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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το παρόν χρηματοδοτικό Μέσο 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων της 
ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής.

(5) Το παρόν χρηματοδοτικό Μέσο 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων της 
ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής, στη 
βάση της ευρωπαϊκής συναίνεσης για την 
ανάπτυξη1, της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής και μιας 
προσέγγισης στην ανάπτυξη στηριγμένης 
στα ανθρώπινα δικαιώματα.

_______________
1 ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η δημοκρατία και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, 
όπως υπενθυμίζεται στα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με την υποστήριξη της 
δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών 
σχέσεων της ΕΕ. Οι θεμελιώδεις 
ελευθερίες έκφρασης και του 
συνεταιρίζεσθαι είναι οι προϋποθέσεις της 

(8) Η δημοκρατία, η δημοκρατική 
διακυβέρνηση, η ανάπτυξη και ο 
σεβασμός για όλα τα δικαιώματα του 
ανθρώπου είναι στοιχεία 
αλληλοεξαρτώμενα και 
αλληλοενισχυόμενα, όπως υπενθυμίζεται 
στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 
18ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την 
υποστήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο 
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πολιτικής πολυφωνίας και των 
δημοκρατικών διαδικασιών, ενώ ο 
δημοκρατικός έλεγχος και ο διαχωρισμός 
των εξουσιών έχουν ουσιαστική σημασία 
για να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου, τα 
οποία αποτελούν με τη σειρά τους 
προϋπόθεση για την αποτελεσματική 
προαγωγή των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου.

των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ. Οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες έκφρασης και του 
συνεταιρίζεσθαι είναι οι προϋποθέσεις της 
πολιτικής πολυφωνίας και των 
δημοκρατικών διαδικασιών, ενώ ο 
δημοκρατικός έλεγχος και ο διαχωρισμός 
των εξουσιών έχουν ουσιαστική σημασία 
για να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης και της νομοθετικής 
εξουσίας, καθώς και το κράτος δικαίου, τα 
οποία αποτελούν με τη σειρά τους 
προϋπόθεση για την αποτελεσματική 
προαγωγή των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το έργο της ανάπτυξης και της 
διατήρησης μιας παιδείας γύρω από τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και η εφαρμογή 
της δημοκρατίας στην πράξη για τους 
πολίτες, παρόλο που επείγει και 
αντιμετωπίζει δυσκολίες στις νέες 
δημοκρατίες, αποτελεί στην 
πραγματικότητα μια ατέρμονη πρόκληση, 
που αφορά, κύρια και πρωταρχικά, τον λαό 
της συγκεκριμένης χώρας, χωρίς ωστόσο 
να παραγνωρίζεται η δέσμευση της 
διεθνούς κοινότητας. Απαιτεί επίσης ένα 
ευρύ φάσμα θεσμικών οργάνων, ιδίως 
εθνικά δημοκρατικά κοινοβούλια, τα οποία 
θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμετοχή, 
την εκπροσώπηση, την υπευθυνότητα και 
τη λογοδοσία.

(9) Το έργο της ανάπτυξης και της 
διατήρησης μιας παιδείας γύρω από τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και η εφαρμογή 
της δημοκρατίας στην πράξη για τους 
πολίτες, παρόλο που επείγει και 
αντιμετωπίζει δυσκολίες στις νέες 
δημοκρατίες, αποτελεί στην 
πραγματικότητα μια ατέρμονη πρόκληση, 
που αφορά, κύρια και πρωταρχικά, τον λαό 
της συγκεκριμένης χώρας, χωρίς ωστόσο 
να παραγνωρίζεται η δέσμευση της 
διεθνούς κοινότητας όσον αφορά την 
προώθηση του δικαιώματος σε μια 
αναπτυξιακή διαδικασία στο πλαίσιο της 
οποίας όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και οι θεμελιώδεις ελευθερίες μπορούν να 
πραγματωθούν στο ακέραιο. Απαιτεί 
επίσης ένα ευρύ φάσμα θεσμικών 
οργάνων, ιδίως εθνικά δημοκρατικά 
κοινοβούλια, τα οποία θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή, την 
εκπροσώπηση, την υπευθυνότητα και τη 
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λογοδοσία.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
προορίζεται να συμπληρώνει τα διάφορα 
άλλα μέσα εφαρμογής των πολιτικών της 
Ένωσης για τη δημοκρατία και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία 
ποικίλλουν από τον πολιτικό διάλογο και 
τα διπλωματικά διαβήματα σε διάφορα 
μέσα χρηματοδοτικής και τεχνικής 
συνεργασίας, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και τα γεωγραφικά 
και θεματικά προγράμματα. Θα 
συμπληρώνει επίσης τις δράσεις βάσει του 
νέου μέσου σταθερότητας οι οποίες 
αφορούν περισσότερο την αντιμετώπιση 
των κρίσεων.

