράσχει τη δυνατότητα στο ΕΤΔ να 
χορηγεί απευθείας επιδοτήσεις στους 
επιλεγμένους δικαιούχους και να διαθέτει 
εκ νέου χρηματοδοτικούς πόρους μέσω μη 
κερδοσκοπικών φορέων, όπως ιδρύματα 
και ΜΚΟ· ειδικά στα αρχικά στάδια, η εκ 
νέου χρηματοδότηση θα αποτελέσει 
αποδοτικό μηχανισμό για την επιτόπου 
συνεργασία του ΕΤΔ με εταίρους που 
διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τις 
τοπικές υποδομές, ενώ χαίρουν 
ταυτόχρονα της εμπιστοσύνης των τοπικών 
πληθυσμών· να επιτραπεί η δημιουργία 
υποδομής κύριου δικαιούχου που θα 
μείωνε τον διοικητικό φόρτο του ΕΤΔ·

Or. en

Τροπολογία 88
Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο η
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(η) να διατηρήσει μια διαφανή και ανοικτή
δομή διακυβέρνησης, μεριμνώντας για τον 
ισορροπημένο συνδυασμό εκπροσώπων 
των κρατών μελών και των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
του Κοινοβουλίου, και ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών· να 
διασφαλίσει την εξισορρόπηση μεταξύ της 
αυτονομίας και της ανεξαρτησίας του ΕΤΔ 
και της υποχρέωσης λογοδοσίας του στους 
χρηματοδότες του·

(η) να διατηρήσει μια ευέλικτη, διαφανή 
και πολιτικά αντιπροσωπευτική δομή 
διακυβέρνησης, μεριμνώντας για τον 
ισορροπημένο συνδυασμό εκπροσώπων 
των κρατών μελών και των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
του Κοινοβουλίου, και ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών· να 
διασφαλίσει την εξισορρόπηση μεταξύ της 
αυτονομίας και της ανεξαρτησίας του ΕΤΔ 
και της υποχρέωσης λογοδοσίας του στους 
χρηματοδότες του·

Or. fr

Τροπολογία 89
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(η) να διατηρήσει μια διαφανή και ανοικτή 
δομή διακυβέρνησης, μεριμνώντας για τον 
ισορροπημένο συνδυασμό εκπροσώπων 
των κρατών μελών και των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
του Κοινοβουλίου, και ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών· να 
διασφαλίσει την εξισορρόπηση μεταξύ της 
αυτονομίας και της ανεξαρτησίας του ΕΤΔ 
και της υποχρέωσης λογοδοσίας του στους 
χρηματοδότες του·

(η) να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ διαθέτει 
πολιτική επιρροή αντίστοιχη με την 
χρηματοπιστωτική της συνεισφορά· να 
θεσπίσει μια διαφανή και ανοικτή δομή 
διακυβέρνησης, μεριμνώντας για τον 
ισορροπημένο συνδυασμό εκπροσώπων 
των κρατών μελών και των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
του Κοινοβουλίου, και ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών· να 
διασφαλίσει μια σαφή εξισορρόπηση 
μεταξύ της αυτονομίας και της 
ανεξαρτησίας του ΕΤΔ και της 
υποχρέωσης λογοδοσίας του στους 
χρηματοδότες του·

Or. en
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Τροπολογία 90
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(η) να διατηρήσει μια διαφανή και ανοικτή 
δομή διακυβέρνησης, μεριμνώντας για τον 
ισορροπημένο συνδυασμό εκπροσώπων 
των κρατών μελών και των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
του Κοινοβουλίου, και ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών· να 
διασφαλίσει την εξισορρόπηση μεταξύ της 
αυτονομίας και της ανεξαρτησίας του ΕΤΔ 
και της υποχρέωσης λογοδοσίας του στους 
χρηματοδότες του·

(η) να διατηρήσει μια διαφανή και ανοικτή 
δομή διακυβέρνησης, μεριμνώντας για τον 
ισορροπημένο και οικονομικά αποδοτικό 
συνδυασμό εκπροσώπων των κρατών 
μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, 
και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και 
επαγγελματιών· να διασφαλίσει την 
εξισορρόπηση μεταξύ της αυτονομίας και 
της ανεξαρτησίας του ΕΤΔ και της 
υποχρέωσης λογοδοσίας του στους 
χρηματοδότες του και να εξασφαλίσει τον 
μέγιστο δυνατό βαθμό οικονομικής 
αξιοπιστίας στους λογαριασμούς του, με 
ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην χάνονται 
κονδύλια λόγω διαφθοράς και ώστε να 
μην καταβάλλονται ποσά σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή φορέα συνδέεται 
καθοιονδήποτε τρόπο με εγκληματικές ή 
τρομοκρατικές οργανώσεις·

Or. en

Τροπολογία 91
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(η) να διατηρήσει μια διαφανή και ανοικτή 
δομή διακυβέρνησης, μεριμνώντας για τον 
ισορροπημένο συνδυασμό εκπροσώπων 
των κρατών μελών και των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
του Κοινοβουλίου, και ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών· να 

(η) να διατηρήσει μια διαφανή και ανοικτή 
δομή διακυβέρνησης, μεριμνώντας για τον 
ισορροπημένο συνδυασμό εκπροσώπων 
του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του 
Κοινοβουλίου, και ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών· να 
διασφαλίσει την εξισορρόπηση μεταξύ της 
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διασφαλίσει την εξισορρόπηση μεταξύ της 
αυτονομίας και της ανεξαρτησίας του ΕΤΔ 
και της υποχρέωσης λογοδοσίας του στους 
χρηματοδότες του·

αυτονομίας και της ανεξαρτησίας του ΕΤΔ 
και της υποχρέωσης λογοδοσίας του στους 
χρηματοδότες του·

