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ΣΥΝTOMΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Ανάπτυξης συμφώνησαν να εφαρμοστεί 
το άρθρο 50 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («συνδεδεμένες επιτροπές») 
στη νομοθετική έκθεση του παρόντος κανονισμού.  Η Επιτροπή Ανάπτυξης έχει 
αποκλειστική αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πτυχές της πρότασης κανονισμού της 
Επιτροπής:

- διατάξεις σχετικά με την αποδέσμευση της βοήθειας (άρθρο 8) στο βαθμό που οι σχετικές 
δράσεις πληρούν τα κριτήρια της ΔΑΒ (δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια)·

- διατάξεις που αφορούν την αποδέσμευση της βοήθειας όσον αφορά την ειδική εφαρμογή 
τους στο ΜΑΣ (επί του παρόντος στο άρθρο 9)·

- άλλες διατάξεις που εφαρμόζονται ειδικά και αποκλειστικά στο ΜΑΣ, καθώς και αυτές 
που δεν περιλαμβάνονται ακόμα στην πρόταση και που δεν υπονομεύουν τη γενικότερη 
συνοχή των μέσων που καλύπτονται από τον κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων πιο 
συγκεκριμένα διατάξεων που αφορούν τη χρήση δημοσιονομικής στήριξης σε 
αναπτυσσόμενες χώρες που καλύπτονται από το ΜΑΣ.

Η αποκλειστική εφαρμογή στο ΜΑΣ ή/και στην ΔΑΒ αναφέρεται σαφώς στις τροπολογίες 
που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Ανάπτυξης υπό την αποκλειστική αρμοδιότητά της.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
εγκρίνει ένα πλήρες σύνολο μηχανισμών 
που θα καλύπτει ένα φάσμα πολιτικών 
σχετικά με την εξωτερική δράση, οι οποίες 
απαιτούν συγκεκριμένους κοινούς κανόνες 
και διαδικασίες για την εφαρμογή τους. Οι 
μηχανισμοί αυτοί είναι: Ο Μηχανισμός 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), το 
Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), 
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας 

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
εγκρίνει ένα πλήρες σύνολο μηχανισμών 
που θα καλύπτει ένα φάσμα πολιτικών 
σχετικά με την εξωτερική δράση, οι οποίες 
ενδέχεται να επωφελούνται από 
συγκεκριμένους κοινούς κανόνες και 
διαδικασίες για την εφαρμογή τους. Οι 
μηχανισμοί αυτοί είναι: Ο Μηχανισμός 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), το 
Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), 
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(ΕΜΓ), ο Μηχανισμός Σταθερότητας 
(ΜΣ), ο Μηχανισμός Συνεργασίας στον 
τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας (ΜΣΠΑ), 
ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας 
(ΜΠΒ) και ο Μηχανισμός Εταιρικής 
Σχέσης (ΜΕΣ).

ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας 
(ΕΜΓ), ο Μηχανισμός Σταθερότητας 
(ΜΣ), ο Μηχανισμός Συνεργασίας στον 
τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας (ΜΣΠΑ), 
ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας 
(ΜΠΒ) και ο Μηχανισμός Εταιρικής 
Σχέσης (ΜΕΣ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση κοινών κανόνων δεν αποτελεί νομική υποχρέωση· η λειτουργία των μέσων δεν θα 
παρεμποδιστεί απαραίτητα από την απουσία κοινών κανόνων. Συνεπώς, όταν είναι δυνατόν, 
πρέπει να εφαρμόζονται κοινοί κανόνες, αλλά με επαρκή ευελιξία ώστε κάθε μέσο να 
καθοδηγείται από τους δικούς του ειδικούς κανόνες ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και τους 
συγκεκριμένους στόχους του.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι μηχανισμοί αυτοί προβλέπουν ότι 
γενικά οι δράσεις που θα 
χρηματοδοτούνται βάσει αυτών πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο ενός πολυετούς 
ενδεικτικού προγραμματισμού, 
προβλέποντας το πλαίσιο εντός του οποίου 
πρέπει να εγκρίνονται οι χρηματοδοτικές 
αποφάσεις σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό και με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. 

(2) Οι μηχανισμοί αυτοί προβλέπουν ότι 
γενικά οι δράσεις που θα 
χρηματοδοτούνται βάσει αυτών πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο ενός πολυετούς 
στρατηγικού προγραμματισμού, 
προβλέποντας το πλαίσιο εντός του οποίου 
πρέπει να εγκρίνονται οι χρηματοδοτικές 
αποφάσεις σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό και, όσον αφορά τόσο τις 
αποφάσεις προγραμματισμού όσο και τις 
εκτελεστικές αποφάσεις, με τις 
κατάλληλες διαδικασίες που προβλέπονται 
στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των αποφάσεων προγραμματισμού, που έχουν εν μέρει 
πολιτικό χαρακτήρα, και των καθαρά εκτελεστικών αποφάσεων.  

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Τα έγγραφα που προσδιορίζουν σε 
γενικές γραμμές τους στόχους, τις 
προτεραιότητες, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα και τις χρηματοδοτικές 
ενισχύσεις για κάθε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα είναι έγγραφα στρατηγικού 
προγραμματισμού. Για την ενίσχυση της 
ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας 
της θέσπισης και αναθεώρησής τους, 
πρέπει να δοθεί εξουσιοδότηση στην 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των αποφάσεων προγραμματισμού, που έχουν εν μέρει 
πολιτικό χαρακτήρα –και συνεπώς οι συν-νομοθέτες τους πρέπει να συμμετέχουν στη θέσπισή 
τους- και των καθαρά εκτελεστικών αποφάσεων. Για τις αποφάσεις προγραμματισμού, η 
διατύπωση προέρχεται από την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 9.9.2010.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι χρηματοδοτικές αποφάσεις πρέπει 
να λαμβάνουν τη μορφή ετήσιων ή 
πολυετών προγραμμάτων δράσης και 
μεμονωμένων μέτρων όταν τηρείται ο 
σχεδιασμός που προβλέπεται από τον 
πολυετή ενδεικτικό προγραμματισμό, 
ειδικών μέτρων όταν απαιτείται λόγω 

(3) Οι χρηματοδοτικές αποφάσεις πρέπει 
να λαμβάνουν τη μορφή ετήσιων ή διετών
προγραμμάτων δράσης και μεμονωμένων 
μέτρων όταν τηρείται ο σχεδιασμός που 
προβλέπεται από τον πολυετή στρατηγικό
προγραμματισμό, ειδικών μέτρων όταν 
απαιτείται λόγω απρόβλεπτων και 
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απρόβλεπτων και αιτιολογημένων 
αναγκών και μέτρων στήριξης.

αιτιολογημένων αναγκών και μέτρων 
στήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα μέσα που ισχύουν επί του παρόντος, τα κύρια εκτελεστικά έγγραφα είναι τα ετήσια 
προγράμματα δράσης. Αν και γίνεται αποδεκτό το αίτημα της Επιτροπής για περισσότερη 
ευελιξία, πρέπει να βρεθεί ισορροπία μεταξύ της ανάγκης κοινοβουλευτικού ελέγχου – ο οποίος 
ασκείται ευκολότερα σε πιο βραχυπρόθεσμα μέτρα- και της ευελιξίας που επιθυμεί η Επιτροπή. 
Η επέκταση της διάρκειας των προγραμμάτων δράσης από ένα έτος – όπως ισχύει στο τρέχον 
ΜΑΣ – σε δύο έτη είναι ένας αποδεκτός συμβιβασμός.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Λαμβάνοντας υπόψη τον 
προγραμματισμό πολιτικών ή τη φύση της 
δημοσιονομικής εκτέλεσης των εν λόγω 
εκτελεστικών πράξεων, ειδικότερα τις 
δημοσιονομικές επιπτώσεις τους, η 
διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιμοποιείται εν γένει για την έγκρισή 
τους, εκτός των μέτρων μικρής
οικονομικής κλίμακας. Εντούτοις, η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει άμεσα τις 
σχετικές εκτελεστικές πράξεις όπου, σε 
πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις οι 
οποίες σχετίζονται με την ανάγκη 
έγκαιρης αντίδρασης εκ μέρους της 
Ένωσης, το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι 
επείγοντος..

