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Τροπολογία 30
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Επειδή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης 
Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση Μηχανισμού 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)12 λήγει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και για να 
καταστεί αποτελεσματικότερη η εξωτερική 
δράση της Ένωσης, πρέπει να διατηρηθεί 
ένα πλαίσιο προγραμματισμού και 
εφαρμογής της εξωτερικής βοήθειας για 
την περίοδο 2014-2020. Η πολιτική 
διεύρυνσης της Ένωσης πρέπει να 
εξακολουθήσει να στηρίζεται από έναν 
ειδικό χρηματοδοτικό μηχανισμό. Πρέπει, 
συνεπώς, να ανανεωθεί ο Μηχανισμός 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ).

(2) Επειδή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης 
Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση Μηχανισμού 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)12 λήγει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και για να 
καταστεί αποτελεσματικότερη η εξωτερική 
δράση της Ένωσης, πρέπει να διατηρηθεί 
ένα πλαίσιο προγραμματισμού και 
εφαρμογής της εξωτερικής βοήθειας για 
την περίοδο 2014-2020. Πρέπει, συνεπώς, 
να ανανεωθεί ο Μηχανισμός 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ).

Or. it

Τροπολογία 31
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) επειδή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης 
Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση Μηχανισμού 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)12 λήγει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και για να 
καταστεί αποτελεσματικότερη η εξωτερική 
δράση της Ένωσης, πρέπει να διατηρηθεί 
ένα πλαίσιο προγραμματισμού και 
εφαρμογής της εξωτερικής βοήθειας για 
την περίοδο 2014-2020. Η πολιτική 
διεύρυνσης της Ένωσης πρέπει να 
εξακολουθήσει να στηρίζεται από έναν 

(2) επειδή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης 
Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση Μηχανισμού 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)12 λήγει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και για να 
καταστεί αποτελεσματικότερη η εξωτερική 
δράση της Ένωσης, πρέπει να διατηρηθεί 
ένα πλαίσιο προγραμματισμού και 
εφαρμογής της εξωτερικής βοήθειας για 
την περίοδο 2014-2020. Γι’ αυτό όμως 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη 
οικονομική κατάσταση της Ένωσης υπό 
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ειδικό χρηματοδοτικό μηχανισμό. Πρέπει, 
συνεπώς, να ανανεωθεί ο Μηχανισμός 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ).

το φως της οικονομικής κρίσης και της 
κρίσης του ευρώ. Η πολιτική διεύρυνσης 
της Ένωσης πρέπει να εξακολουθήσει να 
στηρίζεται από έναν ειδικό και φειδωλό
χρηματοδοτικό μηχανισμό. Πρέπει, 
συνεπώς, να ανανεωθεί ο Μηχανισμός 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ).

Or. de

Τροπολογία 32
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ένα ευρωπαϊκό κράτος που έχει 
υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην 
Ένωση μπορεί να γίνει μέλος μόνο εφόσον 
επιβεβαιωθεί ότι πληροί τα κριτήρια 
μέλους που συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993 και υπό 
την προϋπόθεση ότι η προσχώρηση δεν 
θέτει σε δοκιμασία την ικανότητα της 
Ένωσης να εντάξει το νέο μέλος. Τα 
κριτήρια αυτά συνδέονται με τη 
σταθερότητα θεσμών που εγγυώνται τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και τον σεβασμό και την προστασία των 
μειονοτήτων, την ανάπτυξη της οικονομίας 
η οποία πρέπει να είναι ικανή να αντέξει 
την ανταγωνιστική πίεση στην εσωτερική 
αγορά και την ικανότητά της να αναλάβει 
όχι μόνο τα δικαιώματα αλλά και τις 
υποχρεώσεις βάσει των συνθηκών.

(4) Ένα ευρωπαϊκό κράτος που έχει 
υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην 
Ένωση μπορεί να γίνει μέλος μόνο εφόσον 
αποδειχθεί ότι πληροί τα κριτήρια μέλους 
που συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης 
τον Ιούνιο του 1993 και υπό την 
προϋπόθεση ότι η προσχώρηση δεν θέτει 
σε δοκιμασία την ικανότητα της Ένωσης 
να εντάξει το νέο μέλος. Τα κριτήρια αυτά 
συνδέονται με τη σταθερότητα θεσμών που 
εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου, τον σεβασμό των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και τον σεβασμό και την 
προστασία των μειονοτήτων, την ανάπτυξη 
της οικονομίας η οποία πρέπει να είναι 
ικανή να αντέξει την ανταγωνιστική πίεση 
στην εσωτερική αγορά και την ικανότητά 
της να αναλάβει όχι μόνο τα δικαιώματα 
αλλά και τις υποχρεώσεις βάσει των 
συνθηκών.

Or. it

Τροπολογία 33
Kinga Göncz
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ένα ευρωπαϊκό κράτος που έχει 
υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην 
Ένωση μπορεί να γίνει μέλος μόνο εφόσον 
επιβεβαιωθεί ότι πληροί τα κριτήρια 
μέλους που συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993 και υπό 
την προϋπόθεση ότι η προσχώρηση δεν 
θέτει σε δοκιμασία την ικανότητα της 
Ένωσης να εντάξει το νέο μέλος. Τα 
κριτήρια αυτά συνδέονται με τη 
σταθερότητα θεσμών που εγγυώνται τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και τον σεβασμό και την προστασία των 
μειονοτήτων, την ανάπτυξη της οικονομίας 
η οποία πρέπει να είναι ικανή να αντέξει 
την ανταγωνιστική πίεση στην εσωτερική 
αγορά και την ικανότητά της να αναλάβει 
όχι μόνο τα δικαιώματα αλλά και τις 
υποχρεώσεις βάσει των συνθηκών.

(4) Ένα ευρωπαϊκό κράτος που έχει 
υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην 
Ένωση μπορεί να γίνει μέλος μόνο εφόσον 
επιβεβαιωθεί ότι πληροί τα κριτήρια 
μέλους που συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993 και υπό 
την προϋπόθεση ότι η προσχώρηση δεν 
θέτει σε δοκιμασία την ικανότητα της 
Ένωσης να εντάξει το νέο μέλος. Τα 
κριτήρια αυτά συνδέονται με τη 
σταθερότητα θεσμών που εγγυώνται τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη μη διάκριση, καθώς και τον 
σεβασμό και την προστασία των 
μειονοτήτων και των ευπαθών ομάδων, 
την ανάπτυξη της οικονομίας η οποία 
πρέπει να είναι ικανή να αντέξει την 
ανταγωνιστική πίεση στην εσωτερική 
αγορά και την ικανότητά της να αναλάβει 
όχι μόνο τα δικαιώματα αλλά και τις 
υποχρεώσεις βάσει των συνθηκών.

