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Τροπολογία 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
μηχανισμό εταιρικής σχέσης για τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες, με γνώμονα 
την προαγωγή και προώθηση των 
συμφερόντων της ΕΕ και των αμοιβαίων 
συμφερόντων. Το Μέσο Εταιρικής Σχέσης 
υποστηρίζει μέτρα τα οποία επιδιώκουν με 
αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο την 
υλοποίηση στόχων που απορρέουν από τις 
διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς 
σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες, και 
αντιμετωπίζει προκλήσεις παγκόσμιας 
κλίμακας.

(1) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
μηχανισμό εταιρικής σχέσης για τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες, με γνώμονα 
την προαγωγή και προώθηση των 
συμφερόντων της ΕΕ και των αμοιβαίων 
συμφερόντων, με βάση το σεβασμό όλων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Μέσο 
Εταιρικής Σχέσης υποστηρίζει μέτρα τα 
οποία επιδιώκουν με αποτελεσματικό και 
ευέλικτο τρόπο την υλοποίηση στόχων που 
απορρέουν από τις διμερείς, περιφερειακές 
και πολυμερείς σχέσεις της Ένωσης με 
τρίτες χώρες, και αντιμετωπίζει 
προκλήσεις παγκόσμιας κλίμακας.

Or. en

Τροπολογία 11
Eleni Theocharus

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
μηχανισμό εταιρικής σχέσης για τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες, με γνώμονα 
την προαγωγή και προώθηση των 
συμφερόντων της ΕΕ και των αμοιβαίων 
συμφερόντων. Το Μέσο Εταιρικής Σχέσης 
υποστηρίζει μέτρα τα οποία επιδιώκουν με 
αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο την 
υλοποίηση στόχων που απορρέουν από τις 
διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς 
σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες, και 

(1) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
μηχανισμό εταιρικής σχέσης για τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες, με γνώμονα 
την προαγωγή και προώθηση των 
συμφερόντων της ΕΕ και των αμοιβαίων 
συμφερόντων. Το Μέσο Εταιρικής Σχέσης 
υποστηρίζει μέτρα τα οποία επιδιώκουν με 
αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο την 
υλοποίηση στόχων που απορρέουν από τις 
διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς 
σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες, και 
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αντιμετωπίζει προκλήσεις παγκόσμιας 
κλίμακας.

αντιμετωπίζει, με βάση τον αμοιβαίο 
σεβασμό, προκλήσεις παγκόσμιας 
κλίμακας.

Or. en

Τροπολογία 12
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εφαρμογή της διεθνούς διάστασης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω της 
στήριξης διμερών, περιφερειακών και 
διαπεριφερειακών στρατηγικών εταιρικής 
συνεργασίας της Ένωσης, μέσω της 
προβολής διαλόγων πολιτικής και μέσω 
της ανάπτυξης συλλογικών προσεγγίσεων
και τρόπων αντιμετώπισης των 
προκλήσεων παγκόσμιας κλίμακας, όπως η 
ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή 
και το περιβάλλον. Για τη μέτρηση του 
στόχου αυτού λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 
υλοποίησης των πολιτικών και των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από 
βασικές χώρες εταίρους,

(α) εφαρμογή της διεθνούς διάστασης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω της 
στήριξης διμερών, περιφερειακών και 
διαπεριφερειακών στρατηγικών εταιρικής 
συνεργασίας της Ένωσης, μέσω της 
προβολής διαλόγων πολιτικής και μέσω 
της ανάπτυξης αρχών καλής 
διακυβέρνησης και συλλογικών 
προσεγγίσεων  για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων παγκόσμιας κλίμακας, όπως η
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η
ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή 
και το περιβάλλον. Για τη μέτρηση του 
στόχου αυτού λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 
υλοποίησης των πολιτικών και των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από 
βασικές χώρες εταίρους,

Or. fr

Τροπολογία 13
Eleni Theocharus

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εφαρμογή της διεθνούς διάστασης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω της 