(4) Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της 
δημοσιονομικής εκτέλεσης των εν λόγω 
εκτελεστικών πράξεων, ειδικότερα τις 
δημοσιονομικές επιπτώσεις τους, η 
διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιμοποιείται εν γένει για την έγκρισή 
τους, εκτός των μεμονωμένων μέτρων, 
των ειδικών μέτρων και των μέτρων 
στήριξης οικονομικής κλίμακας κάτω των 
10 εκατ. ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή πρέπει να είναι ότι οι σημαντικές αποφάσεις προγραμματισμού πρέπει να λαμβάνονται 
με διαδικασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, ενώ οι εκτελεστικές αποφάσεις που αφορούν 
συνήθη προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τις αποφάσεις προγραμματισμού ή που αφορούν 
σημαντικά χρηματικά ποσά με διαδικασία εξέτασης, και –για την αποφυγή μικροδιαχείρισης- οι 
αποφάσεις που αφορούν λιγότερο σημαντικά ποσά με συμβουλευτική διαδικασία, ενώ πρέπει να 
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προβλέπεται ευελιξία ώστε να μπορεί η Επιτροπή να λαμβάνει άμεσα επείγουσες αποφάσεις 
έκτακτης ανάγκης.  Το κατ’ αποκοπή ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ συμφωνήθηκε από όλα 
τα θεσμικά όργανα το 2006 και εφαρμόζεται ήδη στο τρέχον ΜΑΣ.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Η συμβουλευτική διαδικασία πρέπει 
να χρησιμοποιείται σε γενικές γραμμές 
για τη θέσπιση μεμονωμένων μέτρων, 
ειδικών μέτρων και μέτρων στήριξης 
οικονομικής κλίμακας κάτω των 10 
εκατομμυρίων ευρώ. Εντούτοις, η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει άμεσα τις 
σχετικές εκτελεστικές πράξεις όπου, σε 
πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις οι 
οποίες σχετίζονται με την ανάγκη 
έγκαιρης αντίδρασης εκ μέρους της 
Ένωσης, το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι 
επείγοντος χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή πρέπει να είναι ότι οι σημαντικές αποφάσεις προγραμματισμού πρέπει να λαμβάνονται 
με διαδικασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, ενώ οι εκτελεστικές αποφάσεις που αφορούν 
συνήθη προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τις αποφάσεις προγραμματισμού ή που αφορούν 
σημαντικά χρηματικά ποσά με διαδικασία εξέτασης, και –για την αποφυγή μικροδιαχείρισης- οι 
αποφάσεις που αφορούν λιγότερο σημαντικά ποσά με συμβουλευτική διαδικασία, ενώ πρέπει να 
προβλέπεται ευελιξία ώστε να μπορεί η Επιτροπή να λαμβάνει άμεσα επείγουσες αποφάσεις 
έκτακτης ανάγκης.  Το κατ’ αποκοπή ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ συμφωνήθηκε από όλα 
τα θεσμικά όργανα το 2006 και εφαρμόζεται ήδη στο τρέχον ΜΑΣ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στις χρηματοδοτικές αποφάσεις η 
περιγραφή κάθε δράσης, που καθορίζει 

διαγράφεται
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τους στόχους της, οι κύριες 
δραστηριότητες, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, ο επικείμενος 
προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα, 
καθώς και οι ρυθμίσεις για τον έλεγχο 
των επιδόσεων πρέπει να εγκρίνονται 
περαιτέρω σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο που προτείνεται από την Επιτροπή ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση μεταξύ του 
επιπέδου προγραμματισμού και του επιπέδου εφαρμογής.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την εφαρμογή των χρηματοδοτικών 
μηχανισμών, όταν η διαχείριση της 
λειτουργίας ανατίθεται σε ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς φορείς, η απόφαση 
της Επιτροπής πρέπει να καλύπτει 
ειδικότερα διατάξεις για τον καταμερισμό 
του κινδύνου, τις αποδοχές του ενδιάμεσου 
φορέα που είναι αρμόδιος για την 
εφαρμογή, τη χρήση και την 
επαναχρησιμοποίηση των κονδυλίων και 
τα πιθανά κέρδη.

(6) Για την εφαρμογή των χρηματοδοτικών 
μηχανισμών, όταν η διαχείριση της 
λειτουργίας ανατίθεται σε ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς φορείς, η απόφαση 
της Επιτροπής πρέπει να καλύπτει 
ειδικότερα διατάξεις για τον καταμερισμό 
του κινδύνου, τη διαφάνεια, τις αποδοχές 
του ενδιάμεσου φορέα που είναι αρμόδιος 
για την εφαρμογή, τη χρήση και την 
επαναχρησιμοποίηση των κονδυλίων και 
τα πιθανά κέρδη.

Or. en



PA\902163EL.doc 9/40 PE489.521v01-00

EL

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Καθώς αυξάνονται οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της εξωτερικής βοήθειας της 
Ένωσης, η οικονομική και δημοσιονομική 
κατάσταση της Ένωσης περιορίζει τους 
πόρους που διατίθενται για τη βοήθεια 
αυτή. Η Επιτροπή πρέπει συνεπώς να 
επιδιώκει την πιο αποτελεσματική χρήση 
των διαθέσιμων πόρων, ειδικότερα 
χρησιμοποιώντας χρηματοδοτικά μέσα που 
έχουν αποτέλεσμα μόχλευσης. Αυτό το 
αποτέλεσμα μόχλευσης αυξάνεται 
επιτρέποντας τη χρήση και την 
επαναχρησιμοποίηση των κεφαλαίων που 
έχουν επενδυθεί και δημιουργηθεί από τα 
χρηματοδοτικά μέσα.

(8) Καθώς αυξάνονται οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της εξωτερικής βοήθειας της 
Ένωσης, η οικονομική και δημοσιονομική 
κατάσταση της Ένωσης περιορίζει τους 
πόρους που διατίθενται για τη βοήθεια 
αυτή. Η Επιτροπή πρέπει συνεπώς να 
επιδιώκει την πιο αποτελεσματική χρήση 
των διαθέσιμων πόρων, ειδικότερα 
χρησιμοποιώντας χρηματοδοτικά μέσα που 
έχουν αποτέλεσμα μόχλευσης. Αυτό το 
αποτέλεσμα μόχλευσης αυξάνεται 
επιτρέποντας τη χρήση και την 
επαναχρησιμοποίηση των κεφαλαίων που 
έχουν επενδυθεί και δημιουργηθεί από τα 
χρηματοδοτικά μέσα. Αυτό το αποτέλεσμα 
μόχλευσης πρέπει να είναι εμφανές ιδίως 
στην περίπτωση των μέσων που 
συγκαταλέγονται στην επίσημη 
αναπτυξιακή βοήθεια ή στη 
χρηματοδότηση της καταπολέμησης της 
κλιματικής αλλαγής. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις τα κεφάλαια που 
προκύπτουν από τη μόχλευση πρέπει να 
συμβάλλουν σαφώς στην εξάλειψη της 
φτώχειας και να ευθυγραμμίζονται με τις 
αρχές της αποτελεσματικότητας της 
βοήθειας, ή, στην περίπτωση της 
χρηματοδότησης της καταπολέμησης της 
κλιματικής αλλαγής, να συνάδουν με τους 
τομείς και τις δεσμεύσεις προτεραιότητας 
της UNFCCC. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες σχετικά με την 
αποδέσμευση βοήθειας που θεσπίζονται από το ΜΑΣ συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές 
της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ (ΟΟΣΑ-ΕΑΒ), για την εφαρμογή των 
οποίων έχει δεσμευτεί η ΕΕ. 
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 3ο και το 4ο 
Φόρουμ υψηλού επιπέδου για την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας 
(Άκκρα 2008, και Μπουσάν 2011), και με 
τη σύσταση της ΟΟΣΑ-ΕΑΒ σχετικά με 
την αποδέσμευση της παροχής ΔΑΒ στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις 
φτωχές υπερχρεωμένες χώρες, η 
Επιτροπή πρέπει να αποδεσμεύσει την 
παροχή βοήθειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο μέγιστο βαθμό και να 
αυξήσει το de facto άνοιγμα και τη 
διαφάνεια των διαδικασιών σύναψης και 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ιδίως 
στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται 
καινοτόμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης. 

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Η δράση της Ένωσης στη διεθνή 
σκηνή πρέπει να έχει ως γνώμονα και να 
σχεδιάζεται με στόχο να προωθεί στο 
ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο τις αρχές 
που έχουν εμπνεύσει τη δημιουργία, την 
ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της: τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την 
οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την αρχή της 
ισότητας, την αλληλεγγύη και το σεβασμό 
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των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς 
δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Ο αντίκτυπος της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης βάσει των εν λόγω 
μέσων πρέπει να μεταφράζεται σε 
συγκεκριμένες αλλαγές στις χώρες 
εταίρους. Όποτε είναι δυνατόν, ο εν λόγω 
αντίκτυπος πρέπει να παρακολουθείται 
και να αξιολογείται βάσει 
προκαθορισμένων, σαφών, διαφανών και 
μετρήσιμων δεικτών, οι οποίοι να 
σχετίζονται άμεσα με τους στόχους του 
κάθε μέσου και να λαμβάνουν υπόψη τις 
υποχρεώσεις της Ένωσης δυνάμει του 
άρθρου 208 ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8δ) Με στόχο να βελτιωθεί ο αντίκτυπος 
των μέσων και να διασφαλιστεί η 
επιδίωξη της πλέον αποτελεσματικής 
χρήσης των διαθέσιμων πόρων, η διετής 
έκθεση της Επιτροπής πρέπει να 
αξιολογεί, μεταξύ άλλων, βάσει των 
σχετικών διατάξεων της Συνθήκης, τη 
συμπληρωματικότητα, τις συνέργειες και 
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την αμοιβαία ενίσχυση μεταξύ όλων των 
μέσων που χρηματοδοτούνται από το 
σχετικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού. 

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προβολή της βοήθειας της Ένωσης στους 
πολίτες των δικαιούχων κρατών και τους 
πολίτες της Ένωσης, πρέπει να 
διεξάγεται κατάλληλη και στοχευμένη 
επικοινωνία και ενημέρωση μέσω 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
μέσων ή με άλλα κατάλληλα μέσα, εφόσον 
συντρέχει λόγος.  Η Επιτροπή, σε στενή 
συνεργασία με τους δικαιούχους, πρέπει 
να προσδιορίσει ελάχιστες και 
κατάλληλες απαιτήσεις σε αυτή την 
κατεύθυνση και η τήρηση των εν λόγω 
απαιτήσεων πρέπει να παρακολουθείται.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 
κανόνες και τους όρους παροχής της 
χρηματοδοτικής βοήθειας της Ένωσης σε 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων δράσης και άλλων 
μέτρων, βάσει των ακόλουθων 
μηχανισμών: του Μηχανισμού 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 
κανόνες και τους όρους παροχής της 
χρηματοδοτικής βοήθειας της Ένωσης σε 
δράσεις, βάσει των ακόλουθων 
μηχανισμών: του Μηχανισμού 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), του 
Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία 
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Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), του 
Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία 
και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(ΕΜΔΔΑ), του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Γειτονίας (ΕΜΓ), του Μηχανισμού 
Σταθερότητας (ΜΣ), του Μηχανισμού 
Συνεργασίας στον τομέα της Πυρηνικής 
Ασφάλειας (ΜΣΠΑ), του Μηχανισμού 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) και του 
Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης (ΜΕΣ), οι 
οποίοι εφεξής αναφέρονται συνολικά ως 
«μηχανισμοί» και μεμονωμένα ως «ο 
εφαρμοστέος μηχανισμός».

