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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
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ένωση επιθυμεί να δημιουργήσει ένα
χώρο ευημερίας και καλής γειτονίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
χωρών και τα εδαφών που απαριθμούνται 
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού
(στο εξής, οι «χώρες εταίροι») με την 
ανάπτυξη προνομιακής σχέσης.

1. Η Ένωση επιθυμεί να δημιουργήσει ένα
χώρο ευημερίας και καλής γειτονίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
χωρών και τα εδαφών που απαριθμούνται 
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού
(στο εξής, οι «χώρες εταίροι») με την 
ανάπτυξη προνομιακής σχέσης, 
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και 
στη μείωση της φτώχειας στις χώρες 
εταίρους.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αναφερθεί σαφώς η δέσμευση της ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη 
μείωση της φτώχειας στις γειτονικές της χώρες. Σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η μείωση της φτώχειας πρέπει να αναφέρεται ως γενικός στόχος του μέσου.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη από κάθε άποψη, στη μείωση 
της φτώχειας, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, στην 
προώθηση της εσωτερικής οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, στην 

(δ) στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη από κάθε άποψη, στη μείωση 
της φτώχειας, στη δημιουργία ευημερίας, 
ιδίως μέσω της ανάπτυξης του ιδιωτικού 
τομέα· στην προώθηση της εσωτερικής 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
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ανάπτυξη της υπαίθρου, στη δράση για το 
κλίμα και της ανθεκτικότητας στις
καταστροφές·

συνοχής, στην ανάπτυξη της υπαίθρου,
στην καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος, στην πρόληψη και στην 
ετοιμότητα για αντιμετώπιση των 
καταστροφών και στην ανθεκτικότητα
στις κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 - στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) στην προώθηση μέτρων για την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και άλλων 
μέτρων τα οποία συμβάλλουν στην 
ασφάλεια και την πρόληψη και επίλυση 
συγκρούσεων,

(ε) στην προώθηση μέτρων για την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και άλλων 
μέτρων τα οποία συμβάλλουν στην 
ασφάλεια και την πρόληψη και επίλυση 
συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
στήριξης σε καταστάσεις που 
διαμορφώνονται μετά από μια κρίση και 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
εθνικής συγκρότησης· 

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Σε περίπτωση κρίσης ή απειλής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, ή φυσικών ή 
ανθρωπογενών καταστροφών, τα έγγραφα 
προγραμματισμού μπορούν να 
αναθεωρηθούν ad hoc. Μια τέτοια 
επείγουσα αναθεώρηση διασφαλίζει τη 
διατήρηση της συνοχής μεταξύ της 

9. Σε περίπτωση κρίσης ή απειλής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, ή φυσικών ή 
ανθρωπογενών καταστροφών, τα έγγραφα 
προγραμματισμού μπορούν να 
αναθεωρηθούν ad hoc. Στο πλαίσιο αυτών 
των αναθεωρήσεων έκτακτης ανάγκης, 
είναι δυνατή η θέσπιση μέτρων για τη 
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στήριξης της Ένωσης που παρέχεται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και της 
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο 
άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης της 
Ένωσης. Η επείγουσα αναθεώρηση μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα την έγκριση 
αναθεωρημένων εγγράφων 
προγραμματισμού. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η Επιτροπή διαβιβάζει τα 
αναθεωρημένα έγγραφα προγραμματισμού 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για ενημέρωση εντός 
προθεσμίας ενός μήνα από την έγκρισή 
τους.

χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 
μετάβασης από την επείγουσα βοήθεια σε 
μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
δραστηριοτήτων που έχουν στόχο να 
ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των 
δικαιούχων στις κρίσεις. Μια τέτοια 
επείγουσα αναθεώρηση διασφαλίζει τη 
διατήρηση της συνοχής μεταξύ της 
στήριξης της Ένωσης που παρέχεται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και της 
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο 
άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης της 
Ένωσης. Η επείγουσα αναθεώρηση μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα την έγκριση 
αναθεωρημένων εγγράφων 
προγραμματισμού. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η Επιτροπή διαβιβάζει τα 
αναθεωρημένα έγγραφα προγραμματισμού 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για ενημέρωση εντός 
προθεσμίας ενός μήνα από την έγκρισή 
τους.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δυνατότητα αναθεώρησης των εγγράφων προγραμματισμού με 
στόχο τη θέσπιση μέτρων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της μετάβασης από την επείγουσα 
βοήθεια στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, η οποία προβλέπεται επίσης στο πλαίσιο του 
κανονισμού 1638/2006 της 24ης Οκτωβρίου 2006.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 
τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 
τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 ως τις 31 Δεκεμβρίου 



PE487.772v01-00 6/6 PA\899317EL.doc

EL

2020.
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