Or. en

Τροπολογία 92
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(η α) να λάβει υπόψη του ότι η 
χρηματοδότηση του Ταμείου θα προέλθει 
κυρίως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·
να επανεξετάσει την σύνθεση του 
διοικητικού συμβουλίου και της 
εκτελεστικής επιτροπής του προκειμένου 
τα κράτη μέλη να εκπροσωπούνται μέσω 
του Συμβουλίου ανεξαρτήτως των 
επιμέρους οικονομικών συνεισφορών και 
να ενισχύσει την εκπροσώπηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να 
εξασφαλιστεί η συμμετοχή του πυρήνα 
του πολιτικού του φάσματος·

Or. en

Τροπολογία 93
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(θ) να εντάξει στο ΕΤΔ κατάλληλους 
διαύλους διαρθρωμένης συνεργασίας και 
συντονισμού με τις Βρυξέλλες και τους 
παράγοντες που δραστηριοποιούνται 
επιτόπου· να μεριμνήσει για τον 

(θ) να εντάξει στο ΕΤΔ κατάλληλους 
διαύλους διαρθρωμένης συνεργασίας και 
συντονισμού με τις Βρυξέλλες και τους 
παράγοντες που δραστηριοποιούνται 
επιτόπου· να μεριμνήσει για τον 
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ενισχυμένο συντονισμό και τη 
διαβούλευση μεταξύ της μελλοντικής 
εκτελεστικής επιτροπής και της 
γραμματείας του ΕΤΔ, αφενός, και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ), της Επιτροπής και του 
Κοινοβουλίου, αφετέρου, στο πλαίσιο των 
στρατηγικών, των στόχων και των 
πρωτοβουλιών των αντίστοιχων μέσων της 
ΕΕ, καθώς και για τη διεξαγωγή 
διαρθρωμένου διαλόγου με τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες 
των κρατών μελών που 
δραστηριοποιούνται επιτόπου·

ενισχυμένο συντονισμό και τη 
διαβούλευση μεταξύ της μελλοντικής 
εκτελεστικής επιτροπής και της 
γραμματείας του ΕΤΔ, αφενός, και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ), της Επιτροπής και του 
Κοινοβουλίου, αφετέρου, στο πλαίσιο των 
στρατηγικών, των στόχων και των 
πρωτοβουλιών των αντίστοιχων μέσων 
τους, καθώς και για τη διεξαγωγή 
διαρθρωμένου διαλόγου με τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες 
των κρατών μελών που 
δραστηριοποιούνται επιτόπου·

Or. en

Τροπολογία 94
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(θ) να εντάξει στο ΕΤΔ κατάλληλους 
διαύλους διαρθρωμένης συνεργασίας και 
συντονισμού με τις Βρυξέλλες και τους 
παράγοντες που δραστηριοποιούνται 
επιτόπου· να μεριμνήσει για τον 
ενισχυμένο συντονισμό και τη 
διαβούλευση μεταξύ της μελλοντικής 
εκτελεστικής επιτροπής και της 
γραμματείας του ΕΤΔ, αφενός, και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ), της Επιτροπής και του 
Κοινοβουλίου, αφετέρου, στο πλαίσιο των 
στρατηγικών, των στόχων και των 
πρωτοβουλιών των αντίστοιχων μέσων της 
ΕΕ, καθώς και για τη διεξαγωγή 
διαρθρωμένου διαλόγου με τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες 
των κρατών μελών που 
δραστηριοποιούνται επιτόπου·

(θ) να εντάξει στο ΕΤΔ κατάλληλους 
διαύλους διαρθρωμένης συνεργασίας και
συντονισμού με τις Βρυξέλλες και τους 
παράγοντες που δραστηριοποιούνται 
επιτόπου· να μεριμνήσει για τον 
ενισχυμένο συντονισμό και τη 
διαβούλευση μεταξύ της μελλοντικής 
εκτελεστικής επιτροπής και του 
προσωπικού του ΕΤΔ, αφενός, και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ), της Επιτροπής και του 
Κοινοβουλίου, αφετέρου, στο πλαίσιο των 
στρατηγικών, των στόχων και των 
πρωτοβουλιών των αντίστοιχων μέσων της 
ΕΕ, καθώς και για τη διεξαγωγή 
διαρθρωμένου διαλόγου με τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες 
των κρατών μελών που 
δραστηριοποιούνται επιτόπου·

Or. en
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Τροπολογία 95
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ι) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ αναπτύσσει 
ισχυρούς συνδέσμους με ομάδες 
δικαιούχων, χωρίς ωστόσο να διαθέτει 
τοπικά γραφεία, αλλά βασιζόμενο, 
αντιθέτως, σε τοπικές οργανώσεις ή 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και 
επαγγελματίες·

(ι) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ αναπτύσσει 
ισχυρούς συνδέσμους με ομάδες 
δικαιούχων, χωρίς ωστόσο να διαθέτει 
τοπικά γραφεία, αλλά βασιζόμενο, 
αντιθέτως, σε τοπικές οργανώσεις ή 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και 
επαγγελματίες ενώ παράλληλα λαμβάνεται 
μέριμνα αποφυγής οποιασδήποτε 
σπατάλης και, εν τέλει, οποιασδήποτε μη 
ενδεδειγμένης χρήσης των διατιθέμενων 
ποσών·

Or. de

Τροπολογία 96
Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ι) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ αναπτύσσει 
ισχυρούς συνδέσμους με ομάδες 
δικαιούχων, χωρίς ωστόσο να διαθέτει 
τοπικά γραφεία, αλλά βασιζόμενο, 
αντιθέτως, σε τοπικές οργανώσεις ή 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και 
επαγγελματίες·