και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(ΕΜΔΔΑ), του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Γειτονίας (ΕΜΓ), του Μηχανισμού 
Σταθερότητας (ΜΣ), του Μηχανισμού 
Συνεργασίας στον τομέα της Πυρηνικής 
Ασφάλειας (ΜΣΠΑ), του Μηχανισμού 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) και του 
Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης (ΜΕΣ), οι 
οποίοι εφεξής αναφέρονται συνολικά ως 
«μηχανισμοί» και μεμονωμένα ως «ο 
εφαρμοστέος μηχανισμός».

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή τα ονόματα και το περιεχόμενο των διαφόρων εγγράφων (τόσο σε επίπεδο 
προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο εφαρμογής) διαφέρουν από μέσο σε μέσο, κρίνεται 
προτιμότερο να μην προσδιοριστούν τα ονόματα που δίνονται σε συγκεκριμένους τύπους 
εγγράφων.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι δράσεις 
υλοποιούνται σύμφωνα με τους στόχους 
του εφαρμοστέου μηχανισμού και 
σύμφωνα με μια αποτελεσματική 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης. Η χρηματοδοτική βοήθεια 
που παρέχεται βάσει των μηχανισμών είναι 
σύμφωνη με τους κανόνες και τις 
διαδικασίες που ορίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίος 
παρέχει το βασικό δημοσιονομικό και 
νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή τους.

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι δράσεις 
υλοποιούνται σύμφωνα με τους στόχους 
και τις ειδικές διατάξεις και παρεκκλίσεις 
που περιλαμβάνονται στον εφαρμοστέο 
μηχανισμό και σύμφωνα με μια 
αποτελεσματική προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η 
χρηματοδοτική βοήθεια που παρέχεται 
βάσει των μηχανισμών είναι σύμφωνη με 
τους κανόνες και τις διαδικασίες που 
ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, 
ο οποίος παρέχει το βασικό δημοσιονομικό 
και νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όταν είναι δυνατόν πρέπει να εφαρμόζονται κοινοί κανόνες, αλλά με επαρκή ευελιξία ώστε 
κάθε μέσο να καθοδηγείται από τους δικούς του ειδικούς κανόνες ανάλογα με την ιδιαιτερότητα 
και τους συγκεκριμένους στόχους του.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού αυτού, 
η Επιτροπή προωθεί, όταν είναι εφικτό 
και κατάλληλο βάσει της φύσης της 
δράσης, τη χρήση των πιο ευέλικτων 
διαδικασιών προκειμένου να 
διασφαλιστεί μια αποτελεσματική και 
αποδοτική εφαρμογή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η παράγραφος είναι περιττή γιατί εξυπακούεται: η Επιτροπή πρέπει να ακολουθεί τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, στο αντίστοιχο μέσο ή στον 
δημοσιονομικό κανονισμό.  Είναι προφανές ότι, όταν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, η 
Επιτροπή πρέπει να επιλέγει την πλέον ευέλικτη διαδικασία. Αν διατηρηθεί αυτή η ρήτρα 
δημιουργείται η εντύπωση ότι ο νομοθέτης συμφωνεί να χορηγήσει πρόσθετη διακριτική 
εξουσία στην Επιτροπή.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όλα τα είδη δραστηριοτήτων και 
μεθόδων χρηματοδότησης που 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό για 
τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση 
προγραμμάτων, έργων, μεμονωμένων ή 
ειδικών μέτρων, μέτρων στήριξης και 
οποιαδήποτε άλλη μορφή 
χρηματοδοτικής δαπάνης δυνάμει του 
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ΜΑΣ πληρούν τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται στο εν λόγω μέσο όσον 
αφορά την επιλεξιμότητά τους ως ΔΑΒ 
δυνάμει των κριτηρίων επιλεξιμότητας 
που έχουν θεσπιστεί από την ΟΟΣΑ-ΕΑΒ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί αυτή η διευκρίνιση επειδή το ΜΑΣ υπόκειται σε ένα 
σύνολο κανόνων που έχουν συμφωνηθεί από τη διεθνή κοινότητα χορηγών στο πλαίσιο της 
ΟΟΣΑ-ΕΑΒ, οι οποίοι αποτελούν το «κεκτημένο» στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας με 
το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται η ΕΕ δυνάμει του άρθρου 208 ΣΛΕΕ, αλλά το οποίο δεν 
εφαρμόζεται απαραιτήτως σε άλλα μέσα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έγκριση προγραμμάτων δράσης, 
μεμονωμένων μέτρων και ειδικών μέτρων

Έγκριση εγγράφων στρατηγικού 
προγραμματισμού, εκτελεστικών 
εγγράφων, μεμονωμένων μέτρων και 
ειδικών μέτρων

Or. en

Αιτιολόγηση

Αφενός είναι απαραίτητο να αναφερθούν τα έγγραφα στρατηγικού προγραμματισμού ως 
χωριστή κατηγορία και αφετέρου είναι προτιμότερο, όπου είναι δυνατόν, να αναφέρεται ο τύπος 
των εγγράφων αντί για τα μεμονωμένα ονόματά τους, καθώς τα ονόματα και το περιεχόμενο 
των διαφόρων εγγράφων (τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο εφαρμογής) 
ενδέχεται να διαφέρουν από μέσο σε μέσο.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος -1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Τα έγγραφα που προσδιορίζουν σε 
γενικές γραμμές τους στόχους, τις 
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προτεραιότητες, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα και τις χρηματοδοτικές 
ενισχύσεις για κάθε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα είναι έγγραφα στρατηγικού 
προγραμματισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των αποφάσεων προγραμματισμού, που έχουν εν μέρει 
πολιτικό χαρακτήρα –και συνεπώς οι συν-νομοθέτες τους πρέπει να συμμετέχουν στη θέσπισή 
τους- και των καθαρά εκτελεστικών αποφάσεων. Για τις σημαντικές αποφάσεις 
προγραμματισμού, η διατύπωση προέρχεται από την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων 
της 9.9.2010. Η διάταξη σχετικά με την παροχή αυτών των στοιχείων για κάθε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα εμφανίζεται στον τίτλο της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος -1 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των 
μεμονωμένων μέσων, τα έγγραφα 
στρατηγικού προγραμματισμού 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ειδικές 
προϋποθέσεις για την άσκηση 
εξουσιοδότησης προσδιορίζονται στα 
μεμονωμένα μέσα. Στην εξουσιοδότηση 
προβλέπεται μια ρήτρα για τη διαδικασία 
κατεπείγοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρήτρα: «Με την επιφύλαξη…» εισαγάγει μια διάταξη για να δοθεί η δυνατότητα στα 
μεμονωμένα μέσα να υποβάλλουν αποφάσεις στρατηγικού προγραμματισμού σε συναπόφαση, 
ως εναλλακτική λύση στη διαδικασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων (σύμφωνα με την πρόσφατη 
απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων). 
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος -1 – εδάφιο 3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια της εξουσιοδότησης 
προσδιορίζεται σε κάθε μέσο, αλλά δεν 
εκτείνεται πέραν της ημερομηνίας που 
έχει οριστεί για τη μεσοπρόθεσμη 
αναθεώρηση των μέσων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της διάρκειας της εξουσιοδότησης μέχρι την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση των 
μέσων υποχρεώνει την Επιτροπή να υποβάλει μεσοπρόθεσμα μια νομοθετική πρόταση για την 
επέκταση της διάρκειας των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, δίνοντας τη δυνατότητα στο 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να προτείνουν τροποποιήσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας 
των μέσων, εάν κρίνεται απαραίτητο. 

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια ή πολυετή
προγράμματα δράσης, όπου απαιτείται, 
βάσει των εγγράφων του ενδεικτικού
προγραμματισμού, όπως αναφέρεται στον 
εφαρμοστέο μηχανισμό.

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια ή διετή
προγράμματα δράσης τα οποία βασίζονται 
και συνάδουν με τα έγγραφα στρατηγικού
προγραμματισμού που προσδιορίζονται 
στο άρθρο 2 (-1α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα εκτελεστικά μέτρα πρέπει εξ ορισμού να βασίζονται στις αποφάσεις προγραμματισμού 
και να συνάδουν με αυτές.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατ’ εξαίρεση, ειδικότερα όταν ένα 
πρόγραμμα δράσης δεν έχει ακόμη 
εγκριθεί, η Επιτροπή δύναται, βάσει των 
εγγράφων του ενδεικτικού
προγραμματισμού, να εγκρίνει 
μεμονωμένα μέτρα βάσει των ίδιων 
κανόνων και διαδικασιών όπως για τα 
προγράμματα δράσης.

