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Τροπολογία 1
Cristian Dan Preda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες της 
Επιτροπής προκειμένου να βελτιωθεί ο
τρόπος με τον οποίο αξιολογεί την 
ποιότητα και το αποτέλεσμα των 
παρεμβάσεών της· εκτιμά ότι το γεγονός 
αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
βελτιωμένη λογοδοσία για τις 
χρηματοδοτικές παρεμβάσεις της ΕΕ και 
θα διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια 
στις ενέργειές της·

Or. en

Τροπολογία 2
Sabine Lösing

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ότι το βασικό όφελος της 
στήριξης του προϋπολογισμού είναι ότι 
παρέχει δυνατότητες διαλόγου με τους 
τοπικούς δικαιούχους όσον αφορά τους 
στόχους πολιτικής· επισημαίνει ότι η 
δυνατότητα αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί 
πλήρως, με βάση την αρχή των 
«αναλογικών κερδών» που διέπει την 
τρέχουσα αναθεώρηση της ΕΠΓ· τονίζει 
ότι είναι απαραίτητο οι αντιπροσωπίες να 
διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και
την εμπειρογνωμοσύνη για την

2. συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ότι το βασικό όφελος της 
στήριξης του προϋπολογισμού είναι ότι 
παρέχει δυνατότητες διαλόγου με τους 
τοπικούς δικαιούχους όσον αφορά τους 
στόχους αναπτυξιακής πολιτικής· 
εκφράζει τη λύπη του για την υπαγωγή 
των αντιπροσωπιών στην ΕΥΕΔ, κυρίως 
λόγω της έλλειψης τόσο πολιτικού όσο 
και δημοσιονομικού κοινοβουλευτικού 
ελέγχου· για τον λόγο αυτόν, απορρίπτει 
την περαιτέρω μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων·
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ολοκλήρωση του διαλόγου με 
αποτελεσματικό τρόπο·

Or. de

Τροπολογία 3
Cristian Dan Preda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ότι το βασικό όφελος της 
στήριξης του προϋπολογισμού είναι ότι 
παρέχει δυνατότητες διαλόγου με τους 
τοπικούς δικαιούχους όσον αφορά τους 
στόχους πολιτικής· επισημαίνει ότι η 
δυνατότητα αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί 
πλήρως, με βάση την αρχή των 
«αναλογικών κερδών» που διέπει την 
τρέχουσα αναθεώρηση της ΕΠΓ· τονίζει 
ότι είναι απαραίτητο οι αντιπροσωπίες να 
διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη για την ολοκλήρωση 
του διαλόγου με αποτελεσματικό τρόπο·

2. συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ότι το βασικό όφελος της 
στήριξης του προϋπολογισμού είναι ότι 
παρέχει δυνατότητες διαλόγου με τους 
τοπικούς δικαιούχους όσον αφορά τους 
στόχους πολιτικής· επισημαίνει ότι η 
δυνατότητα αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί 
πλήρως· τονίζει ότι είναι απαραίτητο οι 
αντιπροσωπίες να διαθέτουν τους 
αναγκαίους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη για την ολοκλήρωση 
του διαλόγου με αποτελεσματικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 4
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ότι το βασικό όφελος της 
στήριξης του προϋπολογισμού είναι ότι 
παρέχει δυνατότητες διαλόγου με τους 
τοπικούς δικαιούχους όσον αφορά τους 

2. συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ότι το βασικό όφελος της 
στήριξης του προϋπολογισμού είναι ότι 
παρέχει δυνατότητες διαλόγου με τους 
τοπικούς δικαιούχους όσον αφορά τους 
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στόχους πολιτικής· επισημαίνει ότι η 
δυνατότητα αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί 
πλήρως, με βάση την αρχή των 
«αναλογικών κερδών» που διέπει την 
τρέχουσα αναθεώρηση της ΕΠΓ· τονίζει 
ότι είναι απαραίτητο οι αντιπροσωπίες να 
διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη για την ολοκλήρωση 
του διαλόγου με αποτελεσματικό τρόπο·