(ι) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ αναπτύσσει 
ισχυρούς συνδέσμους με ομάδες 
δικαιούχων, χωρίς ωστόσο να διαθέτει 
τοπικά γραφεία, αλλά βασιζόμενο, 
αντιθέτως, στις αντιπροσωπείες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τοπικές 
οργανώσεις ή ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες·

Or. fr
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Τροπολογία 97
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ι) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ αναπτύσσει 
ισχυρούς συνδέσμους με ομάδες 
δικαιούχων, χωρίς ωστόσο να διαθέτει 
τοπικά γραφεία, αλλά βασιζόμενο, 
αντιθέτως, σε τοπικές οργανώσεις ή 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και 
επαγγελματίες·

(ι) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ αναπτύσσει 
ισχυρούς συνδέσμους με ομάδες 
δικαιούχων, χωρίς ωστόσο να διαθέτει 
τοπικά γραφεία, αλλά βασιζόμενο, 
αντιθέτως, στις αντιπροσωπείες της ΕΕ 
και σε τοπικές οργανώσεις ή ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες·

Or. en

Τροπολογία 98
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ι) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ αναπτύσσει 
ισχυρούς συνδέσμους με ομάδες 
δικαιούχων, χωρίς ωστόσο να διαθέτει 
τοπικά γραφεία, αλλά βασιζόμενο, 
αντιθέτως, σε τοπικές οργανώσεις ή 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και 
επαγγελματίες·

(ι) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ αναπτύσσει 
ισχυρούς συνδέσμους και διαβουλεύεται 
τακτικά με ομάδες δικαιούχων, χωρίς 
ωστόσο να διαθέτει τοπικά γραφεία, αλλά 
βασιζόμενο, αντιθέτως, σε τοπικές 
οργανώσεις ή ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες·

Or. en

Τροπολογία 99
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ι) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ αναπτύσσει 
ισχυρούς συνδέσμους με ομάδες 
δικαιούχων, χωρίς ωστόσο να διαθέτει 
τοπικά γραφεία, αλλά βασιζόμενο, 
αντιθέτως, σε τοπικές οργανώσεις ή 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και 
επαγγελματίες·

(ι) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ αναπτύσσει 
ισχυρούς συνδέσμους με ομάδες 
δικαιούχων, χωρίς ωστόσο να διαθέτει 
τοπικά γραφεία, αλλά βασιζόμενο, 
αντιθέτως, σε τοπικές οργανώσεις ή 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και 
επαγγελματίες οι οποίοι έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο εξονυχιστικού ελέγχου 
ασφαλείας προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι δεν συνδέονται καθοιονδήποτε τρόπο 
με εγκληματικές ή τρομοκρατικές 
οργανώσεις·

Or. en

Τροπολογία 100
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ια) να διαρθρώσει το ΕΤΔ κατά το 
πρότυπο ενός διοικητικά ευέλικτου και 
αποδοτικού οργανισμού με έδρα στις 
Βρυξέλλες, εξοπλίζοντάς τον με σαφείς 
μηχανισμούς επιδοτήσεων· οι αιτούντες 
δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
επαχθείς διαδικασίες διαγωνισμών, ενώ 
η συγχρηματοδότηση από τους 
δικαιούχους δεν θα πρέπει να συνιστά 
αναγκαία προϋπόθεση για τη 
χρηματοδότηση•

(ια) να διαρθρώσει το ΕΤΔ κατά το 
πρότυπο ενός διοικητικά ευέλικτου και 
αποδοτικού οργανισμού με έδρα στις 
Βρυξέλλες, εξοπλίζοντάς τον με σαφείς 
και ταχείς, πλην συγκεντρωτικούς 
μηχανισμούς χορήγησης επιδοτήσεων 
όπου τούτο αιτιολογείται ενώ η 
συγχρηματοδότηση από τους δικαιούχους 
δεν θα πρέπει να συνιστά αναγκαία 
προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση·

Or. de

Τροπολογία 101
Andrzej Grzyb
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ια) να διαρθρώσει το ΕΤΔ κατά το 
πρότυπο ενός διοικητικά ευέλικτου και 
αποδοτικού οργανισμού με έδρα στις 
Βρυξέλλες, εξοπλίζοντάς τον με σαφείς 
μηχανισμούς επιδοτήσεων· οι αιτούντες 
δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
επαχθείς διαδικασίες διαγωνισμών,  ενώ η 
συγχρηματοδότηση από τους δικαιούχους 
δεν θα πρέπει να συνιστά αναγκαία 
προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση•

(ια) να διαρθρώσει το ΕΤΔ κατά το 
πρότυπο ενός διοικητικά ευέλικτου και 
αποδοτικού οργανισμού που βασίζεται 
στην καλύτερη δυνατή τοπική νομοθεσία 
και εμπειρία, με ευέλικτη δομή και με 
γραφείο στις Βρυξέλλες· θεωρεί ότι το 
ΕΤΔ πρέπει να διαθέτει σαφείς 
μηχανισμούς επιδοτήσεων· οι αιτούντες 
δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
επαχθείς διαδικασίες διαγωνισμών ενώ η 
συγχρηματοδότηση από τους δικαιούχους 
δεν θα πρέπει να συνιστά αναγκαία 
προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 102
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ια) να διαρθρώσει το ΕΤΔ κατά το 
πρότυπο ενός διοικητικά ευέλικτου και 
αποδοτικού οργανισμού με έδρα στις
Βρυξέλλες, εξοπλίζοντάς τον με σαφείς 
μηχανισμούς επιδοτήσεων· οι αιτούντες 
δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
επαχθείς διαδικασίες διαγωνισμών,  ενώ η 
συγχρηματοδότηση από τους δικαιούχους 
δεν θα πρέπει να συνιστά αναγκαία 
προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση•