(α) εφαρμογή της διεθνούς διάστασης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω της 
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στήριξης διμερών, περιφερειακών και 
διαπεριφερειακών στρατηγικών εταιρικής 
συνεργασίας της Ένωσης, μέσω της 
προβολής διαλόγων πολιτικής και μέσω 
της ανάπτυξης συλλογικών προσεγγίσεων 
και τρόπων αντιμετώπισης των 
προκλήσεων παγκόσμιας κλίμακας, όπως η 
ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή 
και το περιβάλλον. Για τη μέτρηση του 
στόχου αυτού λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 
υλοποίησης των πολιτικών και των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από 
βασικές χώρες εταίρους,

στήριξης διμερών, περιφερειακών και 
διαπεριφερειακών στρατηγικών εταιρικής 
συνεργασίας της Ένωσης, μέσω της 
προβολής διαλόγων πολιτικής και μέσω 
της ανάπτυξης συλλογικών προσεγγίσεων 
και τρόπων αντιμετώπισης των 
προκλήσεων παγκόσμιας κλίμακας, όπως η 
ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, 
η δημιουργία θέσεων εργασίας και το 
περιβάλλον. Για τη μέτρηση του στόχου 
αυτού λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 
υλοποίησης των πολιτικών και των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από 
βασικές χώρες εταίρους,

Or. en

Τροπολογία 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εφαρμογή της διεθνούς διάστασης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω της 
στήριξης διμερών, περιφερειακών και 
διαπεριφερειακών στρατηγικών εταιρικής 
συνεργασίας της Ένωσης, μέσω της 
προβολής διαλόγων πολιτικής και μέσω 
της ανάπτυξης συλλογικών προσεγγίσεων 
και τρόπων αντιμετώπισης των 
προκλήσεων παγκόσμιας κλίμακας, όπως η
ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή 
και το περιβάλλον. Για τη μέτρηση του 
στόχου αυτού λαμβάνεται υπόψη ο 
βαθμός υλοποίησης των πολιτικών και 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» από βασικές χώρες εταίρους,

(α) εφαρμογή της διεθνούς διάστασης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω της 
στήριξης διμερών, περιφερειακών και 
διαπεριφερειακών στρατηγικών εταιρικής 
συνεργασίας της Ένωσης, μέσω της 
προβολής διαλόγων πολιτικής και μέσω 
της ανάπτυξης συλλογικών προσεγγίσεων 
και τρόπων αντιμετώπισης των 
προκλήσεων παγκόσμιας κλίμακας, όπως η
βιώσιμη ενέργεια, η κλιματική αλλαγή και 
το περιβάλλον.

Or. en



PE489.524v01-00 6/18 AM\902203EL.doc

EL

Τροπολογία 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
και ενίσχυση των ευκαιριών στον τομέα 
του εμπορίου, των επενδύσεων και των 
επιχειρήσεων για τις ευρωπαϊκές
εταιρείες, μέσω οικονομικών εταιρικών 
σχέσεων και κανονιστικής συνεργασίας.
Για τη μέτρηση του στόχου αυτού
λαμβάνονται υπόψη το μερίδιο της 
Ένωσης στο εξωτερικό εμπόριο με 
βασικές χώρες εταίρους και οι εμπορικές 
και επενδυτικές ροές προς χώρες 
εταίρους που αποτελούν ειδικό στόχο των 
δράσεων, των προγραμμάτων και των 
μέτρων που υλοποιούνται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού,

(β) προώθηση των δίκαιων και ισότιμων 
εμπορικών συναλλαγών και επενδύσεων, 
που θα στηρίζονται σε μια βασιζόμενη 
στα δικαιώματα προσέγγιση, η οποία θα 
λαμβάνει υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για 
τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά 
δικαιώματα καθώς και το σεβασμό των 
διεθνών συνθηκών για το περιβάλλον.   
Για τη μέτρηση του στόχου αυτού
χρησιμοποιείται ως μέγεθος αναφοράς η 
προαναφερόμενη βασισμένη στα 
δικαιώματα πολιτική για την υλοποίηση
των δράσεων, των προγραμμάτων και των 
μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό,