Or. en

Τροπολογία 34
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει 
αποδώσει το καθεστώς της υποψήφιας 
χώρας στην Ισλανδία, το Μαυροβούνιο, 
την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας και την Τουρκία. Έχει 
επιβεβαιώσει την ευρωπαϊκή προοπτική 

(6) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει 
αποδώσει το καθεστώς της υποψήφιας 
χώρας στην Ισλανδία, το Μαυροβούνιο, 
την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας και την Τουρκία.
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της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, 
της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου13, οι 
οποίες θεωρούνται δυνάμει υποψήφιες 
χώρες.

Or. de

Τροπολογία 35
Jelko Kacin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει 
αποδώσει το καθεστώς της υποψήφιας 
χώρας στην Ισλανδία, το Μαυροβούνιο, 
την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας και την Τουρκία. Έχει 
επιβεβαιώσει την ευρωπαϊκή προοπτική 
της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, 
της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου13,οι 
οποίες θεωρούνται δυνάμει υποψήφιες 
χώρες.

(6) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει 
αποδώσει το καθεστώς της υποψήφιας 
χώρας στην Ισλανδία, το Μαυροβούνιο, 
την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας, την Τουρκία και τη 
Σερβία. Έχει επιβεβαιώσει την ευρωπαϊκή 
προοπτική της Αλβανίας, της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης και του Κοσσυφοπεδίου13,οι
οποίες θεωρούνται δυνάμει υποψήφιες 
χώρες.

Or. en

Τροπολογία 36
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) η χρηματοδοτική συνδρομή βάσει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να χορηγείται 
τόσο στις υποψήφιες όσο και στις δυνάμει 
υποψήφιες χώρες («δικαιούχες χώρες»)
που απαριθμούνται στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού, ανεξάρτητα από το 
καθεστώς τους.

(7) η χρηματοδοτική συνδρομή βάσει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να χορηγείται 
στις υποψήφιες χώρες, που απαριθμούνται 
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
η χρηματοδοτική συνδρομή πρέπει να 
διαμορφωθεί σύμφωνα με τις αρχές 
περισσότερο για περισσότερα και 
λιγότερο για λιγότερα.
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Τροπολογία 37
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η χρηματοδοτική συνδρομή βάσει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να
χορηγείται τόσο στις υποψήφιες όσο και 
στις δυνάμει υποψήφιες χώρες  
(«δικαιούχες χώρες») που απαριθμούνται 
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, 
ανεξάρτητα από το καθεστώς τους.

(7) Η χρηματοδοτική συνδρομή βάσει του 
παρόντος κανονισμού μπορεί να 
χορηγείται τόσο στις υποψήφιες όσο και 
στις δυνάμει υποψήφιες χώρες  
(«δικαιούχες χώρες») που απαριθμούνται 
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, 
ανεξάρτητα από το καθεστώς τους.

Or. it

Τροπολογία 38
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) η συνδρομή βάσει του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να χορηγείται σύμφωνα 
με το πλαίσιο της πολιτικής διεύρυνσης 
που ορίζεται από την Ένωση για κάθε 
δικαιούχο χώρα και αποτυπώνεται στην 
ετήσια δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τη 
διεύρυνση, συμπεριλαμβανομένων των 
εκθέσεων προόδου και της στρατηγικής 
για τη διεύρυνση, στις συμφωνίες 
σταθεροποίησης και σύνδεσης και στις 
ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις ή τις 
εταιρικές σχέσεις προσχώρησης. Η 
βοήθεια πρέπει κυρίως να εστιάζεται σε 
περιορισμένο αριθμό τομέων πολιτικής 
που θα βοηθήσουν τις δικαιούχες χώρες να 
ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς 

(8) η συνδρομή βάσει του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να χορηγείται σύμφωνα 
με το πλαίσιο της πολιτικής διεύρυνσης 
που ορίζεται από την Ένωση για κάθε 
δικαιούχο χώρα και αποτυπώνεται στην 
ετήσια δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τη 
διεύρυνση, συμπεριλαμβανομένων των
εκθέσεων προόδου και της στρατηγικής 
για τη διεύρυνση, στις συμφωνίες 
σταθεροποίησης και σύνδεσης και στις 
ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις ή τις 
εταιρικές σχέσεις προσχώρησης. Η 
βοήθεια πρέπει κυρίως να εστιάζεται σε 
περιορισμένο αριθμό τομέων πολιτικής 
που θα βοηθήσουν τις δικαιούχες χώρες να 
ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς 
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και το κράτος δικαίου, να μεταρρυθμίσουν 
το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια 
διοίκηση, να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να προωθούν την ισότητα 
των φύλων και να εξαλείψουν τις 
διακρίσεις. Πρέπει επίσης να βελτιώσει 
την οικονομική και κοινωνική τους 
ανάπτυξη, προωθώντας μια έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», και να συμμορφώνεται 
σταδιακά με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. 
Πρέπει να ενισχυθεί η συνέπεια ανάμεσα 
στη χρηματοδοτική συνδρομή και τη 
συνολική πρόοδο που σημειώνεται κατά 
την εφαρμογή της προενταξιακής 
στρατηγικής.

και το κράτος δικαίου, να μεταρρυθμίσουν 
το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια 
διοίκηση, να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να καταπολεμήσουν την 
παράνομη μετανάστευση στην ΕΕ. 
Πρέπει επίσης να βελτιώσει την 
οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, 
προωθώντας μια έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα 
με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», και να 
συμμορφώνεται σταδιακά με τα κριτήρια 
της Κοπεγχάγης. Πρέπει να ενισχυθεί η
συνέπεια ανάμεσα στη χρηματοδοτική 
συνδρομή και τη συνολική πρόοδο που 
σημειώνεται κατά την εφαρμογή της 
προενταξιακής στρατηγικής. Σε 
περίπτωση χρόνιων προβλημάτων στην 
εφαρμογή της προενταξιακής 
στρατηγικής, κυρίως όσον αφορά στις 
θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, οι 
χρηματοδοτικές συνδρομές πρέπει να 
αναδιαρθρωθούν.