(ια) να διαρθρώσει το ΕΤΔ κατά το 
πρότυπο ενός διοικητικά ευέλικτου και 
αποδοτικού οργανισμού με έδρα στις 
Βρυξέλλες, εξοπλίζοντάς τον με σαφείς 
μηχανισμούς επιδοτήσεων τους οποίους 
διαχειρίζεται προσωπικό εκπαιδευμένο 
για να εφαρμόζει τον δημοσιονομικό 
κανονισμό που εφαρμόζεται στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. οι αιτούντες δεν 
θα πρέπει να υποβάλλονται σε επαχθείς 
διαδικασίες διαγωνισμών, ενώ η 
συγχρηματοδότηση από τους δικαιούχους 
δεν θα πρέπει να συνιστά αναγκαία 
προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση·

Or. en
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Τροπολογία 103
Vincent Peillon, Marielle De Sarnez, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Michael 
Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ια) να διαρθρώσει το ΕΤΔ κατά το 
πρότυπο ενός διοικητικά ευέλικτου και 
αποδοτικού οργανισμού με έδρα στις 
Βρυξέλλες, εξοπλίζοντάς τον με σαφείς 
μηχανισμούς επιδοτήσεων· οι αιτούντες 
δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
επαχθείς διαδικασίες διαγωνισμών,  ενώ η 
συγχρηματοδότηση από τους δικαιούχους 
δεν θα πρέπει να συνιστά αναγκαία 
προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση•

(ια) να διαρθρώσει το ΕΤΔ κατά το 
πρότυπο ενός διοικητικά ευέλικτου και 
αποδοτικού οργανισμού με έδρα στις 
Βρυξέλλες, εξοπλίζοντάς τον με σαφείς 
μηχανισμούς επιδοτήσεων· οι αιτούντες 
δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
επαχθείς διαδικασίες διαγωνισμών, ενώ η 
συγχρηματοδότηση από τους δικαιούχους 
δεν θα πρέπει να συνιστά αναγκαία 
προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση· η 
χορήγηση επιδοτήσεων οφείλει εντούτοις 
να εξαρτάται από την απόλυτη 
συμμόρφωση με αυστηρά και σαφή 
κριτήρια ενώ ο κατάλογος των 
δικαιούχων πρέπει να δημοσιοποιείται· 
επιβάλλεται δε η εφαρμογή κατάλληλων 
διαδικασιών και ασφαλιστικών δικλείδων 
προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
μορφή απάτης ή κατάχρησης κονδυλίων 
χορηγηθέντων απευθείας ή εμμέσως σε 
δικαιούχους·

Or. fr

Τροπολογία 104
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ια α) να τηρεί ευθύνες και υποχρεώσεις 
έναντι μεμονωμένων δωρητών και κοινά 
λογιστικά πρότυπα όταν τα δημόσια 
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κονδύλια διοχετεύονται μέσω διοικητικά 
ευέλικτης υποδομής·

Or. en

Τροπολογία 105
Elmar Brok, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ια α) θεωρεί ότι η θέσπιση του ΕΤΔ ως 
καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ 
αποτελεί τμήμα του προγραμματισμού 
στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού 
κανονισμού της ΕΕ· εκτιμά δε ότι το εν 
λόγω καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ 
πρέπει να ενταχθεί στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ και πρέπει να καταστήσει δυνατή 
την καταβολή συμπληρωματικών 
συνεισφορών από κράτη μέλη και από 
ιδιωτικούς φορείς· κατά την σύσταση του 
εν λόγω καταπιστευματικού ταμείου της 
ΕΕ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στην ευελιξία του·

Or. en

Τροπολογία 106
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ια α) να μεριμνήσει προκειμένου να 
θεσπιστεί επαρκές σύστημα εποπτείας 
προκειμένου να αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητα των πόρων που 
διατίθενται·
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Or. en

Τροπολογία 107
Elmar Brok, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ια β) συνιστά μετ’επιτάσεως να 
εξεταστεί κατά προτεραιότητα η 
προοπτική θέσπισης του ΕΤΔ ως μέσου 
εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ 
στους κόλπους του θεσμικού πλαισίου της 
ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
Κοινοβούλιο θα ασκήσει όπως πρέπει τα 
νομοθετικά και δημοσιονομικά του 
καθήκοντα σε σχέση με την συνεισφορά 
και τον προγραμματισμό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 108
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιβ) να εγγυηθεί ότι η συνεισφορά της ΕΕ 
στον προϋπολογισμό του ΕΤΔ παρέχεται 
σε πλήρη συμμόρφωση με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, 
κατοχυρώνοντας, ωστόσο, το δικαίωμα 
της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής να παρακολουθεί και να ελέγχει τον 
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι 
αντίστοιχοι χρηματοδοτικοί πόροι·

(ιβ) να εγγυηθεί ότι η συνεισφορά της ΕΕ 
στον προϋπολογισμό του ΕΤΔ παρέχεται 
σε πλήρη συμμόρφωση με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, από 
προσωπικό με την δέουσα εκπαίδευση, 
και να εξασφαλίσει διαφάνεια ως προς 
την κατανομή των πόρων της ΕΕ, 
επισημαίνει το δικαίωμα της αρμόδιας για 
τον προϋπολογισμό αρχής να 
παρακολουθεί, να ελέγχει και να χορηγεί 
απαλλαγή ως προς την διάθεση των
πόρων της ΕΕ· υπενθυμίζει δε την ευθύνη 
της Επιτροπής να διαθέτει και να ελέγχει 
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τους πόρους της ΕΕ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του δημοσιονομικού 
κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 109
Andrew Duff, Elmar Brok