Or. en

Τροπολογία 16
Eleni Theocharus

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
και ενίσχυση των ευκαιριών στον τομέα 
του εμπορίου, των επενδύσεων και των 
επιχειρήσεων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, 
μέσω οικονομικών εταιρικών σχέσεων και 
κανονιστικής συνεργασίας, Για τη μέτρηση 
του στόχου αυτού λαμβάνονται υπόψη το 
μερίδιο της Ένωσης στο εξωτερικό 
εμπόριο με βασικές χώρες εταίρους και οι 
εμπορικές και επενδυτικές ροές προς χώρες 
εταίρους που αποτελούν ειδικό στόχο των 

(β) βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
και ενίσχυση των ευκαιριών στον τομέα 
του εμπορίου, των επενδύσεων και των 
επιχειρήσεων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, 
μέσω οικονομικών εταιρικών σχέσεων και 
κανονιστικής συνεργασίας, ούτως ώστε να 
δημιουργηθεί γόνιμο έδαφος για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της ανάπτυξης. Για τη μέτρηση του 
στόχου αυτού λαμβάνονται υπόψη το 
μερίδιο της Ένωσης στο εξωτερικό 
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δράσεων, των προγραμμάτων και των 
μέτρων που υλοποιούνται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού,

εμπόριο με βασικές χώρες εταίρους και οι 
εμπορικές και επενδυτικές ροές προς χώρες 
εταίρους που αποτελούν ειδικό στόχο των 
δράσεων, των προγραμμάτων και των 
μέτρων που υλοποιούνται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού,

Or. en

Τροπολογία 17
Nirj Deva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
και ενίσχυση των ευκαιριών στον τομέα
του εμπορίου, των επενδύσεων και των 
επιχειρήσεων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, 
μέσω οικονομικών εταιρικών σχέσεων και 
κανονιστικής συνεργασίας, Για τη μέτρηση 
του στόχου αυτού λαμβάνονται υπόψη το 
μερίδιο της Ένωσης στο εξωτερικό 
εμπόριο με βασικές χώρες εταίρους και οι 
εμπορικές και επενδυτικές ροές προς χώρες 
εταίρους που αποτελούν ειδικό στόχο των 
δράσεων, των προγραμμάτων και των 
μέτρων που υλοποιούνται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού,

(β) βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
και ανάπτυξη και περαιτέρω ελευθέρωση
του εμπορίου, των επενδύσεων και των 
επιχειρήσεων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, 
μέσω οικονομικών εταιρικών σχέσεων και 
κανονιστικής συνεργασίας, Για τη μέτρηση 
του στόχου αυτού λαμβάνονται υπόψη το 
μερίδιο της Ένωσης στο εξωτερικό 
εμπόριο με βασικές χώρες εταίρους και οι 
εμπορικές και επενδυτικές ροές προς χώρες 
εταίρους που αποτελούν ειδικό στόχο των 
δράσεων, των προγραμμάτων και των 
μέτρων που υλοποιούνται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού,

Or. en

Τροπολογία 18
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
και ενίσχυση των ευκαιριών στον τομέα 

(β) βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
και ενίσχυση των ευκαιριών στον τομέα 
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του εμπορίου, των επενδύσεων και των 
επιχειρήσεων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, 
μέσω οικονομικών εταιρικών σχέσεων και
κανονιστικής συνεργασίας, Για τη 
μέτρηση του στόχου αυτού λαμβάνονται 
υπόψη το μερίδιο της Ένωσης στο 
εξωτερικό εμπόριο με βασικές χώρες 
εταίρους και οι εμπορικές και επενδυτικές 
ροές προς χώρες εταίρους που αποτελούν 
ειδικό στόχο των δράσεων, των 
προγραμμάτων και των μέτρων που 
υλοποιούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού·