στόχους πολιτικής· επισημαίνει ότι η 
δυνατότητα αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί 
πλήρως, με βάση την αρχή των 
«αναλογικών κερδών» που διέπει την 
τρέχουσα αναθεώρηση της ΕΠΓ· τονίζει 
ότι είναι απαραίτητο οι αντιπροσωπίες να 
διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη για την ολοκλήρωση 
του διαλόγου με αποτελεσματικό τρόπο· 
ζητεί την ανάληψη πρόσθετων ενεργειών 
για την περαιτέρω ενίσχυση της 
ικανότητας πολιτικής ανάλυσης και 
πολιτικής αναφοράς των αντιπροσωπιών·

Or. en

Τροπολογία 5
Bart Staes
εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η μείωση του αριθμού των 
τομέων παρέμβασης σε εθνικό επίπεδο 
για κάθε δωρητή από την ΕΕ θα 
συμβάλει σημαντικά στην 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
παροχή της βοήθειας για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και στηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής προκειμένου 
να διαδραματίσει ηγετικότερο ρόλο στην 
καθοδήγηση της διαδικασίας σε εθνικό 
επίπεδο και να επιτύχει τον κοινό 
προγραμματισμό με τα κράτη μέλη της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 6
Cristian Dan Preda
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
κατά τη διαδικασία σύστασης της ΕΥΕΔ 
δεν διενεργήθηκε ενδελεχής αξιολόγηση 
για να καθοριστεί η βέλτιστη ισορροπία 
μεταξύ των πολιτικών/εμπορικών και 
αναπτυξιακών θέσεων στις αντιπροσωπίες·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
κατά τη διαδικασία σύστασης της ΕΥΕΔ 
δεν διενεργήθηκε ενδελεχής αξιολόγηση 
για να καθοριστεί η κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ των πολιτικών/εμπορικών και 
αναπτυξιακών θέσεων στις αντιπροσωπίες· 
τέτοιου είδους αξιολογήσεις θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη το συγκεκριμένο 
πλαίσιο των εν λόγω χωρών και να 
στοχεύουν στη διασφάλιση της συνοχής 
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 7
Cristian Dan Preda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
απόδοσης μεγαλύτερης σημασίας στη 
συνεργασία μεταξύ των αντιπροσωπιών 
της Ένωσης και των πρεσβειών των 
κρατών μελών της· τονίζει ότι ο 
συντονισμός και η συμπληρωματικότητα 
μεταξύ αυτών των δύο επιπέδων 
εκπροσώπησης αποτελούν αναπόσπαστα 
στοιχεία της αποτελεσματικής 
εξωτερικής δράσης και της πραγματικά 
συνεκτικής εξωτερικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 8
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι, προς όφελος της ομαλής 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
οι επικεφαλής των αντιπροσωπιών θα 
πρέπει να μπορούν να αναθέτουν τη 
διαχείριση επιχειρησιακών καθηκόντων 
καθώς και τη διαχείριση των διοικητικών 
δαπανών της αντιπροσωπίας στους 
αναπληρωτές τους και, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, θα πρέπει να αναθεωρείται 
αναλόγως ο δημοσιονομικός κανονισμός·

Or. en

Τροπολογία 9
Bart Staes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα 
με την οποία στις χώρες στις οποίες 
επιβάλλει περιοριστικά μέτρα η ΕΕ είναι 
ιδιαιτέρως αναγκαία η επιτόπια παρουσία 
της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
τα κράτη μέλη, καθώς και οι επικεφαλής 
των αντιπροσωπιών της ΕΕ, εμπλέκονται 
άμεσα στη διαδικασία σχεδιασμού, 
εφαρμογής, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των περιοριστικών μέτρων 
και των επιπτώσεών τους·

Or. en

Τροπολογία 10
Bart Staes
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. χαιρετίζει την άποψη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία θα 
πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος 
της ΕΥΕΔ στον τομέα της προξενικής 
προστασίας·

Or. en