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιβ) να εγγυηθεί ότι η συνεισφορά της ΕΕ 
στον προϋπολογισμό του ΕΤΔ παρέχεται 
σε πλήρη συμμόρφωση με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, 
κατοχυρώνοντας, ωστόσο, το δικαίωμα της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να 
παρακολουθεί και να ελέγχει τον τρόπο με 
τον οποίο χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι 
χρηματοδοτικοί πόροι·

(ιβ) να εγγυηθεί ότι η συνεισφορά της ΕΕ 
στον προϋπολογισμό του ΕΤΔ παρέχεται 
σε συμμόρφωση με τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής πρακτικής, 
κατοχυρώνοντας, ωστόσο, το δικαίωμα της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να 
παρακολουθεί και να ελέγχει ενδεχομένως 
τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται 
οι αντίστοιχοι χρηματοδοτικοί πόροι·

Or. en

Τροπολογία 110
Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιβ α) να μεριμνήσει ώστε, σε περίπτωση 
που ο προϋπολογισμός της Κοινότητας 
συμβάλει στην χρηματοδότηση του ΕΤΔ, 
να μην αποβαίνει τούτο εις βάρος των 
ήδη περιορισμένων πόρων που 
διατίθενται στο ΕΜΔΔΑ·

Or. fr
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Τροπολογία 111
Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιβ α) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ παρέχει 
ταυτόχρονα ευελιξία αλλά και χρηστή και 
διαφανή χρηματοπιστωτική διαχείριση, 
ότι εμφανίζει χαμηλές διοικητικές 
δαπάνες και μικρό κόστος των 
συναλλαγών και ότι δεν μετατρέπεται 
απλώς σε ακόμη ένα διοικητικό επίπεδο 
που χωρίζει δωρητές και δικαιούχους·

Or. en

Τροπολογία 112
Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιβ β) να διασφαλίσει ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ δεν 
χρηματοδοτεί άνω του 50% του 
προϋπολογισμού του ΕΤΔ και ότι η 
χρηματοδότηση του ΕΤΔ δεν αποβαίνει 
εις βάρος των ήδη περιορισμένων πόρων 
που διατίθενται στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και στην δημοκρατία και 
ιδίως στο ΕΜΔΔΑ·

Or. en

Τροπολογία 113
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιγ) να αναθέσει στο Κοινοβούλιο ευρύ 
πολιτικό ρόλο εποπτείας επί των 
δραστηριοτήτων του ΕΤΔ, 
διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το 
Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο μέσω της 
υποβολής των ετήσιων εκθέσεων του
ΕΤΔ·

(ιγ) να αναθέσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο την πλήρη δημοκρατική 
ευθύνη του δημοσιονομικού ελέγχου για 
το σύνολο του προϋπολογισμού του ΕΤΔ, 
και να μεριμνήσει ώστε η εκτέλεση 
μέτρων από το ΕΤΔ τυγχάνει 
εμπεριστατωμένης και ανεξάρτητης 
εποπτείας και αξιολόγησης·

Or. en

Τροπολογία 114
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιγ) να αναθέσει στο Κοινοβούλιο ευρύ 
πολιτικό ρόλο εποπτείας επί των 
δραστηριοτήτων του ΕΤΔ, 
διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το 
Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο μέσω της 
υποβολής των ετήσιων εκθέσεων του ΕΤΔ·

(ιγ) να αναθέσει στο Κοινοβούλιο την 
πολιτική εποπτεία επί των 
δραστηριοτήτων του ΕΤΔ, 
διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το 
Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο μέσω της 
υποβολής των ετήσιων εκθέσεων του ΕΤΔ·

Or. en

Τροπολογία 115
Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιγ) να αναθέσει στο Κοινοβούλιο ευρύ 
πολιτικό ρόλο εποπτείας επί των 
δραστηριοτήτων του ΕΤΔ, 
διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το 
Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο μέσω της 

(ιγ) να αναθέσει στο Κοινοβούλιο ευρύ 
πολιτικό ρόλο εποπτείας επί των 
δραστηριοτήτων του ΕΤΔ, 
διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το 
Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο μέσω της 
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υποβολής των ετήσιων εκθέσεων του ΕΤΔ· υποβολής των ετήσιων εκθέσεων του ΕΤΔ· 
να δώσει επαρκές περιθώριο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να 
μοιραστεί τη δημιουργικότητά του και 
την προερχόμενη από τα κράτη μέλη 
εμπειρία  σε μεταβατικές καταστάσεις 
στην προσπάθεια στήριξης των 
διαδικασιών εκδημοκρατισμού πέρα από 
τα σύνορα της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 116
Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιγ) να αναθέσει στο Κοινοβούλιο ευρύ 
πολιτικό ρόλο εποπτείας επί των 
δραστηριοτήτων του ΕΤΔ, 
διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το 
Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο μέσω της 
υποβολής των ετήσιων εκθέσεων του ΕΤΔ·

(ιγ) να αναθέσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ευρύ πολιτικό ρόλο εποπτείας 
επί των δραστηριοτήτων και του 
προγραμματισμού του ΕΤΔ, 
ενημερώνοντας, μεταξύ άλλων, το 
Κοινοβούλιο μέσω της υποβολής των 
ετήσιων εκθέσεων του ΕΤΔ·

Or. en

Τροπολογία 117
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιγ) να αναθέσει στο Κοινοβούλιο ευρύ 
πολιτικό ρόλο εποπτείας επί των 
δραστηριοτήτων του ΕΤΔ, 
διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το 
Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο μέσω της 
υποβολής των ετήσιων εκθέσεων του ΕΤΔ·