του εμπορίου, των επενδύσεων και των 
επιχειρήσεων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, 
μέσω οικονομικών εταιρικών σχέσεων και 
συνεργασίας  στους τομείς των νομικών,
φορολογικών και εμπορικών ρυθμίσεων.
Για τη μέτρηση του στόχου αυτού 
λαμβάνονται υπόψη το μερίδιο της 
Ένωσης στο εξωτερικό εμπόριο με βασικές 
χώρες εταίρους και οι εμπορικές και 
επενδυτικές ροές προς χώρες εταίρους που 
αποτελούν ειδικό στόχο των δράσεων, των 
προγραμμάτων και των μέτρων που 
υλοποιούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού·

Or. fr

Τροπολογία 19
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ευρεία ενίσχυση της κατανόησης και 
της προβολής της Ένωσης και του ρόλου 
της στην παγκόσμια σκηνή, μέσω της 
δημόσιας διπλωματίας, της
εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και δραστηριοτήτων προβολής με 
γνώμονα την προώθηση των αξιών και των 
συμφερόντων της Ένωσης. Για τη μέτρηση 
του στόχου αυτού λαμβάνονται υπόψη, 
μεταξύ άλλων, δημοσκοπήσεις ή 
αξιολογήσεις.

(γ) ευρεία ενίσχυση της κατανόησης και 
της προβολής της Ένωσης και του ρόλου 
της στην παγκόσμια σκηνή, μέσω της 
δημόσιας διπλωματίας, της εκπαιδευτικής 
και ακαδημαϊκής συνεργασίας και 
δραστηριοτήτων κατάρτισης στις αρχές 
της χρηστής διακυβέρνησης στον 
διοικητικό και τον φορολογίκό τομέα για 
τους τοπικούς φορείς, καθώς και δράσεις 
ευαισθητοποίησης για την προώθηση των 
αξιών και των συμφερόντων της Ένωσης..
Για τη μέτρηση του στόχου αυτού 
λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, 
δημοσκοπήσεις ή αξιολογήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 20
Nirj Deva
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ευρεία ενίσχυση της κατανόησης και 
της προβολής της Ένωσης και του ρόλου 
της στην παγκόσμια σκηνή, μέσω της 
δημόσιας διπλωματίας, της 
εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και δραστηριοτήτων προβολής με γνώμονα 
την προώθηση των αξιών και των 
συμφερόντων της Ένωσης. Για τη 
μέτρηση του στόχου αυτού λαμβάνονται 
υπόψη, μεταξύ άλλων, δημοσκοπήσεις ή 
αξιολογήσεις.

(γ) ευρεία ενίσχυση της κατανόησης και 
της προβολής της Ένωσης και του ρόλου 
της στην παγκόσμια σκηνή, μέσω της 
δημόσιας διπλωματίας, της 
εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και δραστηριοτήτων προβολής με γνώμονα 
την προώθηση των αξιών και των 
συμφερόντων της Ένωσης. Τα έργα που 
εκτελούνται για το σκοπό αυτό θα πρέπει, 
ωστόσο, να πληρούν κριτήρια που να 
βασίζονται στα αποτελέσματα και να 
εξασφαλίζουν αποδοτική αξιοποίηση των 
πόρων.

Or. en

Τροπολογία 21
Eleni Theocharus

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Επιλέξιμες για συνεργασία δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μπορούν να είναι 
όλες οι τρίτες χώρες, περιφέρειες και 
εδάφη.

(1) Επιλέξιμες για συνεργασία δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μπορούν να είναι 
όλες οι τρίτες χώρες, περιφέρειες και 
εδάφη. Οι σχετικές βέλτιστες πρακτικές 
και τα σχετικά διδάγματα που έχουν 
συναχθεί από τα προηγούμενα μέσα θα 
πρέπει να συνεκτιμώνται όταν 
λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την 
επιλεξιμότητα χωρών και τομέων.

Or. en

Τροπολογία 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Επιλέξιμες για συνεργασία δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μπορούν να είναι 
όλες οι τρίτες χώρες, περιφέρειες και 
εδάφη.

(1) Επιλέξιμες για συνεργασία δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μπορούν να είναι 
όλες οι τρίτες ή συνδεδεμένες με την 
Ένωση χώρες, περιφέρειες και εδάφη.