Κατ’ εξαίρεση, όταν ένα πρόγραμμα 
δράσης δεν έχει ακόμη εγκριθεί, η 
Επιτροπή δύναται, βάσει των εγγράφων 
του στρατηγικού προγραμματισμού που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 2 (-1α) και 
σύμφωνα με αυτά, να εγκρίνει 
μεμονωμένα μέτρα βάσει των ίδιων 
κανόνων και διαδικασιών όπως για τα 
προγράμματα δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα εκτελεστικά μέτρα πρέπει εξ ορισμού να βασίζονται στις αποφάσεις προγραμματισμού 
και να συνάδουν με αυτές.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απρόβλεπτων και δεόντως 
αιτιολογημένων αναγκών, συνθηκών ή 
δεσμεύσεων, η Επιτροπή δύναται να 
υιοθετήσει ειδικά μέτρα τα οποία δεν 
προβλέπονται στα έγγραφα ενδεικτικού
προγραμματισμού. Ακόμη, δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν ειδικά μέτρα για τη 
διευκόλυνση της μετάβασης από την 
επείγουσα βοήθεια σε μακροπρόθεσμες 
αναπτυξιακές ενέργειες, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
καλύτερη προετοιμασία των ατόμων που 
διαχειρίζονται επαναλαμβανόμενες 
κρίσεις.

Σε ειδικές περιπτώσεις απρόβλεπτων και 
δεόντως αιτιολογημένων συνθηκών, η 
Επιτροπή δύναται να υιοθετήσει ειδικά 
μέτρα τα οποία δεν προβλέπονται στα 
έγγραφα στρατηγικού προγραμματισμού. 
Ακόμη, δύνανται να χρησιμοποιηθούν 
ειδικά μέτρα για τη διευκόλυνση της 
μετάβασης από επείγουσες σε 
μακροπρόθεσμες ενέργειες.

Or. en
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Αιτιολόγηση
1. Ο όρος «απρόβλεπτες δεσμεύσεις» αποτελεί contradictio in terminis: η δέσμευση είναι μια 

υπόσχεση για το μέλλον και συνεπώς πρέπει να μπορεί να προγραμματιστεί.
2. Η μετάβαση από την ανθρωπιστική στην αναπτυξιακή βοήθεια (ΣΑΑΑ) αφορά ειδικά το 

Μέσο Ανθρωπιστικής Βοήθειας (που επί του παρόντος δεν υπόκειται σε αναθεώρηση) και –
κυρίως – το ΜΑΣ, και συνεπώς πρέπει να αποτελεί αντικείμενο του ΜΑΣ (και άλλων 
σχετικών μέσων) και του μέσου ανθρωπιστικής βοήθειας, και όχι της CIR. Συνεπώς η λέξη 
«αναπτυξιακές» πρέπει να διαγραφεί. 

3. Η ετοιμότητα έναντι των καταστροφών σε περιοχές με μόνιμους ή συχνούς κινδύνους 
καταστροφών δεν πρέπει να πραγματοποιείται βάσει ειδικών μέτρων, αλλά δυνάμει του 
συνήθους χρηματοδοτικού προγραμματισμού - είναι προβλέψιμη και δύναται να 
προγραμματιστεί.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα δράσης και τα 
μεμονωμένα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 για την οποία η 
χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης 
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ και 
ειδικά μέτρα για τα οποία η 
χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης 
υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 3.

2. Τα προγράμματα δράσης, τα 
μεμονωμένα μέτρα, τα ειδικά μέτρα και 
τα μέτρα στήριξης που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
στο άρθρο 3, για την οποία η 
χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης 
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή πρέπει να είναι ότι οι σημαντικές αποφάσεις προγραμματισμού πρέπει να λαμβάνονται 
με διαδικασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, ενώ οι εκτελεστικές αποφάσεις που αφορούν 
συνήθη προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τις αποφάσεις προγραμματισμού ή που αφορούν 
σημαντικά χρηματικά ποσά με διαδικασία εξέτασης, και –για την αποφυγή μικροδιαχείρισης- οι 
αποφάσεις που αφορούν λιγότερο σημαντικά ποσά με συμβουλευτική διαδικασία, ενώ πρέπει να 
προβλέπεται ευελιξία ώστε να μπορεί η Επιτροπή να λαμβάνει άμεσα επείγουσες αποφάσεις 
έκτακτης ανάγκης.  Το κατ’ αποκοπή ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ συμφωνήθηκε από όλα 
τα θεσμικά όργανα το 2006 και εφαρμόζεται ήδη στο τρέχον ΜΑΣ.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μεμονωμένα μέτρα, τα ειδικά μέτρα 
και τα μέτρα στήριξης για τα οποία η 
χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή πρέπει να είναι ότι οι σημαντικές αποφάσεις προγραμματισμού πρέπει να λαμβάνονται 
με διαδικασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, ενώ οι εκτελεστικές αποφάσεις που αφορούν 
συνήθη προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τις αποφάσεις προγραμματισμού ή που αφορούν 
σημαντικά χρηματικά ποσά με διαδικασία εξέτασης, και –για την αποφυγή μικροδιαχείρισης- οι 
αποφάσεις που αφορούν λιγότερο σημαντικά ποσά με συμβουλευτική διαδικασία, ενώ πρέπει να 
προβλέπεται ευελιξία ώστε να μπορεί η Επιτροπή να λαμβάνει άμεσα επείγουσες αποφάσεις 
έκτακτης ανάγκης.  Το κατ’ αποκοπή ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ συμφωνήθηκε από όλα 
τα θεσμικά όργανα το 2006 και εφαρμόζεται ήδη στο τρέχον ΜΑΣ.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαδικασία αυτή δεν θα απαιτείται για 
προγράμματα δράσης και μέτρα κάτω των 
προαναφερθέντων ορίων και για μη 
ουσιαστικές τροποποιήσεις αυτών. Οι μη 
σημαντικές τροποποιήσεις είναι τεχνικές 
ρυθμίσεις, όπως επέκταση της περιόδου 
εφαρμογής, εκ νέου ανάθεση κεφαλαίων 
στο πλαίσιο του προβλεπόμενου 
προϋπολογισμού ή αύξηση ή μείωση του 
μεγέθους του προϋπολογισμού κατά 
λιγότερο από 20 % του αρχικού 
προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι 

Η διαδικασία αυτή δεν θα απαιτείται για 
μη ουσιαστικές τροποποιήσεις σε
προγράμματα δράσης και μέτρα κάτω των 
προαναφερθέντων ορίων. Οι μη 
σημαντικές τροποποιήσεις είναι τεχνικές 
ρυθμίσεις, όπως επέκταση της περιόδου 
εφαρμογής, εκ νέου ανάθεση κεφαλαίων 
στο πλαίσιο του προβλεπόμενου 
προϋπολογισμού ή αύξηση ή μείωση του 
μεγέθους του προϋπολογισμού κατά 
λιγότερο από 20 % του αρχικού 
προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι 
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οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τους στόχους του αρχικού 
προγράμματος δράσης ή μέτρου. Στην 
περίπτωση αυτή, τα προγράμματα δράσης 
και τα μέτρα και οι μη ουσιαστικές 
τροποποιήσεις αυτών κοινοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εντός ενός μηνός από την έγκρισή τους.

οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τους στόχους του αρχικού 
προγράμματος δράσης ή μέτρου. Στην 
περίπτωση αυτή, τα προγράμματα δράσης 
και τα μέτρα και οι μη ουσιαστικές 
τροποποιήσεις αυτών κοινοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εντός δύο εβδομάδων από την έγκρισή 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως ανταπόδοση στην παροχή μέγιστης ευελιξίας για την Επιτροπή, οι συν-νομοθέτες πρέπει να 
ενημερωθούν άμεσα όταν αυτή η παράγραφος τεθεί σε ισχύ (επιπλέον για να μπορέσουν να 
επικοινωνήσουν και να ενημερώσουν τις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειές τους) 

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για πλήρως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος, όπως 
καταστάσεις κρίσεων, καταστάσεις μετά 
την κρίση και αστάθειας ή απειλής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου ή των 
θεμελιωδών ελευθεριών, η Επιτροπή 
δύναται να εγκρίνει άμεσα εφαρμοστέες 
εκτελεστικές πράξεις, 
συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων σε 
υφιστάμενα προγράμματα δράσης και 
μέτρα, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4.

3. Για πλήρως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγοντος, όπως 
καταστάσεις στρατιωτικών, θεσμικών ή 
ανθρωπιστικών κρίσεων ή απειλής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου ή των 
θεμελιωδών ελευθεριών, η Επιτροπή 
δύναται να εγκρίνει άμεσα εφαρμοστέες 
εκτελεστικές πράξεις, 
συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων σε 
υφιστάμενα προγράμματα δράσης και 
μέτρα, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4. 
Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός 24 
ωρών από την έγκριση της εκτελεστικής 
πράξης.

Or. en

Αιτιολόγηση
1. Εάν το πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου δεν οριστεί σαφώς, υπάρχει ο κίνδυνος 
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να αντικαταστήσει προηγούμενα μέτρα και «μη επείγουσες» εκτελεστικές πράξεις χωρίς το 
ΕΚ να έχει τη δυνατότητα να επανορθώσει την κατάσταση, εάν απαιτείται, ιδίως εάν –όπως 
προτείνει η Επιτροπή- η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων δύναται να επεκταθεί μέχρι την 
ημερομηνία λήξης του κανονισμού.