(ιγ) να αναθέσει στο Κοινοβούλιο ευρύ 
πολιτικό ρόλο εποπτείας επί των 
δραστηριοτήτων του ΕΤΔ, 
διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το 
Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο μέσω της 
υποβολής των ετήσιων εκθέσεων του ΕΤΔ·
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εκτιμά ότι ο έλεγχος του προϋπολογισμού 
πρέπει να διεξάγεται βάσει των 
συνολικών αθροιζόμενων δεδομένων με 
ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλεια των 
ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν 
τους δικαιούχους του ΕΤΔ·

Or. en

Τροπολογία 118
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιγ) να αναθέσει στο Κοινοβούλιο ευρύ 
πολιτικό ρόλο εποπτείας επί των 
δραστηριοτήτων του ΕΤΔ, 
διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το 
Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο μέσω της 
υποβολής των ετήσιων εκθέσεων του ΕΤΔ·

(ιγ) να αναθέσει στο Κοινοβούλιο ευρύ 
πολιτικό ρόλο εποπτείας επί των 
δραστηριοτήτων του ΕΤΔ διότι το 
Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλει τόσο 
κατά την περίοδο προγραμματισμού όσο 
και κατά τον καθορισμό προτεραιοτήτων 
και στρατηγικών αξόνων δράσης,
διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι 
τηρείται αυτό επίσης ενήμερο μέσω της 
υποβολής ετήσιων εκθέσεων επί των 
δραστηριοτήτων του ΕΤΔ και μέσω της 
υποβολής εκθέσεων λογοδοσίας·

Or. es

Τροπολογία 119
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιγ) να αναθέσει στο Κοινοβούλιο ευρύ 
πολιτικό ρόλο εποπτείας επί των 
δραστηριοτήτων του ΕΤΔ, 
διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το 

(ιγ) να εγγυηθεί στο Κοινοβούλιο ευρύ 
πολιτικό ρόλο εποπτείας επί των 
δραστηριοτήτων του ΕΤΔ, 
διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το 
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Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο μέσω της 
υποβολής των ετήσιων εκθέσεων του ΕΤΔ·

Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο μέσω της 
υποβολής των ετήσιων εκθέσεων του ΕΤΔ, 
συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων από 
ανεξάρτητο τρίτο φορέα·

Or. en

Τροπολογία 120
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Hans-Gert 
Pöttering, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιγ α) να δώσει επαρκές περιθώριο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να 
μοιραστεί τη δημιουργικότητά του και 
την προερχόμενη από τα κράτη μέλη 
διακρατική εμπειρία στην προσπάθεια 
στήριξης των διαδικασιών 
εκδημοκρατισμού πέρα από τα σύνορα 
της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 121
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιδ) να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και τη 
γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ίδρυσης, 
οργάνωσης και διαχείρισης του ΕΤΔ, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της συμμετοχής 
ορισμένου αριθμού βουλευτών του ΕΚ στο 
διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική 
επιτροπή του ΕΤΔ, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η πολιτική ισορροπία και η 

(ιδ) να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και τη 
γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ίδρυσης, 
οργάνωσης και διαχείρισης του ΕΤΔ, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της συμμετοχής 
ορισμένου αριθμού βουλευτών του ΕΚ στο 
διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η πολιτική ισορροπία στους 
κόλπους και στις ενέργειες της 
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δυνατότητα του Κοινοβουλίου να εκφράζει 
τις απόψεις του στον καθορισμό των 
πολιτικών και στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών που θα 
στηρίζουν τις δραστηριότητες του ταμείου 
με γόνιμο και συστηματικό τρόπο·

εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και η 
δυνατότητα του Κοινοβουλίου να εκφράζει 
τις απόψεις του στον καθορισμό των 
πολιτικών και στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών που θα 
στηρίζουν τις δραστηριότητες του ταμείου 
με γόνιμο και συστηματικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 122
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιδ) να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και τη 
γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ίδρυσης, 
οργάνωσης και διαχείρισης του ΕΤΔ, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της συμμετοχής 
ορισμένου αριθμού βουλευτών του ΕΚ στο 
διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική 
επιτροπή του ΕΤΔ, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η πολιτική ισορροπία και η 
δυνατότητα του Κοινοβουλίου να εκφράζει 
τις απόψεις του στον καθορισμό των 
πολιτικών και στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών που θα 
στηρίζουν τις δραστηριότητες του ταμείου 
με γόνιμο και συστηματικό τρόπο·

(ιδ) να διευρυνθεί η συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
διοικητικό συμβούλιο του οργάνου 
προκειμένου να εξασφαλιστεί εκείνη η 
δέουσα επιρροή που συνάδει με την 
αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου ως ενός 
εκ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον
προϋπολογισμό αρχής· να εξασφαλίσει τη 
συμμετοχή και τη γνωμοδότηση του 
Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας ίδρυσης, οργάνωσης και 
διαχείρισης του ΕΤΔ, μέσω, μεταξύ άλλων, 
της συμμετοχής ορισμένου αριθμού 
βουλευτών του ΕΚ στο διοικητικό 
συμβούλιο και την εκτελεστική επιτροπή 
του ΕΤΔ, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
πολιτική ισορροπία και η δυνατότητα του 
Κοινοβουλίου να εκφράζει τις απόψεις του 
στον καθορισμό των πολιτικών και 
στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών 
που θα στηρίζουν τις δραστηριότητες του 
ταμείου με γόνιμο και συστηματικό τρόπο·

Or. en
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Τροπολογία 123
Vincent Peillon, Barbara Lochbihler, Michael Gahler, Hélène Flautre, Marielle De 
Sarnez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιδ) να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και τη 
γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ίδρυσης, 
οργάνωσης και διαχείρισης του ΕΤΔ, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της συμμετοχής 
ορισμένου αριθμού βουλευτών του ΕΚ στο 
διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική 
επιτροπή του ΕΤΔ, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η πολιτική ισορροπία και η 
δυνατότητα του Κοινοβουλίου να εκφράζει 
τις απόψεις του στον καθορισμό των 
πολιτικών και στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών που θα 
στηρίζουν τις δραστηριότητες του 
ταμείου με γόνιμο και συστηματικό τρόπο·