Or. de

Τροπολογία 39
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνδρομή βάσει του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να χορηγείται σύμφωνα 
με το πλαίσιο της πολιτικής διεύρυνσης 
που ορίζεται από την Ένωση για κάθε 
δικαιούχο χώρα και αποτυπώνεται στην 
ετήσια δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τη 
διεύρυνση, συμπεριλαμβανομένων των 
εκθέσεων προόδου και της στρατηγικής 
για τη διεύρυνση, στις συμφωνίες 
σταθεροποίησης και σύνδεσης και στις 
ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις ή τις 
εταιρικές σχέσεις προσχώρησης. Η 
βοήθεια πρέπει κυρίως να εστιάζεται σε 

(8) Η συνδρομή βάσει του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να χορηγείται σύμφωνα 
με το πλαίσιο της πολιτικής διεύρυνσης 
που ορίζεται από την Ένωση για κάθε 
δικαιούχο χώρα και αποτυπώνεται στην 
ετήσια δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τη 
διεύρυνση, συμπεριλαμβανομένων των 
εκθέσεων προόδου και της στρατηγικής 
για τη διεύρυνση, στις συμφωνίες 
σταθεροποίησης και σύνδεσης και στις 
ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις ή τις 
εταιρικές σχέσεις προσχώρησης. Η 
βοήθεια πρέπει κυρίως να εστιάζεται σε 
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περιορισμένο αριθμό τομέων πολιτικής 
που θα βοηθήσουν τις δικαιούχες χώρες να 
ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς 
και το κράτος δικαίου, να μεταρρυθμίσουν 
το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια 
διοίκηση, να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να προωθούν την ισότητα 
των φύλων και να εξαλείψουν τις 
διακρίσεις. Πρέπει επίσης να βελτιώσει την 
οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, 
προωθώντας μια έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα 
με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», και να 
συμμορφώνεται σταδιακά με τα κριτήρια 
της Κοπεγχάγης. Πρέπει να ενισχυθεί η 
συνέπεια ανάμεσα στη χρηματοδοτική 
συνδρομή και τη συνολική πρόοδο που 
σημειώνεται κατά την εφαρμογή της 
προενταξιακής στρατηγικής.

περιορισμένο αριθμό τομέων πολιτικής 
που θα βοηθήσουν τις δικαιούχες χώρες να 
ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς 
και το κράτος δικαίου, να μεταρρυθμίσουν 
το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια 
διοίκηση, να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να προωθούν την ισότητα 
των φύλων, να εξαλείψουν τις διακρίσεις 
και να εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
για κοινωνική και εδαφική συνοχή. 
Πρέπει επίσης να βελτιώσει την 
οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, 
προωθώντας μια έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα 
με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», και να 
συμμορφώνεται σταδιακά με τα κριτήρια 
της Κοπεγχάγης. Πρέπει να ενισχυθεί η 
συνέπεια ανάμεσα στη χρηματοδοτική 
συνδρομή και τη συνολική πρόοδο που 
σημειώνεται κατά την εφαρμογή της 
προενταξιακής στρατηγικής.

Or. en

Τροπολογία 40
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) οι υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες 
χώρες πρέπει να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένες να αντέξουν τις 
παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η βιώσιμη 
ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή, και να 
συντονιστούν με τις προσπάθειες της 
Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτών των 
ζητημάτων. Η συνδρομή της Ένωσης 
βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει 
επίσης να συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου να αυξηθεί το ποσοστό του 
προϋπολογισμού της Ένωσης που 
διατίθεται για την κλιματική αλλαγή 

(9) οι υποψήφιες χώρες πρέπει να είναι 
καλύτερα προετοιμασμένες να αντέξουν 
τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τη
βιώσιμη ανάπτυξη, και να συντονιστούν με 
τις προσπάθειες της Ένωσης για την 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.
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τουλάχιστον στο 20%.

Or. de

Τροπολογία 41
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες 
χώρες πρέπει να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένες να αντέξουν τις 
παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η βιώσιμη 
ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή, και να 
συντονιστούν με τις προσπάθειες της 
Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτών των 
ζητημάτων. Η συνδρομή της Ένωσης 
βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει 
επίσης να συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου να αυξηθεί το ποσοστό του 
προϋπολογισμού της Ένωσης που 
διατίθεται για την κλιματική αλλαγή 
τουλάχιστον στο 20%.

(9) Οι υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες 
χώρες πρέπει να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένες να αντέξουν τις 
παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η βιώσιμη 
ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή, και να 
συντονιστούν με τις προσπάθειες της 
Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτών των 
ζητημάτων. Πρέπει να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στους ανθρώπινους πόρους 
για να προκύψουν νέες δεξιότητες και 
ικανότητες. Η συνδρομή της Ένωσης 
βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει 
επίσης να συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου να αυξηθεί το ποσοστό του 
προϋπολογισμού της Ένωσης που 
διατίθεται για την κλιματική αλλαγή 
τουλάχιστον στο 20%.

Or. en

Τροπολογία 42
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες 
χώρες πρέπει να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένες να αντέξουν τις 
παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η βιώσιμη 

(9) Οι υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες 
χώρες πρέπει να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένες να αντέξουν τις 
παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η βιώσιμη 
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ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή, και να 
συντονιστούν με τις προσπάθειες της 
Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτών των 
ζητημάτων. Η συνδρομή της Ένωσης 
βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει 
επίσης να συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου να αυξηθεί το ποσοστό του 
προϋπολογισμού της Ένωσης που 
διατίθεται για την κλιματική αλλαγή 
τουλάχιστον στο 20%.

ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή και η 
μετανάστευση, και να συντονιστούν με τις 
προσπάθειες της Ένωσης για την 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Η 
συνδρομή της Ένωσης βάσει του παρόντος 
κανονισμού πρέπει επίσης να συμβάλει 
στην επίτευξη του στόχου να αυξηθεί το 
ποσοστό του προϋπολογισμού της Ένωσης 
που διατίθεται για την κλιματική αλλαγή 
τουλάχιστον στο 20%.

Or. it

Τροπολογία 43
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει 
να εξασφαλίσουν τον συντονισμό, τη 
συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της 
ενίσχυσής τους, ιδίως με τακτικές 
διαβουλεύσεις και συχνές ανταλλαγές των 
σχετικών πληροφοριών κατά τα διάφορα 
στάδια του κύκλου της βοήθειας.

(10) η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει 
να εξασφαλίσουν τον συντονισμό, τη 
συνοχή και τη συμπληρωματικότητα όλων 
των ενισχύσεων που χορηγούνται στη 
δικαιούχο χώρα από διεθνείς 
οργανισμούς, ιδίως με τακτικές 
διαβουλεύσεις και συχνές ανταλλαγές των 
σχετικών πληροφοριών κατά τα διάφορα 
στάδια του κύκλου της βοήθειας.