Or. fr

Τροπολογία 23
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Με γνώμονα την ενίσχυση του 
αντίκτυπου της βοήθειας που παρέχει η 
Ένωση, επιδιώκεται διαφοροποιημένη και 
ευέλικτη προσέγγιση, όπου είναι αναγκαίο, 
όσον αφορά τον σχεδιασμό της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες ώστε να
λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά,
κοινωνικά και πολιτικά πλαίσια των εν 
λόγω χωρών, καθώς και τα ειδικά 
συμφέροντα, και οι προτεραιότητες και 
στρατηγικές πολιτικής της Ένωσης.

(2) Με γνώμονα την ενίσχυση του 
αντίκτυπου της βοήθειας που παρέχει η 
Ένωση, επιδιώκεται διαφοροποιημένη και 
ευέλικτη προσέγγιση, όπου είναι αναγκαίο, 
όσον αφορά τον σχεδιασμό της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες ώστε να
λαμβάνεται υπόψη το οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτικό τους υπόβαθρο, η 
απαίτηση σωστής διακυβέρνησης στον 
διοικητικό και φορολογικό τομέα, καθώς 
και τα ειδικά συμφέροντα, και οι 
προτεραιότητες και στρατηγικές πολιτικής 
της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, η Ένωση επιδιώκει να 
διασφαλίσει τη συνοχή και τη συνέπεια με 
άλλους τομείς της εξωτερικής της δράσης, 
και συγκεκριμένα με τον μηχανισμό 
αναπτυξιακής συνεργασίας για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και με 
άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης 
κατά τη διαμόρφωση πολιτικής, καθώς και 
κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό και 
προγραμματισμό και την εφαρμογή 
μέτρων.

(4) Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, η Ένωση επιδιώκει να 
διασφαλίσει τη συνοχή της πολιτικής για 
την ανάπτυξη με άλλους τομείς της 
εξωτερικής της δράσης, και συγκεκριμένα 
με τον μηχανισμό αναπτυξιακής 
συνεργασίας για τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, καθώς και με άλλες συναφείς 
πολιτικές της Ένωσης κατά τη 
διαμόρφωση πολιτικής, καθώς και κατά 
τον στρατηγικό σχεδιασμό και 
προγραμματισμό και την εφαρμογή 
μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα χρηματοδοτούμενα δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μέτρα βασίζονται, 
όπου απαιτείται, σε πολιτικές συνεργασίας 
που θεσπίζονται με πράξεις όπως 
συμφωνίες, δηλώσεις και σχέδια δράσης 
μεταξύ της Ένωσης και των 
ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών και 
περιφερειών, και σχετίζονται επίσης με 
τομείς που άπτονται των ειδικών 
συμφερόντων, και των προτεραιοτήτων 
και στρατηγικών πολιτικής της Ένωσης.

(5) Τα χρηματοδοτούμενα δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μέτρα βασίζονται, 
όπου απαιτείται, σε πολιτικές συνεργασίας 
που θεσπίζονται με πράξεις όπως 
συμφωνίες, δηλώσεις και σχέδια δράσης 
μεταξύ της Ένωσης και των 
ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών και 
περιφερειών, και σχετίζονται επίσης με 
τομείς που άπτονται των αμοιβαίων
προτεραιοτήτων και στρατηγικών 
πολιτικής της Ένωσης που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για την Ένωση και την 
ενδιαφερόμενη χώρα εταίρο.

Or. en
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Τροπολογία 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Έχουν καθιερωθεί 
προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως οι
επιχειρηματικοί διάλογοι, η προώθηση του 
εμπορίου και οι επιστημονικές 
ανταλλαγές, για την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς 
εκτός του πεδίου εφαρμογής του 
μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας με 
την Ινδία και την Κίνα, καθώς και με 
χώρες της Ασίας και της Λατινικής 
Αμερικής που ανήκουν στην ομάδα χωρών 
μέσου εισοδήματος.