(ιδ) να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και τη 
γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ίδρυσης, 
οργάνωσης και διαχείρισης του ΕΤΔ, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της συμμετοχής 
ορισμένου αριθμού βουλευτών του ΕΚ στο 
διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική 
επιτροπή του ΕΤΔ, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η πολιτική ισορροπία και η 
δυνατότητα του Κοινοβουλίου να εκφράζει 
τις απόψεις του στον καθορισμό των 
πολιτικών και στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών, 
προτεραιοτήτων, προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων και συνολικών κονδυλίων
με γόνιμο και συστηματικό τρόπο·

Or. fr

Τροπολογία 124
Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιδ) να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και τη 
γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ίδρυσης, 
οργάνωσης και διαχείρισης του ΕΤΔ, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της συμμετοχής 
ορισμένου αριθμού βουλευτών του ΕΚ στο 
διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική 
επιτροπή του ΕΤΔ, προκειμένου να
διασφαλισθεί η πολιτική ισορροπία και η 
δυνατότητα του Κοινοβουλίου να εκφράζει 

(ιδ) να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και τη 
γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ίδρυσης, 
οργάνωσης και διαχείρισης του ΕΤΔ, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της συμμετοχής 
ορισμένου αριθμού βουλευτών του ΕΚ,
τηρουμένων των πολιτικών ισορροπιών,
στο διοικητικό συμβούλιο και την 
εκτελεστική επιτροπή του ΕΤΔ, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η πολιτική 
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τις απόψεις του στον καθορισμό των 
πολιτικών και στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών που θα 
στηρίζουν τις δραστηριότητες του ταμείου 
με γόνιμο και συστηματικό τρόπο·

ισορροπία και η δυνατότητα του 
Κοινοβουλίου να εκφράζει τις απόψεις του 
στον καθορισμό των πολιτικών και 
στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών 
που θα στηρίζουν τις δραστηριότητες του 
ταμείου με γόνιμο και συστηματικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 125
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιδ) να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και τη 
γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ίδρυσης, 
οργάνωσης και διαχείρισης του ΕΤΔ, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της συμμετοχής 
ορισμένου αριθμού βουλευτών του ΕΚ στο 
διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική 
επιτροπή του ΕΤΔ, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η πολιτική ισορροπία και η 
δυνατότητα του Κοινοβουλίου να εκφράζει 
τις απόψεις του στον καθορισμό των 
πολιτικών και στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών που θα 
στηρίζουν τις δραστηριότητες του ταμείου 
με γόνιμο και συστηματικό τρόπο·

(ιδ) να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και τη 
γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ίδρυσης, 
οργάνωσης και διαχείρισης του ΕΤΔ, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της συμμετοχής  
κατά τρόπο ώστε να αντανακλάται η 
πολιτική σύνθεση του Κοινοβουλίου 
ορισμένου αριθμού βουλευτών του ΕΚ στο 
διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική 
επιτροπή του ΕΤΔ, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η πολιτική ισορροπία και η 
δυνατότητα του Κοινοβουλίου να εκφράζει 
τις απόψεις του στον καθορισμό των 
πολιτικών και στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών που θα 
στηρίζουν τις δραστηριότητες του ταμείου 
με γόνιμο και συστηματικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 126
Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιδ) να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και τη 
γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ίδρυσης, 
οργάνωσης και διαχείρισης του ΕΤΔ, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της συμμετοχής 
ορισμένου αριθμού βουλευτών του ΕΚ στο 
διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική 
επιτροπή του ΕΤΔ, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η πολιτική ισορροπία και η 
δυνατότητα του Κοινοβουλίου να 
εκφράζει τις απόψεις του στον καθορισμό 
των πολιτικών και στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών που θα 
στηρίζουν τις δραστηριότητες του ταμείου 
με γόνιμο και συστηματικό τρόπο·

(ιδ) να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και τη 
γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας ίδρυσης, ενεργοποίησης και 
διαχείρισης του ΕΤΔ, μέσω, μεταξύ άλλων, 
της συμμετοχής ορισμένου αριθμού 
βουλευτών του ΕΚ στο διοικητικό 
συμβούλιο και την εκτελεστική επιτροπή 
του ΕΤΔ, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
πολιτική ισορροπία και η ίση 
εκπροσώπηση Κοινοβουλίου και λοιπών 
θεσμικών παραγόντων και προκειμένου 
να δοθεί στο ΕΚ η δυνατότητα να 
εκφράζει τις απόψεις του στον καθορισμό 
των πολιτικών και στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών που θα διέπουν
τις δραστηριότητες του ταμείου με γόνιμο 
και συστηματικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 127
Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιδ) να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και τη 
γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ίδρυσης, 
οργάνωσης και διαχείρισης του ΕΤΔ, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της συμμετοχής 
ορισμένου αριθμού βουλευτών του ΕΚ στο 
διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική 
επιτροπή του ΕΤΔ, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η πολιτική ισορροπία και η 
δυνατότητα του Κοινοβουλίου να εκφράζει 
τις απόψεις του στον καθορισμό των 
πολιτικών και στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών που θα 
στηρίζουν τις δραστηριότητες του ταμείου 