(11) Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
προορίζεται να συμπληρώνει τα διάφορα 
άλλα μέσα εφαρμογής των πολιτικών της 
Ένωσης για τη δημοκρατία και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία 
ποικίλλουν από τον πολιτικό διάλογο και 
τα διπλωματικά διαβήματα σε διάφορα 
μέσα χρηματοδοτικής και τεχνικής 
συνεργασίας, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και τα γεωγραφικά 
και θεματικά προγράμματα. Θα 
συμπληρώνει επίσης τις δράσεις βάσει του 
νέου μέσου σταθερότητας και του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη 
Δημοκρατία οι οποίες αφορούν 
περισσότερο την αντιμετώπιση των 
κρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
η Ένωση παρέχει βοήθεια που εστιάζεται 
στα δικαιώματα του ανθρώπου και σε 
θέματα εκδημοκρατισμού, σε παγκόσμιο, 
περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, 

(12) Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
η Ένωση παρέχει βοήθεια που εστιάζεται 
σε προκλήσεις σε παγκόσμιο, 
περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, 
με στόχο την προαγωγή της δημοκρατίας, 



PE485.941v01-00 6/10 PA\896217EL.doc

EL

και σε συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών, καλύπτει όλους τους τύπους 
κοινωνικής δράσης εκ μέρους ατόμων ή 
ομάδων ανεξάρτητων από το κράτος, που 
δραστηριοποιούνται για την προώθηση 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της 
δημοκρατίας.

της δημοκρατικής διακυβέρνησης, της 
ανάπτυξης και του σεβασμού για όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε συνεργασία με 
την κοινωνία των πολιτών, καλύπτει όλους 
τους τύπους κοινωνικής δράσης εκ μέρους 
ατόμων ή ομάδων ανεξάρτητων από το 
κράτος, που δραστηριοποιούνται για την 
προώθηση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και της δημοκρατίας.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Στήριξη και εδραίωση των 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων σε τρίτες 
χώρες με την προαγωγή της συμμετοχικής 
και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, την 
ενίσχυση του συνολικού δημοκρατικού 
κύκλου και τη βελτίωση της αξιοπιστίας 
των εκλογικών διαδικασιών, ιδίως μέσω 
αποστολών εκλογικής παρατήρησης.

β) Στήριξη και εδραίωση των 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και της 
δημοκρατικής διακυβέρνησης σε τρίτες 
χώρες με την προαγωγή της συμμετοχικής 
και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας ιδίως 
χάρη στον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα εθνικά κοινοβούλια 
και η κοινωνία των πολιτών, την ενίσχυση 
του συνολικού δημοκρατικού κύκλου και 
τη βελτίωση της αξιοπιστίας των 
εκλογικών διαδικασιών, ιδίως μέσω 
αποστολών εκλογικής παρατήρησης και 
δραστηριοτήτων εκλογικής παρατήρησης 
εκ μέρους τοπικών οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. en
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Τροπολογία7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την 
προώθηση της ανεξαρτησίας του 
δικαστικού σώματος, την ενθάρρυνση και 
αξιολόγηση νομοθετικών και θεσμικών 
μεταρρυθμίσεων και την προώθηση της 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη·

(ii) την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την 
προώθηση της ανεξαρτησίας του 
δικαστικού σώματος και της νομοθετικής 
εξουσίας, ιδίως των εθνικών 
κοινοβουλίων, την ενθάρρυνση και 
αξιολόγηση νομοθετικών και θεσμικών 
μεταρρυθμίσεων και την προώθηση της 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη· την 
προώθηση του ρόλου της κοινωνίας των 
πολιτών στην παρακολούθηση της 
επίδοσης του δημόσιου τομέα·

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(x) την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
παρακολούθηση στον τομέα των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και της 
δημοκρατίας και στον τομέα που 
καλύπτεται από το σημείο (vii)·

(x) την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
παρακολούθηση στον τομέα των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και της 
δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ενίσχυση του διεθνούς πλαισίου για την 
προστασία των δικαιωμάτων του 