(5) Έχουν καθιερωθεί 
προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως
κοινωνικά και οικολογικά υπεύθυνοι
επιχειρηματικοί διάλογοι, η προώθηση των 
δίκαιων και ισότιμων εμπορικών 
συναλλαγών και οι επιστημονικές 
ανταλλαγές, για την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς 
εκτός του πεδίου εφαρμογής του 
μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας με 
την Ινδία και την Κίνα, καθώς και με 
χώρες της Ασίας και της Λατινικής 
Αμερικής που ανήκουν στην ομάδα χωρών 
μέσου εισοδήματος.

Or. en

Τροπολογία 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να 
εμβαθύνει τις σχέσεις της με εταίρους που 
διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο 
ρόλο στη διεθνή οικονομία και στο διεθνές 
εμπόριο, στο εμπόριο και τη συνεργασία 
Νότου-Νότου, σε πολυμερή φόρα, 
συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας των 
Είκοσι Υπουργών Οικονομικών και 
Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών (G 20), 
στην παγκόσμια διακυβέρνηση και στην 
αντιμετώπιση προκλήσεων παγκόσμιας 

(7) Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να 
εμβαθύνει τις σχέσεις της με εταίρους που 
διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο 
ρόλο στη διεθνή οικονομία και στο διεθνές 
εμπόριο, στο εμπόριο και τη συνεργασία 
Νότου-Νότου, σε πολυμερή φόρα, 
συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας των 
Είκοσι Υπουργών Οικονομικών και 
Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών (G 20), 
στην παγκόσμια διακυβέρνηση και στην 
αντιμετώπιση προκλήσεων παγκόσμιας 
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κλίμακας. Η Ένωση οφείλει να αναπτύξει 
ολοκληρωμένες εταιρικές σχέσεις με νέους 
παράγοντες στη διεθνή σκηνή, με στόχο τη 
διαμόρφωση σταθερής και χωρίς 
αποκλεισμούς διεθνούς τάξης, την 
επιδίωξη κοινών παγκόσμιων δημόσιων 
αγαθών, την προάσπιση των βασικών της 
συμφερόντων, και τη βελτίωση της 
προβολής της στις εν λόγω χώρες.

κλίμακας. Η Ένωση οφείλει να αναπτύξει 
ολοκληρωμένες εταιρικές σχέσεις με νέους 
παράγοντες στη διεθνή σκηνή, με στόχο τη 
διαμόρφωση σταθερής και δίκαιης
διεθνούς τάξης που να βασίζεται στις 
κεντρικές αξίες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών δικαιωμάτων και σε 
σημαντικές συνθήκες που αφορούν το 
περιβάλλουν, με στόχο την επιδίωξη 
κοινών παγκόσμιων δημόσιων αγαθών και 
τη βελτίωση της προβολής της στις εν 
λόγω χώρες.

Or. en

Τροπολογία 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Παρά την ιδιαίτερη εστίαση σε 
παγκόσμιους παράγοντες, το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να είναι παγκόσμιο, καθιστώντας 
έτσι δυνατή τη στήριξη μέτρων 
συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες 
στις οποίες η Ένωση έχει σημαντικά 
συμφέροντα, σύμφωνα με τους στόχους 
του παρόντος κανονισμού.

(9) Παρά την ιδιαίτερη εστίαση σε 
παγκόσμιους παράγοντες, το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να είναι παγκόσμιο, καθιστώντας 
έτσι δυνατή τη στήριξη μέτρων 
συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες 
στις οποίες η Ένωση έχει σημαντικά 
συμφέροντα, σύμφωνα με τους στόχους 
του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, 
είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η 
παρουσία των χωρών και υπερπόντιων 
εδαφών που συνδέονται με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλο τον κόσμο, 
ιδιαίτερα για την ενίσχυση της γνώσης, 
της κατανόησης και της προβολής της 
Ένωσης σε τρίτες χώρες.

Or. fr
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Τροπολογία 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Παρά την ιδιαίτερη εστίαση σε 
παγκόσμιους παράγοντες, το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να είναι παγκόσμιο, καθιστώντας 
έτσι δυνατή τη στήριξη μέτρων 
συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες 
στις οποίες η Ένωση έχει σημαντικά 
συμφέροντα, σύμφωνα με τους στόχους 
του παρόντος κανονισμού.