2. Ο όρος «κρίσεις» είναι υπερβολικά ασαφής και πρέπει να προσδιοριστεί.
3. Οι «καταστάσεις μετά την κρίση και αστάθειας» είναι μάλλον μόνιμες καταστάσεις και δεν 

συνιστούν επείγουσες καταστάσεις ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
4. Ως ανταπόδοση στην παροχή μέγιστης ευελιξίας για την Επιτροπή, οι συν-νομοθέτες πρέπει 

να ενημερωθούν άμεσα όταν αυτή η παράγραφος τεθεί σε ισχύ (επιπλέον για να μπορέσουν 
να επικοινωνήσουν και να ενημερώσουν τις εκλογικές περιφέρειές τους)

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Διενεργείται κατάλληλος 
περιβαλλοντικός έλεγχος, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
στην αλλαγή του κλίματος και τη 
βιοποικιλότητα, σε επίπεδο σχεδίου, και, 
ενδεχομένως, εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για 
τα περιβαλλοντικώς ευαίσθητα σχέδια,
ιδίως όσον αφορά σημαντικές νέες 
υποδομές. Εφόσον απαιτείται, κατά την 
εφαρμογή τομεακών προγραμμάτων 
χρησιμοποιούνται στρατηγικές 
περιβαλλοντικές αξιολογήσεις (ΣΠΑ). Η 
συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων στις 
περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και η 
πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματα 
πρέπει να εξασφαλίζονται.

4. Διενεργείται κατάλληλος 
περιβαλλοντικός έλεγχος, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
στην αλλαγή του κλίματος και τη 
βιοποικιλότητα, σε επίπεδο σχεδίου, και, 
ενδεχομένως, εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για 
τα περιβαλλοντικώς ευαίσθητα σχέδια, 
ιδίως όσον αφορά νέες υποδομές. Εφόσον 
απαιτείται, κατά την εφαρμογή τομεακών 
προγραμμάτων χρησιμοποιούνται 
στρατηγικές περιβαλλοντικές αξιολογήσεις 
(ΣΠΑ). Η συμμετοχή ενδιαφερόμενων 
φορέων στις περιβαλλοντικές αξιολογήσεις 
και η πρόσβαση του κοινού στα 
αποτελέσματα πρέπει να εξασφαλίζονται. 
Πρέπει επίσης να διεξάγονται εκτιμήσεις 
αναπτυξιακών επιπτώσεων σε επίπεδο 
έργου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
αρχές της συνοχής των αναπτυξιακών 
πολιτικών και της αποτελεσματικότητας 
της βοήθειας ενσωματώνονται 
αποτελεσματικά στο σχεδιασμό και την 
επιλογή των έργων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

1. Συνιστάται να διαγραφεί η λέξη «σημαντικές», καθώς προσθέτει ένα βαθμό αυθαιρεσίας 
στον κανονισμό.

2. Το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ υποχρεώνει την Ένωση να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν 
τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί 
να καλύπτει δαπάνες για την εφαρμογή 
των μηχανισμών και για την επίτευξη των 
στόχων τους, συμπεριλαμβανομένης της 
διοικητικής στήριξης που συνδέεται με τις 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, εποπτείας, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης που είναι άμεσα 
αναγκαίες για την εφαρμογή αυτή, ενώ 
καλύπτει επίσης τις δαπάνες των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης για τη 
διοικητική στήριξη που απαιτείται για τη 
διαχείριση ενεργειών χρηματοδοτούμενων 
στο πλαίσιο των μηχανισμών.

1. Η χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί 
να καλύπτει δαπάνες για την εφαρμογή 
των μηχανισμών και για την επίτευξη των 
στόχων τους· οι εν λόγω δαπάνες αφορούν 
τη διοικητική στήριξη που συνδέεται με 
τις δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, εποπτείας, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης που είναι άμεσα 
αναγκαίες για την εφαρμογή αυτή, ενώ 
καλύπτουν επίσης τις δαπάνες των 
αντιπροσωπειών της Ένωσης για τη 
διοικητική στήριξη που απαιτείται για τη 
διαχείριση ενεργειών χρηματοδοτούμενων 
στο πλαίσιο των μηχανισμών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον επιτρέπεται στην Επιτροπή η αναγκαία ευελιξία για την προσαρμογή της εφαρμογής σε 
ευμετάβλητες συνθήκες, πρέπει να αποφευχθεί η χορήγηση πλήρως αυθαίρετων διακριτικών 
εξουσιών σε αυτήν. Συνεπώς, οι εκφράσεις του τύπου «μεταξύ άλλων», 
«συμπεριλαμβανομένου», κλπ πρέπει να αποφεύγονται στο βαθμό του δυνατού.
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Υπό την προϋπόθεση ότι οι 
δραστηριότητες που αναφέρονται στα 
σημεία α), β) και γ) σχετίζονται με τους 
γενικούς στόχους του μηχανισμού που 
εφαρμόζεται μέσω της δράσης, η 
χρηματοδότηση της Ένωσης δύναται να 
καλύπτει:

2. Υπό την προϋπόθεση ότι οι 
δραστηριότητες που αναφέρονται στα 
σημεία α), β) και γ) σχετίζονται με τους 
ειδικούς στόχους του μηχανισμού που 
εφαρμόζεται μέσω της δράσης, η 
χρηματοδότηση της Ένωσης δύναται να 
καλύπτει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο 
για την επίτευξη των ειδικών στόχων του κάθε μέσου, πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των 
"δευτερευουσών» δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από κάθε μέσο.  Ο περιορισμός της 
επιλεξιμότητάς τους για τη λήψη στήριξης για τους ειδικούς στόχους του μέσου θα συμβάλει 
στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα στήριξης δύνανται να 
χρηματοδοτηθούν εκτός του πεδίου των 
εγγράφων ενδεικτικού προγραμματισμού. 
Εφόσον συντρέχει περίπτωση, η 
Επιτροπή εγκρίνει τα μέτρα στήριξης 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
15 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η ρήτρα θα παρείχε υπερβολικά μεγάλη διακριτική εξουσία στην Επιτροπή και θα 
καθιστούσε άκυρους τους κανόνες και τις απαιτήσεις χρηματοδότησης.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - εδάφιο 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης 
δύναται να παρέχεται, μεταξύ άλλων,
μέσω των ακόλουθων μορφών 
χρηματοδότησης όπως προβλέπεται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό:

1. Η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης 
δύναται να παρέχεται μέσω των 
ακόλουθων μορφών χρηματοδότησης όπως 
προβλέπεται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον επιτρέπεται στην Επιτροπή η αναγκαία ευελιξία για την προσαρμογή της εφαρμογής σε 
ευμετάβλητες συνθήκες, πρέπει να αποφευχθεί η χορήγηση πλήρως αυθαίρετων διακριτικών 
εξουσιών σε αυτήν. Συνεπώς, οι εκφράσεις του τύπου «μεταξύ άλλων», 
«συμπεριλαμβανομένου», κλπ πρέπει να αποφεύγονται στο βαθμό του δυνατού.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) συνεισφορές στα καταπιστευματικά 
ταμεία που συστήνει η Επιτροπή,

(δ) συνεισφορές στα καταπιστευματικά 
ταμεία που συστήνει η Επιτροπή, με την 
προϋπόθεση ότι οι συνεισφορές από ένα 
συγκεκριμένο μέσο θα χρησιμοποιούνται 
μόνο για την επίτευξη των στόχων του εν 
λόγω μέσου,

Or. en
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης 
δύναται επίσης να παρέχεται, σύμφωνα με 
τον δημοσιονομικό κανονισμό, μέσω 
συνεισφορών σε διεθνή, περιφερειακά ή 
εθνικά ταμεία, όπως αυτά που συστήνουν 
ή διαχειρίζονται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, διεθνείς οργανισμοί, κράτη 
μέλη ή χώρες εταίροι και περιφέρειες, για 
την προσέλκυση κοινής χρηματοδότησης 
από ορισμένους χορηγούς, ή σε ταμεία που 
συστήνουν ένας ή περισσότεροι χορηγοί με 
σκοπό την κοινή υλοποίηση σχεδίων.

Η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης 
δύναται επίσης να παρέχεται, σύμφωνα με 
τον δημοσιονομικό κανονισμό, μέσω 
συνεισφορών σε διεθνή, περιφερειακά ή 
εθνικά ταμεία, όπως αυτά που συστήνουν 
ή διαχειρίζονται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, διεθνείς οργανισμοί, κράτη 
μέλη ή χώρες εταίροι και περιφέρειες, για 
την προσέλκυση κοινής χρηματοδότησης 
από ορισμένους χορηγούς, ή σε ταμεία που 
συστήνουν ένας ή περισσότεροι χορηγοί με 
σκοπό την κοινή υλοποίηση σχεδίων. 
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή διεθνών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εκτός ΕΕ 
σε χρηματοδοτικά επενδυτικά μέσα, 
όπως είναι οι συνδυαστικοί μηχανισμοί, 
είναι η αποδοχή των προτύπων και 
πολιτικών της ΕΕ και η παροχή 
πρόσβασης στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα της ΕΕ στα κονδύλια των 
μετόχων των εν λόγω ιδρυμάτων. 