γ) Ενίσχυση του διεθνούς πλαισίου για την 
προστασία των δικαιωμάτων του 
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ανθρώπου, της δικαιοσύνης, του κράτους 
δικαίου και της δημοκρατίας, και για την 
προαγωγή του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου, ιδίως με:

ανθρώπου, της δικαιοσύνης, του κράτους 
δικαίου και της δημοκρατίας, και για την 
προαγωγή του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου και του δικαιώματος σε μια 
αναπτυξιακή διαδικασία στο πλαίσιο της 
οποίας όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και οι θεμελιώδεις ελευθερίες μπορούν να 
πραγματωθούν στο ακέραιο, ιδίως με:

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) με την αύξηση των αποστολών 
εκλογικών παρατηρητών της Ένωσης·

(i) με την αύξηση των αποστολών 
εκλογικών παρατηρητών της Ένωσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι στις αποστολές αυτές 
δεν θα διατεθεί περισσότερο από το 25% 
του συνολικού προϋπολογισμού του μέσου 
που θεσπίζεται με τον παρόντα 
κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της 
ικανότητας των εκλογικών παρατηρητών 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και 
στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες τους που 
προωθούν τη συμμετοχή στην εκλογική 
διαδικασία και την παρακολούθησή της·

(iii) συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της 
ικανότητας των εκλογικών παρατηρητών 
και στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες τους που 
προωθούν τη συμμετοχή στην εκλογική 
διαδικασία και την παρακολούθησή της, 
καθώς και διοχετεύοντας μέρος της 
βοήθειας για τη δημοκρατία μέσω 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) με την υποστήριξη μέτρων που 
αποβλέπουν στη συνεπή ένταξη των 
εκλογικών διαδικασιών στον δημοκρατικό 
κύκλο, και στην υλοποίηση συστάσεων 
των αποστολών εκλογικών παρατηρητών 
της Ένωσης·

(iv) με την υποστήριξη μέτρων που 
αποβλέπουν στη συνεπή ένταξη των 
εκλογικών διαδικασιών στον δημοκρατικό 
κύκλο, και στην υλοποίηση συστάσεων 
των αποστολών εκλογικών παρατηρητών 
της Ένωσης και των αντιπροσωπειών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
παρατήρηση εκλογών· 

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προώθηση και προστασία της 
ισότητας μεταξύ των φύλων, των 
δικαιωμάτων του παιδιού, των 
δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών, 
των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία, και αρχές όπως η ενδυνάμωση, 
η συμμετοχή, η αποφυγή διακρίσεων, εις 
βάρος ευάλωτων ομάδων και η λογοδοσία 
λαμβάνονται υπόψη οποτεδήποτε αρμόζει 
στα μέτρα βοήθειας που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό.

2. Στο πλαίσιο μιας προσέγγισης στην 
ανάπτυξη βασισμένης στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η προώθηση και προστασία 
της ισότητας μεταξύ των φύλων, των 
δικαιωμάτων του παιδιού, των 
δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών, 
των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία, και αρχές όπως η ενδυνάμωση, 
η συμμετοχή, η αποφυγή διακρίσεων, εις 
βάρος ευάλωτων ομάδων και η λογοδοσία 
λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα μέτρα 
βοήθειας που αναφέρονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα μέτρα βοήθειας λαμβάνουν υπόψη τα 
ειδικά χαρακτηριστικά της κρίσης ή των 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των 
χωρών ή των καταστάσεων όπου 
υφίσταται σοβαρή έλλειψη θεμελιωδών 
ελευθεριών, όπου οι άνθρωποι 
κινδυνεύουν περισσότερο ή όπου οι 
οργανώσεις και οι υπερασπιστές των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου 
δραστηριοποιούνται υπό τις πλέον αντίξοες 
συνθήκες.

4. Τα μέτρα βοήθειας λαμβάνουν υπόψη τα 
ειδικά χαρακτηριστικά της κρίσης ή των 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των 
χωρών ή των καταστάσεων όπου 
υφίσταται σοβαρή έλλειψη θεμελιωδών 
ελευθεριών, όπου οι άνθρωποι 
κινδυνεύουν περισσότερο ή όπου οι 
οργανώσεις και οι υπερασπιστές των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου 
δραστηριοποιούνται υπό τις πλέον αντίξοες 
συνθήκες, ή όπου το περιβάλλον που 
επιτρέπει τη συμμετοχή των πολιτών 
βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο.
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