(9) Παρά την ιδιαίτερη εστίαση σε 
παγκόσμιους παράγοντες, το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να είναι παγκόσμιο, καθιστώντας 
έτσι δυνατή τη στήριξη μέτρων 
συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες 
στις οποίες υπάρχουν σημαντικά αμοιβαία
συμφέροντα, σύμφωνα με τους στόχους 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 30
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Συγκεκριμένα, η καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος αναγνωρίζεται ως 
μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
καλείται να αντιμετωπίσει η Ένωση και ως
ο τομέας στον οποίον απαιτείται 
επειγόντως ανάληψη διεθνούς δράσης. 
Σύμφωνα με την πρόθεση που 
διατυπώνεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Προϋπολογισμός για την
«Ευρώπη 2020»» περί αύξησης του 
συναφούς με το κλίμα ποσοστού του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στο 20% 
τουλάχιστον, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να συνεισφέρει στην επίτευξη του 
εν λόγω σκοπού.

(12) Η εξάλειψη της φτώχιας, και η 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος
θεωρούνται ως μία από τις δύο
μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να 
αντιμετωπίσει η Ένωση και ως οι τομείς 
στους οποίους απαιτείται επειγόντως 
ανάληψη διεθνούς δράσης.  Σύμφωνα με 
την πρόθεση που διατυπώνεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής
«Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 
2020»» περί αύξησης του συναφούς με το 
κλίμα ποσοστού του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στο 20% τουλάχιστον, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να συνεισφέρει, 
μεταξύ άλλων, στην επίτευξη του εν λόγω 
σκοπού.
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Or. fr

Τροπολογία 31
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Ένωση είναι αποφασισμένη να 
συμβάλει στην επίτευξη των παγκόσμιων 
στόχων που έχουν τεθεί για τη 
βιοποικιλότητα μέχρι το 2020 και στην 
υλοποίηση της συναφούς στρατηγικής 
όσον αφορά την κινητοποίηση πόρων.

(13) Η Ένωση είναι αποφασισμένη να 
συμβάλει στην επίτευξη των παγκόσμιων 
στόχων που έχουν τεθεί για τη 
βιοποικιλότητα μέχρι το 2020 και στην 
υλοποίηση της συναφούς στρατηγικής 
όσον αφορά την κινητοποίηση πόρων και 
την αειφόρο και ολοκληρωμένη 
διαχείρισή τους.

Or. fr

Τροπολογία 32
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Μέσω του παρόντος κανονισμού, η 
Ένωση θα πρέπει να συμβάλει στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», και κυρίως στόχων που άπτονται 
της κλιματικής αλλαγής, της μετάβασης σε 
μία πιο πράσινη οικονομία και της 
απόδοσης των πόρων, του εμπορίου και 
των επενδύσεων, της επιχειρηματικής και 
κανονιστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, 
καθώς και στην προώθηση της δημόσιας 
διπλωματίας, της 
εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και δραστηριοτήτων προβολής.

(14) Μέσω του παρόντος κανονισμού, η 
Ένωση θα πρέπει αφενός να συμβάλει 
στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», και κυρίως στόχων που άπτονται 
της εξάλειψης της φτώχιας, της
κλιματικής αλλαγής, της μετάβασης σε μία 
πιο πράσινη οικονομία και μια 
αποτελεσματική χρήση των φυσικών
πόρων, του εμπορίου και των επενδύσεων, 
της επιχειρηματικής και κανονιστικής 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, και 
αφετέρου να ενισχύσει τη δημόσια 
διπλωματία, τη χρηστή οικονομική και 
δημοσιονομική διακυβέρνηση, την 
εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή 
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συνεργασία, καθώς και δράσεις 
ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα 
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας κυρίως 
για τις γυναίκες και τα παιδιά.