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδοτική βοήθεια υπό τη μορφή 
δημοσιονομικής στήριξης, όπως 
προβλέπεται στο στοιχείο γ) ανωτέρω, και 
σύμφωνα με το άρθρο […] του 
δημοσιονομικού κανονισμού, χορηγείται 
μόνο α) βάσει μετρήσιμων στόχων και 
δεικτών απόδοσης, β) εάν η διαχείριση 
των δημόσιων δαπανών της χώρας 
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εταίρου είναι επαρκώς διαφανής, 
αξιόπιστη και αποτελεσματική, και γ) εάν 
έχει θεσπίσει ορθά διατυπωμένες 
τομεακές ή μακροοικονομικές πολιτικές 
που έχουν αξιολογηθεί θετικά από τους 
κύριους χορηγούς της, 
συμπεριλαμβανομένων, εάν συντρέχει 
περίπτωση, των διεθνών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  Πριν 
από την έγκριση οποιασδήποτε απόφασης 
χρηματοδότησης, η Επιτροπή ζητά 
εγγυήσεις από τις κυβερνήσεις των 
χωρών εταίρων ότι θα προωθήσουν ή θα 
επιτρέψουν στην Ένωση να προωθήσει 
και να στηρίξει τις προσπάθειες 
ανάπτυξης ικανοτήτων εθνικού 
κοινοβουλευτικού ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 
του κοινού σε πληροφορίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις: «... εάν η διαχείριση των δημόσιων δαπανών…», που υπάρχουν ήδη στο τρέχον 
ΜΑΣ (άρθρο 25) και στον τρέχοντα ENPI, πρέπει να συμπεριληφθούν ως προϋπόθεση στη 
ρήτρα σχετικά με τη δημοσιονομική στήριξη, όπως συμβαίνει στα ανωτέρω υφιστάμενα μέσα. 
Οι διατάξεις συνάδουν επίσης με την παράγραφο 14 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου 
εξωτερικών υποθέσεων της 14ης Μαΐου με τίτλο «Η μελλοντική προσέγγιση για τη 
δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ στις τρίτες χώρες» και αναφέρονται επίσης στο σχέδιο έκθεσης 
της Επιτροπής Προϋπολογισμών σχετικά με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού , 
αλλά όχι στον τρέχοντα δημοσιονομικό κανονισμό.  Συνεπώς πρέπει να συμπεριληφθούν στη 
CIR.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προϋπόθεση για την παροχή της 
χρηματοδοτικής βοήθειας της Ένωσης, 
μέσω όλων των τύπων χρηματοδότησης 
που ορίζονται στην παράγραφο 1, είναι οι 
δεσμεύσεις των δικαιούχων για την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων που 
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διασφαλίζουν την προβολή της βοήθειας 
της Ένωσης. Οι εν λόγω ελάχιστες και 
κατάλληλες απαιτήσεις πρέπει να 
προσδιοριστούν από την Επιτροπή σε 
στενή συνεργασία με τους δικαιούχους, 
και η τήρηση των εν λόγω απαιτήσεων 
πρέπει να παρακολουθείται.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι μορφές χρηματοδότησης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 και οι μέθοδοι 
εφαρμογής που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, επιλέγονται βάσει της 
ικανότητάς τους για επίτευξη των ειδικών 
στόχων των δράσεων, λαμβάνοντας 
υπόψη, μεταξύ άλλων, το κόστος των 
ελέγχων, τον διοικητικό φόρτο και τον 
αναμενόμενο κίνδυνο μη συμμόρφωσης. 
Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, 
συνυπολογίζεται η χρήση κατ’ αποκοπήν
ποσών, ενιαίων ποσοστών και κλιμάκων 
κόστους κατά μονάδα.

4. Οι μορφές χρηματοδότησης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 και οι μέθοδοι 
εφαρμογής που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, επιλέγονται βάσει της 
ικανότητάς τους για επίτευξη των ειδικών 
στόχων των δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη 
το κόστος των ελέγχων, τον διοικητικό 
φόρτο και τον αναμενόμενο κίνδυνο μη 
συμμόρφωσης. Όσον αφορά τις 
επιχορηγήσεις, συνυπολογίζεται η χρήση 
κατ’ αποκοπήν ποσών, ενιαίων ποσοστών 
και κλιμάκων κόστους κατά μονάδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον επιτρέπεται στην Επιτροπή η αναγκαία ευελιξία για την προσαρμογή της εφαρμογής σε 
ευμετάβλητες συνθήκες, πρέπει να αποφευχθεί η χορήγηση πλήρως αυθαίρετων διακριτικών 
εξουσιών σε αυτήν. Συνεπώς, οι εκφράσεις του τύπου «μεταξύ άλλων», 
«συμπεριλαμβανομένου», κλπ πρέπει να αποφεύγονται στο βαθμό του δυνατού.
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Παράλληλα με την προσφυγή σε έναν 
τύπο χρηματοδότησης από τους 
αναφερόμενους στην παράγραφο 1 ή στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1, η συνεργασία 
μεταξύ της Ένωσης και των εταίρων της 
μπορεί να συνίσταται, μεταξύ άλλων, στα 
εξής:

6. Παράλληλα με την προσφυγή σε έναν 
τύπο χρηματοδότησης από τους 
αναφερόμενους στην παράγραφο 1 ή στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1, η συνεργασία 
μεταξύ της Ένωσης και των εταίρων της 
μπορεί να συνίσταται στα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον επιτρέπεται στην Επιτροπή η αναγκαία ευελιξία για την προσαρμογή της εφαρμογής σε 
ευμετάβλητες συνθήκες, πρέπει να αποφευχθεί η χορήγηση πλήρως αυθαίρετων διακριτικών 
εξουσιών σε αυτήν. Συνεπώς, οι εκφράσεις του τύπου «μεταξύ άλλων», 
«συμπεριλαμβανομένου», κλπ πρέπει να αποφεύγονται στο βαθμό του δυνατού.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι προμήθειες και τα αγαθά που 
αγοράζονται βάσει μιας δημόσιας 
σύμβασης, ή σύμφωνα με μια συμφωνία 
επιχορήγησης, με χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, 
προέρχονται από μια επιλέξιμη χώρα. 
Εντούτοις, δύνανται να προέρχονται από 
οποιαδήποτε χώρα όταν επιτρέπεται η 
χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση 
ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος 
«καταγωγή» ορίζεται στη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με τους 
κανόνες καταγωγής για τελωνειακούς 
σκοπούς.

4. Όλες οι προμήθειες και τα αγαθά, 
συμπεριλαμβανομένων των αγαθών, των 
εργασιών και των υπηρεσιών που 
καλύπτονται από τις ορθές πρακτικές σε 
θέματα δημοσίων έργων και κρατικών 
προμηθειών της ΟΟΣΑ-ΕΑΒ, που 
αγοράζονται βάσει μιας δημόσιας 
σύμβασης, ή σύμφωνα με μια συμφωνία 
επιχορήγησης, με χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, 
προέρχονται από μια επιλέξιμη χώρα. Η 
χρήση των κρατικών συστημάτων 
προμηθειών πρέπει να είναι η βασική 
επιλογή όταν μια χώρα που 
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της 
Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας 
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(ΕΑΒ) για τους δικαιούχους ΔΑΒ του 
ΟΟΣΑ αποτελεί το δικαιούχο της εν λόγω 
επιχορήγησης. Εντούτοις, δύνανται να 
προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα όταν 
επιτρέπεται η χρήση της διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση ανταγωνιστικού 
χαρακτήρα. Για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, ο όρος «καταγωγή» 
ορίζεται στη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής για τελωνειακούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ευθυγράμμιση των κανόνων σχετικά με τη σύναψη και ανάθεση δημόσιων συμβάσεων 
με τη σύσταση της Επιτροπής ΟΟΣΑ-ΕΑΒ σχετικά με την αποδέσμευση ΔΑΒ για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και στις φτωχές υπερχρεωμένες χώρες του 2011 και του 2008.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στις περιπτώσεις που ο δημοσιονομικός 
κανονισμός προβλέπει διακριτική ευχέρεια 
κατά την επιλογή του αναδόχου, δίνεται 
προτεραιότητα, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, στην τοπική και περιφερειακή 
διαδικασία ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.

6. Στις περιπτώσεις που ο δημοσιονομικός 
κανονισμός προβλέπει διακριτική ευχέρεια 
κατά την επιλογή του αναδόχου, δίνεται 
προτεραιότητα στην τοπική και 
περιφερειακή διαδικασία ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ευθυγράμμιση των κανόνων σχετικά με τη σύναψη και ανάθεση δημόσιων συμβάσεων 
με τη σύσταση της Επιτροπής ΟΟΣΑ-ΕΑΒ σχετικά με την αποδέσμευση ΔΑΒ για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και στις φτωχές υπερχρεωμένες χώρες του 2011 και του 2008.
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Κατά παρέκκλιση από όλους τους 
άλλους κανόνες, η επιλεξιμότητα όπως 
ορίζεται στον παρόντα τίτλο μπορεί να 
περιορίζεται ως προς την ιθαγένεια, τον 
τόπο εγκατάστασης ή τη φύση των 
αιτούντων, όπου απαιτείται από τη φύση 
και τους στόχους της δράσης και, εφόσον 
είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της. Οι περιορισμοί αυτοί 
δύνανται να ισχύουν ειδικότερα στη 
συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης 
στην περίπτωση διασυνοριακών δράσεων 
συνεργασίας.

7. Σε εξαιρετικές και δεόντως 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, η 
επιλεξιμότητα όπως ορίζεται στον παρόντα 
τίτλο μπορεί να περιορίζεται ως προς την 
ιθαγένεια, τον τόπο εγκατάστασης ή τη 
φύση των αιτούντων, όπου απαιτείται από 
τη συγκεκριμένη φύση και τους στόχους 
της δράσης και, εφόσον είναι αναγκαίο για 
την αποτελεσματική εφαρμογή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ευθυγράμμιση των κανόνων σχετικά με τη σύναψη και ανάθεση δημόσιων συμβάσεων 
με τη σύσταση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ σχετικά με την αποδέσμευση 
ΔΑΒ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις φτωχές υπερχρεωμένες χώρες του 2011 και 
του 2008, οι παρεκκλίσεις πρέπει να αποτελούν εξαίρεση και να είναι κατά το δυνατό 
σπανιότερες..