Or. de

Τροπολογία 44
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να εξασφαλιστεί η συνέπεια 
ανάμεσα στη διαδικασία προσχώρησης και 
την προβλεπόμενη από τον παρόντα 

(11) Για να εξασφαλιστεί η συνέπεια 
ανάμεσα στη διαδικασία προσχώρησης και 
την προβλεπόμενη από τον παρόντα 
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κανονισμό χρηματοδοτική και τεχνική 
βοήθεια και για να επιτευχθούν οι στόχοι 
του θεματολογίου της προσχώρησης, η 
Επιτροπή οφείλει να θεσπίσει ένα κοινό 
πλαίσιο στρατηγικής για τη χρησιμοποίηση 
του Μηχανισμού Προενταξιακής 
Βοήθειας. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να 
καθορίζει, μεταξύ άλλων, τον κατάλογο 
των βασικών δράσεων που μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού και τα κριτήρια κατανομής 
των κεφαλαίων. Το κοινό πλαίσιο 
στρατηγικής πρέπει να συνιστά το πλαίσιο 
αναφοράς για τα εθνικά και πολυεθνικά 
έγγραφα στρατηγικής.

κανονισμό χρηματοδοτική και τεχνική 
βοήθεια και για να επιτευχθούν οι στόχοι 
του θεματολογίου της προσχώρησης, η 
Επιτροπή οφείλει να θεσπίσει ένα κοινό 
πλαίσιο στρατηγικής για τη χρησιμοποίηση 
του Μηχανισμού Προενταξιακής 
Βοήθειας. Η Επιτροπή μπορεί να 
επιδιώξει στήριξη προς τούτο από τους 
οργανισμούς της ΕΕ και άλλα σχετικά 
όργανα. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να 
καθορίζει, μεταξύ άλλων, τον κατάλογο 
των βασικών δράσεων που μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού και τα κριτήρια κατανομής 
των κεφαλαίων. Το κοινό πλαίσιο 
στρατηγικής πρέπει να συνιστά το πλαίσιο 
αναφοράς για τα εθνικά και πολυεθνικά 
έγγραφα στρατηγικής.

Or. en

Τροπολογία 45
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) οι στόχοι της βοήθειας πρέπει να 
καθορίζονται σε εθνικά και πολυεθνικά 
έγγραφα στρατηγικής που θεσπίζονται από 
την Επιτροπή για τη διάρκεια του 
εφαρμοστέου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου της Ένωσης, σε συνεργασία με 
τις δικαιούχες χώρες, βάσει των ειδικών 
αναγκών τους και του θεματολογίου της 
διεύρυνσης. Τα έγγραφα στρατηγικής 
πρέπει να εντοπίζουν τους τομείς πολιτικής 
προς ενίσχυση και, με την επιφύλαξη των 
προνομίων της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής, να παραθέτουν την 
ενδεικτική κατανομή ανά Ταμείο και ανά 
τομέα πολιτικής, με ετήσια ανάλυση, 
περιλαμβανομένης εκτίμησης των 
δαπανών που συνδέονται με το κλίμα. 

(12) οι στόχοι της βοήθειας πρέπει να 
καθορίζονται σε εθνικά και πολυεθνικά 
έγγραφα στρατηγικής που θεσπίζονται από 
την Επιτροπή για τη διάρκεια του 
εφαρμοστέου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου της Ένωσης, σε συνεργασία με 
τις δικαιούχες χώρες, βάσει των ειδικών 
αναγκών τους και του θεματολογίου της 
διεύρυνσης. Τα έγγραφα στρατηγικής 
πρέπει να εντοπίζουν τους τομείς πολιτικής 
προς ενίσχυση και, με την επιφύλαξη των 
προνομίων της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής, να παραθέτουν την 
ενδεικτική κατανομή ανά Ταμείο και ανά 
τομέα πολιτικής, με ετήσια ανάλυση. 
Πρέπει να υπάρχει επαρκής ευελιξία για 
την ικανοποίηση των αναγκών που 
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Πρέπει να υπάρχει επαρκής ευελιξία για 
την ικανοποίηση των αναγκών που 
ανακύπτουν και για την παροχή κινήτρων 
για τη βελτίωση των επιδόσεων. Τα 
έγγραφα στρατηγικής πρέπει να 
διασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνέπεια 
με τις προσπάθειες των δικαιούχων χωρών, 
όπως αποτυπώνονται στον εθνικό 
προϋπολογισμό τους, και να λαμβάνουν 
υπόψη τη στήριξη που παρέχουν άλλοι 
χορηγοί. Για να ληφθούν υπόψη οι 
εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις, τα 
πολυετή ενδεικτικά έγγραφα στρατηγικής 
πρέπει να αναθεωρούνται, όταν είναι 
απαραίτητο.

ανακύπτουν και για την παροχή κινήτρων 
για τη βελτίωση των επιδόσεων. Τα 
έγγραφα στρατηγικής πρέπει να 
διασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνέπεια 
με τις προσπάθειες των δικαιούχων χωρών, 
όπως αποτυπώνονται στον εθνικό 
προϋπολογισμό τους, και να λαμβάνουν 
υπόψη τη στήριξη που παρέχουν άλλοι 
χορηγοί. Για να ληφθούν υπόψη οι 
εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις, τα 
πολυετή ενδεικτικά έγγραφα στρατηγικής 
πρέπει να αναθεωρούνται, όταν είναι 
απαραίτητο.

Or. de

Τροπολογία 46
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι στόχοι της βοήθειας πρέπει να 
καθορίζονται σε εθνικά και πολυεθνικά 
έγγραφα στρατηγικής που θεσπίζονται από 
την Επιτροπή για τη διάρκεια του 
εφαρμοστέου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου της Ένωσης, σε συνεργασία με 
τις δικαιούχες χώρες, βάσει των ειδικών 
αναγκών τους και του θεματολογίου της 
διεύρυνσης. Τα έγγραφα στρατηγικής 
πρέπει να εντοπίζουν τους τομείς πολιτικής 
προς ενίσχυση και, με την επιφύλαξη των 
προνομίων της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής, να παραθέτουν την 
ενδεικτική κατανομή ανά Ταμείο και ανά 
τομέα πολιτικής, με ετήσια ανάλυση, 
περιλαμβανομένης εκτίμησης των 
δαπανών που συνδέονται με το κλίμα. 
Πρέπει να υπάρχει επαρκής ευελιξία για 
την ικανοποίηση των αναγκών που 
ανακύπτουν και για την παροχή κινήτρων 