(ιδ) να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και τη 
γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας ίδρυσης, 
οργάνωσης και διαχείρισης του ΕΤΔ, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της συμμετοχής 
ορισμένου αριθμού βουλευτών του ΕΚ στο 
διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική 
επιτροπή του ΕΤΔ, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η πολιτική ισορροπία και η 
δυνατότητα του Κοινοβουλίου να εκφράζει 
τις απόψεις του στον καθορισμό των 
πολιτικών και στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών που θα 
στηρίζουν τις δραστηριότητες του ταμείου 
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με γόνιμο και συστηματικό τρόπο· με γόνιμο και συστηματικό τρόπο· εμμένει 
στο δικαίωμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να ασκεί έλεγχο και να 
συμμετέχει ενεργά στην διαχειριστική 
διάρθρωση με σκοπό να συμβάλει στον 
καθορισμό των ετησίων στόχων, 
προτεραιοτήτων, προσδοκώμενων 
αποτελεσμάτων και εν γένει 
χρηματοπιστωτικών κονδυλίων και να 
επιτελεί τμήμα της εποπτείας των 
δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 128
Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιδ α) να μεριμνήσει για την σύσταση 
επιτροπής ad hoc σε σχέση με την 
εκτελεστική Επιτροπή που θα μπορεί να 
αντιδρά ταχέως σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 129
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιε) να προβεί σε αποτίμηση του 
αντικτύπου και των επιδόσεων του ΕΤΔ 
μετά την παρέλευση ενός έτους 
δραστηριοτήτων·

(ιε) να προβεί σε αποτίμηση του 
αντικτύπου και των επιδόσεων του ΕΤΔ 
μετά την παρέλευση ενός έτους 
δραστηριοτήτων – ή, σε ειδικές 
περιστάσεις, όπως, π.χ. εάν εμφανίζεται 
σε μικρό χρονικό διάστημα αριθμός 
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εγκρίσεων χρηματοδότησης που 
υπερβαίνει τον μέσο όρο, μετά την 
παρέλευση εξαμήνου δραστηριοτήτων·

Or. de

Τροπολογία 130
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Hans-Gert 
Pöttering, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Véronique De Keyser

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιε) να προβεί σε αποτίμηση του 
αντικτύπου και των επιδόσεων του ΕΤΔ 
μετά την παρέλευση ενός έτους 
δραστηριοτήτων·

(ιε) να προβεί σε αποτίμηση του 
αντικτύπου και των επιδόσεων του ΕΤΔ, 
καθώς και της συμπληρωματικότητας 
και της προστιθέμενης αξίας που 
προσδίδει στα μέσα της ΕΕ αλλά και της 
νέας τους διάρθρωσης στην προσεχή 
δημοσιονομική περίοδο,  μετά την 
παρέλευση ενός έτους δραστηριοτήτων

Or. en

Τροπολογία 131
Andrew Duff, Elmar Brok

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιε) να προβεί σε αποτίμηση του 
αντικτύπου και των επιδόσεων του ΕΤΔ 
μετά την παρέλευση ενός έτους 
δραστηριοτήτων·

(ιε) να παρακολουθεί τον αντίκτυπο και 
τις επιδόσεις του ΕΤΔ και να εξετάσει σε 
κατάλληλο χρόνο το ενδεχόμενο 
μεταρρυθμίσεων ως προς το μέγεθος, την 
δομή, τον χρηματοδοτικό μηχανισμό και 
την κατανομή εκτελεστικών ευθυνών του 
ΕΤΔ·

Or. en
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Τροπολογία 132
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιε) να προβεί σε αποτίμηση του 
αντικτύπου και των επιδόσεων του ΕΤΔ 
μετά την παρέλευση ενός έτους 
δραστηριοτήτων·

(ιε) να προβεί σε αποτίμηση του 
αντικτύπουκαι των επιδόσεων του ΕΤΔ 
μετά την παρέλευση ενός έτους 
δραστηριοτήτων· να εξαγάγει τα δέοντα 
συμπεράσματα και να προσαρμόσει, 
εφόσον το κρίνει σκόπιμο, την λειτουργία 
του ΕΤΔ αντιστοίχως·

Or. en

Τροπολογία 133
Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιε) να προβεί σε αποτίμηση του 
αντικτύπου και των επιδόσεων του ΕΤΔ 
μετά την παρέλευση ενός έτους 
δραστηριοτήτων·

(ιε) να προβεί σε αποτίμηση του 
αντικτύπου και των επιδόσεων του ΕΤΔ 
μετά την παρέλευση ενός έτους 
δραστηριοτήτων· να προβλέψει 
δυνατότητα επαρκούς δυνατότητας 
εποπτείας στους κόλπους του ΕΤΔ και να 
μεριμνήσει για την διεξαγωγή 
ανεξαρτήτων αξιολογήσεων σχετικά με 
τον αντίκτυπο και την βιωσιμότητα των 
χρηματοδοτούμενων δράσεων·

Or. en

Τροπολογία 134
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιε) να προβεί σε αποτίμηση του 
αντικτύπου και των επιδόσεων του ΕΤΔ 
μετά την παρέλευση ενός έτους 
δραστηριοτήτων·

(ιε) να προβεί σε αποτίμηση του 
αντικτύπου και των επιδόσεων του ΕΤΔ 
μετά την παρέλευση ενός έτους 
δραστηριοτήτων και να μεριμνήσει για 
την διαβίβαση των αποτελεσμάτων της εν 
λόγω αποτίμησης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αλλά και για να κρίνεται η 
παράταση ή συνέχιση της αποστολής 
επ’αυτής της βάσης·

Or. es

Τροπολογία 135
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ιε) να προβεί σε αποτίμηση του 
αντικτύπου και των επιδόσεων του ΕΤΔ 
μετά την παρέλευση ενός έτους 
δραστηριοτήτων·

(ιε) ετήσια αποτίμηση και αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων και του αντικτύπου και 
των επιδόσεων του ΕΤΔ από ανεξάρτητο 
τρίτο φορέα·

Or. en