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι αναπτυσσόμενες χώρες και εδάφη, 
όπως ορίζονται από την Επιτροπή 
Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(«ΟΟΣΑ-ΕΑΒ»), οι οποίες δεν είναι μέλη 
της ομάδας των G-20 καθώς και οι 
Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη που 
καλύπτονται από την απόφαση 
[2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης 

(γ) οι αναπτυσσόμενες χώρες και εδάφη, οι 
οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(ΕΑΒ) για τους δικαιούχους ΔΑΒ που έχει 
δημοσιευτεί από την Επιτροπή 
Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(«ΟΟΣΑ-ΕΑΒ»), καθώς και οι 
Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη που 
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Νοεμβρίου 2001], καλύπτονται από την απόφαση 
[2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης 
Νοεμβρίου 2001],

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των αναπτυσσόμενων χωρών που αποτελούν μέλη της G20 θα ερχόταν σε 
αντίθεση με τη σύσταση που απευθύνει και με τον ορισμό που δίνει η Επιτροπή Αναπτυξιακής 
Βοήθειας σχετικά με την αποδέσμευση βοήθειας, απαιτώντας το άνοιγμα των δημόσιων 
συμβάσεων σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και ουσιαστικά σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες 
(όπου η λέξη «ουσιαστικά» προστίθεται στην ουσία για να επιτρέπει τον αποκλεισμό ορισμένων 
χωρών σε περίπτωση απαγόρευσης των εισαγωγών από τον ΟΗΕ).  Αυτό θα είχε ως 
αποτέλεσμα να δεσμευτεί η ΔΑΒ της ΕΕ στις ΛΑΧ/ΦΥΧ, και θα συνεπαγόταν τη μονομερή 
παρέκκλιση της ΕΕ από προηγούμενες συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πολυμερές πλαίσιο 
της ΟΟΣΑ-ΕΑΒ, στην οποία η Επιτροπή συμμετέχει ως πλήρες μέλος. Επιπλέον, θα ερχόταν σε 
αντίθεση με τις δεσμεύσεις της Άκκρα και του Μπουσάν, ιδίως με τις δεύτερες, οι οποίες 
ανελήφθησαν πρόσφατα στο «δίκτυο παγκόσμιας συνεργασίας για την ανάπτυξη». 

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) οι αναπτυσσόμενες χώρες όπως 
ορίζονται από την ΟΟΣΑ-ΕΑΒ, οι οποίες 
είναι μέλη της ομάδας των G-20 καθώς 
και οι Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη, 
όταν είναι δικαιούχοι της δράσης που 
χρηματοδοτείται από την Ένωση βάσει 
των μηχανισμών που καλύπτονται από το 
παρόν άρθρο,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των αναπτυσσόμενων χωρών που αποτελούν μέλη της G20 θα ερχόταν σε 
αντίθεση με τη σύσταση που απευθύνει και με τον ορισμό που δίνει η Επιτροπή Αναπτυξιακής 
Βοήθειας σχετικά με την αποδέσμευση βοήθειας, απαιτώντας το άνοιγμα των δημόσιων 
συμβάσεων σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και ουσιαστικά σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες 
(όπου η λέξη «ουσιαστικά» προστίθεται στην ουσία για να επιτρέπει τον αποκλεισμό ορισμένων 
χωρών δυνάμει απαγόρευσης των εισαγωγών του ΟΗΕ).  Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να 
δεσμευτεί η ΔΑΒ της ΕΕ στις ΛΑΧ/ΦΥΧ, και θα συνεπαγόταν τη μονομερή παρέκκλιση της ΕΕ 
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από προηγούμενες συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πολυμερές πλαίσιο της ΟΟΣΑ-ΕΑΒ, 
στην οποία η Επιτροπή συμμετέχει ως πλήρες μέλος. Επιπλέον, θα ερχόταν σε αντίθεση με τις 
δεσμεύσεις της Άκκρα και του Μπουσάν, ιδίως με τις δεύτερες, οι οποίες ανελήφθησαν 
πρόσφατα στο «δίκτυο παγκόσμιας συνεργασίας για την ανάπτυξη».

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ένα κράτος μέλος της ΟΟΣΑ-ΕΑΒ, 
στην περίπτωση συμβάσεων που 
υλοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένη 
χώρα, όπως ορίζεται από την ΟΟΣΑ-ΕΑΒ.

στ) ένα κράτος μέλος του ΟΟΣΑ, στην 
περίπτωση συμβάσεων που υλοποιούνται 
σε λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα ή σε 
φτωχή υπερχρεωμένη χώρα (ΦΥΧ), η 
οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο ης 
Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας για 
τους δικαιούχους ΔΑΒ που έχει 
δημοσιευτεί από την ΟΟΣΑ-ΕΑΒ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ευθυγράμμιση των κανόνων σχετικά με τη σύναψη και ανάθεση δημόσιων συμβάσεων 
με τη σύσταση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας σχετικά με την αποδέσμευση ΔΑΒ στις 
ΛΑΧ και στις ΦΥΧ του 2011 και του 2008: προκειμένου να συνάδει με τη σύσταση, η παρούσα 
διάταξη πρέπει να καλύπτει τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ (όχι της ΟΟΣΑ-ΕΑΒ), καθώς σύμφωνα 
με τον ορισμό της αποδέσμευσης βοήθειας της ΟΟΣΑ-ΕΑΒ, επιλεξιμότητα έχουν όλα τα μέλη 
του ΟΟΣΑ (και όχι μόνο τα μέλη της ΕΑΒ: δεν είναι όλα τα μέλη του ΟΟΣΑ μέλη της ΕΑΒ). 
Προκειμένου να συνάδουν με τη σύσταση, οι διατάξεις πρέπει επίσης να καλύπτουν την 
περίπτωση των συμβάσεων που εκτελούνται σε ΦΥΧ.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χώρες με παραδοσιακούς οικονομικούς, 
εμπορικούς ή γεωγραφικούς δεσμούς με 
γειτονικές χώρες δικαιούχους, ή

α) χώρες με παραδοσιακούς οικονομικούς, 
εμπορικούς ή γεωγραφικούς δεσμούς με 
γειτονικές χώρες ή περιφέρειες 
δικαιούχους, ή
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Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί και εξετάζει 
τακτικά τις δράσεις της και αξιολογεί τα 
αποτελέσματα της υλοποίησης τομεακών 
πολιτικών και δράσεων και την 
αποτελεσματικότητα του 
προγραμματισμού, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση μέσω ανεξάρτητων εξωτερικών 
αξιολογήσεων, προκειμένου να ελέγχεται η 
επίτευξη των στόχων και να επιτρέπεται η 
διατύπωση συστάσεων με στόχο τη 
βελτίωση των μελλοντικών ενεργειών.

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί και εξετάζει 
τακτικά τις δράσεις της και αξιολογεί τα 
αποτελέσματα της υλοποίησης τομεακών 
πολιτικών και δράσεων και την 
αποτελεσματικότητα του 
προγραμματισμού, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση μέσω ανεξάρτητων εξωτερικών 
αξιολογήσεων, προκειμένου να ελέγχεται η 
επίτευξη των στόχων και να επιτρέπεται η 
διατύπωση συστάσεων με στόχο τη 
βελτίωση των μελλοντικών ενεργειών. Οι 
εν λόγω αξιολογήσεις διεξάγονται βάσει 
προκαθορισμένων, σαφών, διαφανών και 
μετρήσιμων δεικτών. Οι προτάσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου για τη διενέργεια 
ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογήσεων 
θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση: «Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…» συμπεριλαμβάνεται ήδη στο 
τρέχον ΜΑΣ (άρθρο 33:  «Αξιολόγηση»)

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αποστέλλει τις εκθέσεις της 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο προς ενημέρωση. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να ζητούν να 

2. Η Επιτροπή αποστέλλει τις εκθέσεις της 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο προς ενημέρωση. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη 
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συζητηθούν συγκεκριμένες αξιολογήσεις 
στις επιτροπές που αναφέρονται στο άρθρο 
15. Τα αποτελέσματα θα 
ανατροφοδοτήσουν τον σχεδιασμό των 
προγραμμάτων και την κατανομή των 
πόρων.

μέλη δύνανται να ζητούν να συζητηθούν 
συγκεκριμένες αξιολογήσεις στις επιτροπές 
που αναφέρονται στο άρθρο 15. Τα 
αποτελέσματα θα ανατροφοδοτήσουν τον 
σχεδιασμό των προγραμμάτων και την 
κατανομή των πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι το ΕΚ δεν είναι μέλος των επιτροπών διαχείρισης, πρέπει να δικαιούται να παραπέμπει 
τις αξιολογήσεις στις εν λόγω επιτροπές. 

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εμπλέκει σε κατάλληλο 
βαθμό όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη 
στη φάση της αξιολόγησης της βοήθειας 
που παρέχει η Ένωση βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

3. Η Επιτροπή μεριμνά για τη συμμετοχή 
όλων των εκάστοτε ενδιαφερομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των μη κρατικών 
φορέων και των τοπικών αρχών, στη 
φάση αξιολόγησης της κοινοτικής 
βοήθειας που παρέχεται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη μη κρατικών φορέων και τοπικών αρχών έχει συμφωνηθεί ήδη στο τρέχον 
ΜΑΣ (άρθρο 33: «Αξιολόγηση»).