(12) Οι στόχοι της βοήθειας πρέπει να 
καθορίζονται σε εθνικά και πολυεθνικά 
έγγραφα στρατηγικής που θεσπίζονται από 
την Επιτροπή για τη διάρκεια του 
εφαρμοστέου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου της Ένωσης, σε συνεργασία με 
τις δικαιούχες χώρες, βάσει των ειδικών 
αναγκών τους και του θεματολογίου της 
διεύρυνσης. Τα έγγραφα στρατηγικής 
πρέπει να εντοπίζουν τους τομείς πολιτικής 
προς ενίσχυση και, με την επιφύλαξη των 
προνομίων της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής, να παραθέτουν την 
ενδεικτική κατανομή ανά Ταμείο και ανά 
τομέα πολιτικής, με ετήσια ανάλυση, 
περιλαμβανομένης εκτίμησης των 
δαπανών που συνδέονται με το κλίμα. 
Πρέπει να υπάρχει επαρκής ευελιξία για 
την ικανοποίηση των αναγκών που 
ανακύπτουν και για την παροχή κινήτρων 
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για τη βελτίωση των επιδόσεων. Τα 
έγγραφα στρατηγικής πρέπει να 
διασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνέπεια 
με τις προσπάθειες των δικαιούχων χωρών, 
όπως αποτυπώνονται στον εθνικό 
προϋπολογισμό τους, και να λαμβάνουν 
υπόψη τη στήριξη που παρέχουν άλλοι 
χορηγοί. Για να ληφθούν υπόψη οι 
εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις, τα 
πολυετή ενδεικτικά έγγραφα στρατηγικής 
πρέπει να αναθεωρούνται, όταν είναι 
απαραίτητο.

για τη βελτίωση των επιδόσεων, καθώς 
και για την ενίσχυση των εγχώριων και 
των διεθνών επενδύσεων με σκοπό τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης και την ενίσχυση της 
δημοκρατίας. Τα έγγραφα στρατηγικής 
πρέπει να διασφαλίζουν τη συνοχή και τη 
συνέπεια με τις προσπάθειες των 
δικαιούχων χωρών, όπως αποτυπώνονται 
στον εθνικό προϋπολογισμό τους, και να 
λαμβάνουν υπόψη τη στήριξη που 
παρέχουν άλλοι χορηγοί. Για να ληφθούν 
υπόψη οι εσωτερικές και εξωτερικές 
εξελίξεις, τα πολυετή ενδεικτικά έγγραφα 
στρατηγικής πρέπει να αναθεωρούνται, 
όταν είναι απαραίτητο.

Or. en

Τροπολογία 47
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) η Ένωση έχει συμφέρον να στηρίζει 
τις προσπάθειες των δικαιούχων χωρών να 
μεταρρυθμίσουν τα συστήματά τους για να 
τα ευθυγραμμίσουν με τα συστήματα της 
Ένωσης. Εφόσον ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη 
αυτού του στόχου.

(13) η Ένωση έχει συμφέρον να στηρίζει 
τις προσπάθειες των δικαιούχων χωρών να 
μεταρρυθμίσουν τα συστήματά τους για να 
τα ευθυγραμμίσουν σταδιακά με τα 
συστήματα της Ένωσης. Εφόσον ο στόχος 
του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και 
μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο 
της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη 
αυτού του στόχου.

Or. de
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Τροπολογία 48
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) για να είναι δυνατό να 
αποτυπώνονται με ταχύτητα στον 
παρόντα κανονισμό τα αποτελέσματα των 
πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνει το 
Συμβούλιο, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τροποποιήσεις του 
καταλόγου των δικαιούχων χωρών στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 49
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) ενώ ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της … (εφεξής «κοινός 
εκτελεστικός κανονισμός») θεσπίζει 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες 
εφαρμογής των μηχανισμών εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης, πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
λεπτομερείς διατάξεις για τη θέσπιση 
ενιαίων όρων εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τις 
διαρθρώσεις και τις διαδικασίες 
διαχείρισης. Οι εν λόγω αναλυτικοί 
κανόνες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 

(15) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της … (εφεξής «κοινός 
εκτελεστικός κανονισμός») θεσπίζει 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες 
εφαρμογής των μηχανισμών εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης.
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συμπεράσματα της εμπειρίας από τη 
διαχείριση και υλοποίηση της 
προενταξιακής βοήθειας στο παρελθόν 
και να προσαρμόζονται στην εξέλιξη της 
κατάστασης στις δικαιούχες χώρες.

Or. de

Τροπολογία 50
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) για τη διαχείριση της βοήθειας πρέπει 
να συνεχιστεί η χρήση των μηχανισμών 
και μέσων η αξία των οποίων αποδείχτηκε 
κατά την προενταξιακή διαδικασία. η 
μετάβαση από την άμεση διαχείριση από 
την Επιτροπή στην αποκεντρωμένη 
διαχείριση που μεταβιβάζεται στις 
δικαιούχες χώρες πρέπει να γίνεται
σταδιακά και σύμφωνα με τις ικανότητες 
της κάθε δικαιούχου χώρας.

(17) η βοήθεια πρέπει να συνεχίσει να 
στηρίζεται στους μηχανισμούς και τα
μέσα η αξία των οποίων αποδείχτηκε κατά 
την προενταξιακή διαδικασία. η μετάβαση 
από την άμεση διαχείριση από την 
Επιτροπή στην αποκεντρωμένη διαχείριση 
που μεταβιβάζεται στις δικαιούχες χώρες 
δεν πρέπει να πραγματοποιείται στην 
παρούσα φάση, ενώ σε περίπτωση 
μείωσης των ικανοτήτων της χώρας
πρέπει να περιορίζεται προοδευτικά.

Or. de

Τροπολογία 51
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι επιτροπές που συγκροτούνται 
βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει 
επίσης να είναι αρμόδιες για πράξεις που 
αφορούν την εφαρμογή προηγούμενου 
Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας 
καθώς και την εφαρμογή της 
χρηματοδοτικής βοήθειας προς την 

(19) Οι επιτροπές που συγκροτούνται 
βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει 
επίσης να είναι αρμόδιες για πράξεις που 
αφορούν την εφαρμογή προηγούμενου 
Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας.
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Τουρκοκυπριακή Κοινότητα.

Or. it

Τροπολογία 52
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Όταν μία δικαιούχος χώρα παραβιάζει 
τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ένωση ή 
δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που περιέχουν οι 
σχετικές συμφωνίες οι οποίες έχουν 
συναφθεί με την Ένωση, ή δεν σημειώνει 
επαρκή πρόοδο ως προς την τήρηση των 
κριτηρίων προσχώρησης, το Συμβούλιο, 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, πρέπει 
να είναι σε θέση να λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης.