Or. fr

Τροπολογία 33
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Μέσω του παρόντος κανονισμού, η 
Ένωση θα πρέπει να συμβάλει στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», και κυρίως στόχων που άπτονται 
της κλιματικής αλλαγής, της μετάβασης σε 
μία πιο πράσινη οικονομία και της 
απόδοσης των πόρων, του εμπορίου και 
των επενδύσεων, της επιχειρηματικής και 
κανονιστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, 
καθώς και στην προώθηση της δημόσιας 
διπλωματίας, της 
εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και δραστηριοτήτων προβολής.

(14) Μέσω του παρόντος κανονισμού, η 
Ένωση θα πρέπει να συμβάλει στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», και κυρίως στόχων που άπτονται 
της κλιματικής αλλαγής, της μετάβασης σε 
μία πιο πράσινη οικονομία και της 
απόδοσης των πόρων, του εμπορίου και 
των επενδύσεων, της επιχειρηματικής και 
κανονιστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες
και της συνοχής της πολιτικής για την 
ανάπτυξη, καθώς και στην προώθηση της
δημόσιας διπλωματίας, της 
εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και δραστηριοτήτων προβολής.

Or. en

Τροπολογία 34
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του παρόντος κανονισμού, πρέπει 
να επιδιωχθεί διαφοροποιημένη και 
ευέλικτη προσέγγιση μέσω της ανάπτυξης 

(16) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του παρόντος κανονισμού, πρέπει 
να επιδιωχθεί διαφοροποιημένη και 
ευέλικτη προσέγγιση μέσω της ανάπτυξης 



AM\902203EL.doc 17/18 PE489.524v01-00

EL

προτύπων συνεργασίας με βασικές χώρες 
εταίρους τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη
τους τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτικά πλαίσια των εν λόγω χωρών, 
καθώς και τα ειδικά συμφέροντα, και τις 
προτεραιότητες και στρατηγικές πολιτικής 
της Ένωσης, διατηρώντας ταυτόχρονα την 
ικανότητα παρέμβασής της σε παγκόσμια 
κλίμακα, όποτε παρίσταται ανάγκη.

προτύπων συνεργασίας με βασικές χώρες 
εταίρους, αρχές χρηστής διακυβέρνησης 
προς αποφυγή της διαφθοράς, που θα 
λαμβάνουν υπόψη τα οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτικά πλαίσια των εν 
λόγω χωρών, καθώς και τα ειδικά 
συμφέροντα, και τις προτεραιότητες και 
στρατηγικές πολιτικής της Ένωσης, 
διατηρώντας ταυτόχρονα την ικανότητα 
παρέμβασής της σε παγκόσμια κλίμακα, 
όποτε παρίσταται ανάγκη.

Or. fr

Τροπολογία 35
Nirj Deva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Η εξασφάλιση μεγαλύτερης 
διαφάνειας και κατάλληλης εξέτασης των 
προγραμμάτων συνεργασίας για να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση 
των πόρων θα πρέπει να είναι κορυφαία 
προτεραιότητα.

Or. en

Τροπολογία 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Ένωση θα πρέπει να μπορεί να 
ανταποκρίνεται ευέλικτα και έγκαιρα σε 
εξελισσόμενες και/ή απρόβλεπτες ανάγκες, 
προκειμένου να κάνει πράξη τη δέσμευσή 

(17) Η Ένωση θα πρέπει να μπορεί να 
ανταποκρίνεται ευέλικτα και έγκαιρα σε 
εξελισσόμενες και/ή απρόβλεπτες ανάγκες, 
προκειμένου να κάνει πράξη τη δέσμευσή 
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της περί αποτελεσματικότερης προαγωγής 
των συμφερόντων της, στο πλαίσιο των 
σχέσεών της με τρίτες χώρες, μέσω της 
υιοθέτησης ειδικών μέτρων που δεν 
καλύπτονται από πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα.

της περί αποτελεσματικότερης προαγωγής 
των αμοιβαίων συμφερόντων της, στο 
πλαίσιο των σχέσεών της με τρίτες χώρες, 
μέσω της υιοθέτησης ειδικών μέτρων που 
δεν καλύπτονται από πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα.

Or. en