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διετής έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο 
έτος για τα χρηματοδοτούμενα μέτρα, τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης και 

2. Η διετής έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο 
έτος για τα χρηματοδοτούμενα μέτρα, τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης και 
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της αξιολόγησης, τη συμμετοχή των 
σχετικών εταίρων και την εκτέλεση των 
δημοσιονομικών δεσμεύσεων και των 
πιστώσεων πληρωμών. Αξιολογεί τα 
αποτελέσματα της χρηματοδοτικής 
βοήθειας της Ένωσης, χρησιμοποιώντας 
κατά το δυνατόν, συγκεκριμένους και 
μετρήσιμους δείκτες του ρόλου της στην 
επίτευξη των στόχων των μηχανισμών.

της αξιολόγησης, τη συμμετοχή όλων των 
σχετικών εταίρων και την εκτέλεση των 
δημοσιονομικών δεσμεύσεων και των 
πιστώσεων πληρωμών. Αξιολογεί, με 
στόχο την επίτευξη των στόχων του κάθε 
μέσου, τη συμπληρωματικότητα και τις 
συνέργειες μεταξύ των μέσων που 
χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, και αξιολογεί τα 
αποτελέσματα της χρηματοδοτικής 
βοήθειας της Ένωσης, βάσει 
προκαθορισμένων, σαφών, διαφανών και 
μετρήσιμων δεικτών. Για το ΜΑΣ και για 
όλες τις δράσεις που σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή, η έκθεση δείχνει 
επίσης σαφώς το αποτέλεσμα μόχλευσης 
των κεφαλαίων που μοχλεύονται μέσω 
του ιδιωτικού τομέα, καθώς και τη 
συνεισφορά τους στην εξάλειψη της 
φτώχειας και την ευθυγράμμισή τους με 
τις αρχές της αποτελεσματικότητας της 
βοήθειας, ή, στην περίπτωση της 
χρηματοδότησης της καταπολέμησης της 
κλιματικής αλλαγής, τη συμμόρφωσή 
τους με τους τομείς και τις δεσμεύσεις 
προτεραιότητας της UNFCCC. 

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδότηση που διατίθεται στο 
πλαίσιο των μηχανισμών υπόκειται σε ένα 
σύστημα ετήσιας παρακολούθησης με 
βάση τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ («Δείκτες 
του Ρίο») που εντάσσεται στην υπάρχουσα 
μεθοδολογία για τη διαχείριση των 
επιδόσεων των προγραμμάτων της ΕΕ, με 
σκοπό την ποσοτικοποίηση των δαπανών 
που σχετίζονται με τη δράση για το κλίμα 
και τη βιοποικιλότητα στο επίπεδο των 

Η χρηματοδότηση που διατίθεται στο 
πλαίσιο των μηχανισμών υπόκειται σε ένα 
σύστημα ετήσιας παρακολούθησης με 
βάση τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ («Δείκτες 
του Ρίο») που εντάσσεται στην υπάρχουσα 
μεθοδολογία για τη διαχείριση των 
επιδόσεων των προγραμμάτων της ΕΕ, με 
σκοπό την ποσοτικοποίηση των δαπανών 
που σχετίζονται με τη δράση για το κλίμα 
και τη βιοποικιλότητα στο επίπεδο των 
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προγραμμάτων δράσης, μεμονωμένων και 
ειδικών μέτρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 και τα οποία έχουν 
καταγραφεί στο πλαίσιο αξιολογήσεων και 
διετών εκθέσεων. Μια ετήσια εκτίμηση 
των συνολικών δαπανών που σχετίζονται 
με τη δράση για το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
βάσει των εγκεκριμένων εγγράφων του
ενδεικτικού προγραμματισμού.

προγραμμάτων δράσης, μεμονωμένων και 
ειδικών μέτρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 και τα οποία έχουν 
καταγραφεί στο πλαίσιο αξιολογήσεων και 
διετών εκθέσεων. Μια ετήσια εκτίμηση 
των συνολικών δαπανών που σχετίζονται 
με τη δράση για το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα, καθώς και ένας 
ξεχωριστός υπολογισμός των κονδυλίων 
που παρέχονται και θα παρασχεθούν στις 
αναπτυσσόμενες χώρες για το μετριασμό 
και την προσαρμογή των συνεπειών της 
αλλαγής του κλίματος σύμφωνα με τις 
διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης πρέπει 
να πραγματοποιηθεί βάσει των 
εγκεκριμένων εγγράφων στρατηγικού
προγραμματισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τη χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής είναι αναγκαία 
ώστε οι συν-νομοθέτες να έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τη δέσμευση που έλαβε η ΕΕ το 
2009 στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την Αλλαγή του Κλίματος (COP 15) να παράσχει 
«νέους και πρόσθετους πόρους» για την προσαρμογή και το μετριασμό των συνεπειών της 
αλλαγής του κλίματος στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένας παρατηρητής της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων συμμετέχει στις 
εργασίες της επιτροπής για τα θέματα 
που την αφορούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη περιλαμβάνεται στην πλειοψηφία των υφιστάμενων χρηματοδοτικών 
μέσων.
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εγκεκριμένη απόφαση παραμένει σε 
ισχύ κατά τη διάρκεια του εγκεκριμένου ή 
τροποποιημένου εγγράφου, 
προγράμματος δράσης ή μέτρου.

Η εγκεκριμένη απόφαση παραμένει σε 
ισχύ κατά την περίοδο που αναφέρεται 
στο εγκεκριμένο ή τροποποιημένο 
έγγραφο, πρόγραμμα δράσης ή μέτρο, η 
οποία δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από 
την έγκρισή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διαδικασία προτείνεται από την Επιτροπή μόνο για «άμεσα εφαρμόσιμες εκτελεστικές 
πράξεις, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα προγράμματα δράσης και 
μέτρα» σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η διαδικασία είναι η διαδικασία εξέτασης, με μία 
εξαίρεση που παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να «εκδίδει εκτελεστική πράξη που έχει 
άμεση εφαρμογή, χωρίς προηγούμενη υποβολή της σε επιτροπή, και παραμένει σε ισχύ για 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, εκτός εάν ορίζει άλλως η βασική πράξη». Η 
επέκταση του εν λόγω διαστήματος ώστε να ισούται με τη διάρκεια του εγγράφου (που θα 
μπορούσε να είναι η διάρκεια του ίδιου του κανονισμού) θα σήμαινε την παροχή πλήρους 
ελευθερίας στην Επιτροπή, χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να 
μεταβάλει ή να ανακαλέσει την απόφαση και χωρίς σχεδόν καμία δυνατότητα εξέτασής της. 
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναθεώρηση και αξιολόγηση των 
μηχανισμών

Μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση και 
αξιολόγηση των μηχανισμών

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 
2017, συντάσσεται έκθεση από την 
Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη των 
στόχων καθενός από τους μηχανισμούς, με 
τη βοήθεια δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων για τη μέτρηση της 
αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων και 
της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας των 
μηχανισμών, εν όψει μιας απόφασης για 
την ανανέωση, την τροποποίηση ή την 
κατάργηση των μορφών δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
μηχανισμών. Ακόμη, η έκθεση εξετάζει το 
πεδίο της απλούστευσης, την εσωτερική 
και εξωτερική συνοχή, τη συνεχή 
συνάφεια όλων των στόχων, καθώς και τη 
συνεισφορά των μέτρων στις 
προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη τυχόν 
πορίσματα και συμπεράσματα σχετικά με 
τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των 
μηχανισμών.

1. Το αργότερο έως την 31η Μαρτίου
2017, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο μια έκθεση αξιολόγησης της 
υλοποίησης του κάθε μέσου και του 
παρόντος κανονισμού κατά τα πρώτα 
τρία έτη, και σχετικά με την επίτευξη των 
στόχων καθενός από τους μηχανισμούς, με 
τη βοήθεια δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων για τη μέτρηση της 
αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων και 
της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας των 
μηχανισμών, εν όψει μιας απόφασης για 
την ανανέωση, την τροποποίηση ή την 
κατάργηση των μορφών δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των μηχανισμών 
Ακόμη, η έκθεση εξετάζει το πεδίο της 
απλούστευσης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή, συμπεριλαμβανομένης 
της συνοχής των αναπτυξιακών 
πολιτικών, καθώς και τη συνεχή συνάφεια 
όλων των στόχων. Λαμβάνει υπόψη τυχόν 
πορίσματα και συμπεράσματα σχετικά με 
τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των 
μηχανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση
1. Η πρόταση «η Επιτροπή υποβάλλει…» υπάρχει ήδη στο τρέχον ΜΑΣ (άρθρο 40:  

«Αναθεώρηση»)
2. Αντικείμενο της αξιολόγησης δεν πρέπει να είναι μόνο η «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία», 

αλλά και η προστιθέμενη αξία για την επίτευξη των στόχων των ίδιων των μέσων.
3. Η πρόταση «συνεισφορά των μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη 

και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» πρέπει να διαγραφεί – δεν αφορά όλους τους 
μηχανισμούς στον τομέα της εξωτερικής δράσης (π.χ. ΜΑΣ, ΜΣ, ΕΜΔΔΑ) και συνεπώς 
πρέπει να περιλαμβάνεται στους συγκεκριμένους μηχανισμούς, εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

4. Η υποχρέωση συνοχής των αναπτυξιακών πολιτικών όλων των δράσεων της ΕΕ 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί η ημερομηνία λήξης του νέου κανονισμού. Η εν λόγω ημερομηνία 
πρέπει να συμπίπτει με τη διάρκεια του νέου ΠΔΠ.