(20) Όταν μία δικαιούχος χώρα παραβιάζει 
τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ένωση ή 
δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που περιέχουν οι 
σχετικές συμφωνίες οι οποίες έχουν 
συναφθεί με την Ένωση, ή δεν σημειώνει 
επαρκή πρόοδο ως προς την τήρηση των 
κριτηρίων προσχώρησης, το Συμβούλιο, 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, πρέπει 
να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ούτως 
ώστε η δικαιούχος χώρα να τηρεί τις 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Or. it

Τροπολογία 53
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας 
(«ΜΠΒ») αποσκοπεί στη στήριξη των 
υποψήφιων και δυνάμει υποψήφιων 
χωρών («δικαιούχες χώρες») που 
απαριθμούνται στο παράρτημα να 
εφαρμόσουν τις πολιτικές, θεσμικές, 
νομικές, διοικητικές, κοινωνικές και 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις που είναι 
αναγκαίες για να προσεγγίσουν οι εν λόγω 
χώρες τις αξίες της Ένωσης και να 

ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας 
(«ΜΠΒ») αποσκοπεί στη στήριξη των 
υποψήφιων χωρών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα να εφαρμόσουν τις πολιτικές, 
θεσμικές, νομικές, διοικητικές, κοινωνικές 
και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που είναι 
αναγκαίες για να προσεγγίσουν οι εν λόγω 
χώρες τις αξίες της Ένωσης και να 
ευθυγραμμιστούν σταδιακά με τους 
κανόνες, τα πρότυπα και τις πολιτικές και 
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ευθυγραμμιστούν σταδιακά με τους 
κανόνες, τα πρότυπα και τις πολιτικές και 
τις πρακτικές της Ένωσης, ώστε να 
καταστούν μέλη της Ένωσης.

τις πρακτικές της Ένωσης, ώστε να 
καταστούν μέλη της Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 54
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας  
αποσκοπεί στη στήριξη των υποψήφιων 
και δυνάμει υποψήφιων χωρών  
(«δικαιούχες χώρες») που απαριθμούνται 
στο παράρτημα να εφαρμόσουν τις 
πολιτικές, θεσμικές, νομικές, διοικητικές, 
κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για να 
προσεγγίσουν οι εν λόγω χώρες τις αξίες 
της Ένωσης και να ευθυγραμμιστούν 
σταδιακά με τους κανόνες, τα πρότυπα και 
τις πολιτικές και τις πρακτικές της 
Ένωσης, ώστε να καταστούν μέλη της 
Ένωσης.

Ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας  
αποσκοπεί στη στήριξη των υποψήφιων 
και δυνάμει υποψήφιων χωρών  
(«δικαιούχες χώρες») που απαριθμούνται 
στο παράρτημα να εφαρμόσουν τις 
πολιτικές, θεσμικές, νομικές, διοικητικές, 
κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για να 
προσεγγίσουν οι εν λόγω χώρες τις αξίες 
της Ένωσης και να ευθυγραμμιστούν 
σταδιακά με τους κανόνες, τα πρότυπα και 
τις πολιτικές και τις πρακτικές της 
Ένωσης, με σκοπό την πιθανή 
προσχώρησή τους εφόσον αποδείξουν ότι 
εφάρμοσαν επιτυχώς τις εν λόγω 
μεταρρυθμίσεις.

Or. it

Τροπολογία 55
Kinga Göncz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii). προώθηση και προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, μεγαλύτερος 
σεβασμός των δικαιωμάτων των 

(ii). προώθηση και προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, μεγαλύτερος 
σεβασμός των δικαιωμάτων των 
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μειονοτήτων, προάσπιση της ισότητας των 
φύλων, εξάλειψη των διακρίσεων, 
ελευθερία του τύπου καθώς και σχέσεις 
καλής γειτονίας·

μειονοτήτων και των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρίες, προστασία των 
ευπαθών ομάδων, προάσπιση της 
ισότητας των φύλων, εξάλειψη των 
διακρίσεων, ελευθερία του τύπου καθώς 
και σχέσεις καλής γειτονίας·

Or. en

Τροπολογία 56
Mara Bizzotto

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii). προώθηση και προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, μεγαλύτερος
σεβασμός των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων, προάσπιση της ισότητας των 
φύλων, εξάλειψη των διακρίσεων, 
ελευθερία του τύπου καθώς και σχέσεις 
καλής γειτονίας·

ii). προώθηση και προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, απόλυτος 
σεβασμός των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων, προάσπιση της ισότητας των 
φύλων, εξάλειψη των διακρίσεων, 
ελευθερία του τύπου καθώς και σχέσεις 
καλής γειτονίας·

Or. it

Τροπολογία 57
Franz Obermayr

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) προώθηση και προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, μεγαλύτερος 
σεβασμός των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων, προάσπιση της ισότητας 
των φύλων, εξάλειψη των διακρίσεων,
ελευθερία του τύπου καθώς και σχέσεις 
καλής γειτονίας·

ii) προώθηση και προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, μεγαλύτερος 
σεβασμός των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων, ενίσχυση της ελευθερίας του 
τύπου καθώς και σχέσεις καλής γειτονίας·



PE486.211v01-00 20/33 AM\898082EL.doc

EL

Or. de

Τροπολογία 58
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v). ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών 
και του κοινωνικού διαλόγου·

(v). ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών 
και του κοινωνικού διαλόγου ανάμεσα σε 
εργοδοτικές και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις·

Or. en

Τροπολογία 59
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που 
είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση της 
ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάμεων 
της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης, με 
την επιδίωξη οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών στόχων·

(ii) των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που 
είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση της 
ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάμεων 
της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης, με 
την επιδίωξη οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών στόχων και την ενίσχυση 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας με 
ιδιαίτερη αναφορά στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 60
Jelko Kacin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii). της ενίσχυσης της απασχόλησης και 
της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου·

(iii). της ενίσχυσης της απασχόλησης και 
της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου 
μέσω της εκπαίδευσης, των 
προγραμμάτων ποιοτικής πρακτικής 
άσκησης και επίσης μέσω της 
προώθησης του εθελοντισμού για την 
απόκτηση δεξιοτήτων, εμπειρίας και της 
ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής των 
κοινωνιών·

Or. en

Amendment 61
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii). της ενίσχυσης της απασχόλησης και 
της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου·

iii). της ενίσχυσης της απασχόλησης και 
της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου 
μέσω αποτελεσματικών πολιτικών, 
βασιζόμενων στις προβλέψεις και 
ενημερωμένων από αναλύσεις της αγοράς 
εργασίας, σχετικά με ενέργειες 
κινητικότητας που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη·

Or. en

Τροπολογία 62
Franz Obermayr

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv). της κοινωνικής και οικονομικής 
ένταξης, ιδίως των μειονοτήτων και των 

iv) της κοινωνικής και οικονομικής 
ένταξης, ιδίως των μειονοτήτων·
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ευάλωτων ομάδων·

Or. de

Τροπολογία 63
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv). της κοινωνικής και οικονομικής 
ένταξης, ιδίως των μειονοτήτων και των 
ευάλωτων ομάδων·

(iv). της κοινωνικής και οικονομικής 
ένταξης, ιδίως των μειονοτήτων και των 
ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβάνοντας 
την ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και άλλα σχετικά φόρα·

Or. en

Τροπολογία 64
Jelko Kacin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv). της κοινωνικής και οικονομικής 
ένταξης, ιδίως των μειονοτήτων και των 
ευάλωτων ομάδων·

(iv). της κοινωνικής και οικονομικής 
ένταξης, ιδίως των μειονοτήτων και των 
ευάλωτων ομάδων· ενθάρρυνση και 
ενίσχυση της ενεργούς γήρανσης των 
πολιτών και της αλληλεγγύης μεταξύ των
γενεών·

Or. en

Τροπολογία 65
Kinga Göncz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv a)  προώθηση ολοκληρωμένης 
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς με 
ιδιαίτερη προσοχή στην εμπόδιση του 
διαχωρισμού με βάση την εθνότητα στα 
σχολεία, τον περιορισμό του χάσματος 
μεταξύ των δύο φύλων, την παροχή 
εκπαίδευσης από τη νηπιακή ηλικία και 
την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου, στοχεύοντας, συνεπώς, στη 
μείωση των εθνοτικών, κοινωνικών και 
περιφερειακών ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 66
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο iv β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv β) για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση 
χωρίς αποκλεισμούς, την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης για τα αναγνωρισμένα 
προβλήματα και τη λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπισή τους ούτως ώστε να 
παρέχεται ποιοτική εκπαίδευση και στα 
περιθωριοποιημένα παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 67
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο iv γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv γ) ενίσχυση του συστήματος 
κοινωνικής προστασίας, εφαρμογή 
στρατηγικών σχεδίων για τον αγώνα κατά 
της φτώχειας και ενίσχυση των 
κοινωνικών πολιτικών που αφορούν τα 
άτομα με αναπηρία, τους Ρομά και 
άλλους κοινωνικά αποκλεισμένους 
ανθρώπους·

Or. en

Τροπολογία 68
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v a) αποτελεσματικά μέτρα κατά των 
διακρίσεων, ειδικότερα εφαρμογή
στρατηγικών ενσωμάτωσης των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 69
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την πρόοδο στους τομείς της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του 
σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης και του 
επίπεδου διοικητικής ικανότητας·

– την πρόοδο στους τομείς της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του 
σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, της
προστασίας των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων και των ευπαθών ομάδων, 
του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και 
του επίπεδου διοικητικής ικανότητας και 
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της προώθησης της κοινωνίας των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 70
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την πρόοδο στους τομείς της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του 
σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης και του 
επίπεδου διοικητικής ικανότητας·

– την πρόοδο στους τομείς της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του 
σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης και του 
επίπεδου διοικητικής ικανότητας και της 
ποιότητας του διαλόγου των πολιτών και 
του κοινωνικού διαλόγου ανάμεσα σε 
εργοδοτικές και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις·

Or. en

Τροπολογία 71
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την πρόοδο των οικονομικών
μεταρρυθμίσεων· την ορθότητα και την 
αποτελεσματικότητα των στρατηγικών 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, 
την πρόοδο προς την έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, εκτός των 
άλλων, μέσω των δημοσίων επενδύσεων 
τις οποίες υποστηρίζει ο ΜΠΒ·

– την πρόοδο των κοινωνικοοικονομικών
μεταρρυθμίσεων· την ορθότητα και την 
αποτελεσματικότητα των στρατηγικών 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, 
την πρόοδο προς την έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και τη 
δημιουργία ποιοτικής εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και απασχόλησης, εκτός των 
άλλων, μέσω των δημοσίων επενδύσεων 
τις οποίες υποστηρίζει ο ΜΠΒ·
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Or. en

Τροπολογία 72
Franz Obermayr

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συνεργασία με την ΕΕ και ιδίως με τον 
Frontex για την καταπολέμηση της 
παράνομης μετανάστευσης στην ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 73
Marije Cornelissen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έγγραφα στρατηγικής προσδιορίζουν 
τον κατάλληλο συνδυασμό τομέων 
πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 3 
στους οποίους θα χορηγηθεί 
χρηματοδοτική συνδρομή βάσει του 
παρόντος κανονισμού, με βάση τις ανάγκες 
και τις προτεραιότητες, σύμφωνα με τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2, με 
το κοινό πλαίσιο στρατηγικής ΜΠΒ που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 και με τις εθνικές 
στρατηγικές, κατά περίπτωση.

2. Τα έγγραφα στρατηγικής προσδιορίζουν 
τον κατάλληλο συνδυασμό τομέων 
πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 3 
στους οποίους θα χορηγηθεί 
χρηματοδοτική συνδρομή βάσει του 
παρόντος κανονισμού, με βάση τις ανάγκες 
και τις προτεραιότητες, σύμφωνα με τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2, με 
το κοινό πλαίσιο στρατηγικής ΜΠΒ που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 και με τις εθνικές 
στρατηγικές, κατά περίπτωση. Τα 
Έγγραφα Στρατηγικής πρέπει να 
περιλαμβάνουν εφικτούς στόχους ανά 
χώρα για καθέναν από τους σκοπούς της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 που επιδιώκει την 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη.

Or. en
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Τροπολογία 74
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η βοήθεια της Ένωσης βάσει του παρόντος 
κανονισμού υλοποιείται μέσω 
προγραμμάτων και μέτρων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του κοινού 
εκτελεστικού κανονισμού και σύμφωνα με 
τις ειδικές διατάξεις για τη θέσπιση 
ενιαίων όρων εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τους 
μηχανισμούς και τις διαδικασίες 
διαχείρισης, οι οποίες εκδίδονται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 
11 του παρόντος κανονισμού. Η εφαρμογή 
έχει κατά κανόνα τη μορφή ετήσιων ή 
πολυετών, εθνικών ή πολυεθνικών 
προγραμμάτων που καταρτίζονται 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 
έγγραφα στρατηγικής, τα οποία 
συντάσσονται από τις δικαιούχες χώρες 
ή/και την Επιτροπή, κατά περίπτωση.

η βοήθεια της Ένωσης βάσει του παρόντος 
κανονισμού υλοποιείται μέσω 
προγραμμάτων και μέτρων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του κοινού 
εκτελεστικού κανονισμού. Η εφαρμογή 
έχει κατά κανόνα τη μορφή ετήσιων ή 
πολυετών, εθνικών ή πολυεθνικών 
προγραμμάτων που καταρτίζονται 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 
έγγραφα στρατηγικής, τα οποία 
συντάσσονται από τις δικαιούχες χώρες 
ή/και την Επιτροπή, κατά περίπτωση.

Or. de

Τροπολογία 75
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιστάσεις, για τη διασφάλιση της 
συνοχής και της αποτελεσματικότητας 
της χρηματοδοτικής βοήθειας της 
Ένωσης ή για την ενίσχυση της 
περιφερειακής συνεργασίας, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να επεκτείνει την 
επιλεξιμότητα των προγραμμάτων και 

διαγράφεται
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μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 7 σε 
χώρες, εδάφη και περιοχές οι οποίες δεν 
θα ήταν επιλέξιμες βάσει του άρθρου 1, 
όταν το προς εφαρμογή πρόγραμμα ή 
μέτρο έχει παγκόσμιο, περιφερειακό ή 
διασυνοριακό χαρακτήρα.

Or. de

Τροπολογία 76
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην 
Επιτροπή

διαγράφεται

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 11 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού 
και τη συμπλήρωση του κοινού 
εκτελεστικού κανονισμού με ειδικές 
διατάξεις για τη θέσπιση ενιαίων όρων 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 77
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άσκηση των αρμοδιοτήτων που 
μεταβιβάζονται στην Επιτροπή

διαγράφεται

1. Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων με την 
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επιφύλαξη των όρων που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο.
2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 20 
εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή για την περίοδο ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.
3. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μπορεί 
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Απόφαση ανάκλησης περατώνει τη 
μεταβίβαση εξουσιών που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
την οποία ορίζει. Δεν θίγει την 
εγκυρότητα κατ' εξουσιοδότηση πράξεων 
που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.
4. Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.
5. Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη τίθεται 
σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπώνεται 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ή εάν, πριν τη λήξη αυτής 
της περιόδου, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα 
εγείρουν αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να 
παραταθεί κατά δύο μήνες.

Or. de

Τροπολογία 78
Jutta Steinruck
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των σχετικών με την 
αναστολή της ενίσχυσης διατάξεων των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας με χώρες και περιοχές 
εταίρους, όταν μια δικαιούχος χώρα δεν 
σέβεται τις αρχές της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τα δικαιώματα των 
μειονοτήτων και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, ή δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που 
περιέχονται στις σχετικές συμφωνίες οι 
οποίες συνάπτονται με την Ένωση, ή όταν 
η πρόοδος προς την επίτευξη των 
κριτηρίων προσχώρησης είναι ανεπαρκής, 
η Ένωση καλεί τη δικαιούχο χώρα σε 
διαβουλεύσεις με στόχο την εξεύρεση 
αποδεκτής λύσης και από τα δύο μέρη, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης. Όταν οι διαβουλεύσεις με τη 
δικαιούχο χώρα δεν καταλήξουν σε λύση 
αποδεκτή και από τα δύο μέρη, ή σε 
περίπτωση απόρριψης των διαβουλεύσεων 
ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, το 
Συμβούλιο μπορεί να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 215 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ολική ή 
μερική αναστολή της συνδρομής της 
Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται πλήρως και άμεσα για κάθε 
σχετική απόφαση.

Με την επιφύλαξη των σχετικών με την 
αναστολή της ενίσχυσης διατάξεων των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας με χώρες και περιοχές 
εταίρους, όταν μια δικαιούχος χώρα δεν 
σέβεται τις αρχές της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τα δικαιώματα των 
μειονοτήτων και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, ή δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που 
περιέχονται στις σχετικές συμφωνίες οι 
οποίες συνάπτονται με την Ένωση, ή όταν 
η πρόοδος προς την επίτευξη των 
κριτηρίων προσχώρησης και προς τη 
διαφάνεια είναι ανεπαρκής, η Ένωση 
καλεί τη δικαιούχο χώρα σε διαβουλεύσεις 
με στόχο την εξεύρεση αποδεκτής λύσης 
και από τα δύο μέρη, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Όταν οι 
διαβουλεύσεις με τη δικαιούχο χώρα δεν 
καταλήξουν σε λύση αποδεκτή και από τα 
δύο μέρη, ή σε περίπτωση απόρριψης των 
διαβουλεύσεων ή σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, το Συμβούλιο μπορεί να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 215 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ολική ή 
μερική αναστολή της συνδρομής της 
Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται πλήρως και άμεσα για κάθε 
σχετική απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 79
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
την περίοδο από το 2014 έως το 2020 είναι 
14 110 100 000 ευρώ (σε τρέχουσες τιμές). 
Ποσοστό μέχρι 3% του δημοσιονομικού 
ποσού αναφοράς διατίθεται σε 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 
μεταξύ δικαιούχων χωρών και κρατών 
μελών της ΕΕ.

(1) το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
την περίοδο από το 2014 έως το 2020 είναι 
10 000 000 000 ευρώ (σε τρέχουσες τιμές). 
Ποσοστό μέχρι 3% του δημοσιονομικού 
ποσού αναφοράς διατίθεται σε 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 
μεταξύ δικαιούχων χωρών και κρατών 
μελών της ΕΕ.

Or. de

Τροπολογία 80
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
την περίοδο από το 2014 έως το 2020 είναι 
14 110 100 000 ευρώ (σε τρέχουσες τιμές). 
Ποσοστό μέχρι 3% του δημοσιονομικού 
ποσού αναφοράς διατίθεται σε 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 
μεταξύ δικαιούχων χωρών και κρατών 
μελών της ΕΕ.

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
την περίοδο από το 2014 έως το 2020 είναι 
14 110 100 000 ευρώ (σε τρέχουσες τιμές). 
Ποσοστό μέχρι 3% του δημοσιονομικού 
ποσού αναφοράς διατίθεται σε 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 
μεταξύ δικαιούχων χωρών και κρατών 
μελών της ΕΕ και ποσοστό 1,5% του 
δημοσιονομικού ποσού αναφοράς 
προορίζεται για την κοινωνία των 
πολιτών και τις οργανώσεις των 
κοινωνικών εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 81
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1



PE486.211v01-00 32/33 AM\898082EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 του κανονισμού «Erasmus 
για όλους», για την προώθηση της 
διεθνούς διάστασης της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ένα ενδεικτικό ποσό 
1 812 100 000 ευρώ από διάφορους 
μηχανισμούς εξωτερικής δράσης 
(Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας, 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας, 
Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας, 
Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης και 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) θα 
χορηγηθεί σε δράσεις κινητικότητας της 
μάθησης προς και από χώρες μη μέλη της 
ΕΕ, και δράσεις συνεργασίας και πολιτικού 
διαλόγου με 
αρχές/οργανισμούς/οργανώσεις από αυτές 
τις χώρες. Οι διατάξεις του κανονισμού 
«Erasmus για όλους» εφαρμόζονται στη 
χρήση αυτών των κεφαλαίων.

όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 του κανονισμού «Erasmus 
για όλους», για την προώθηση της 
διεθνούς διάστασης της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ένα ενδεικτικό ποσό 
1 000 000 000 ευρώ από διάφορους 
μηχανισμούς εξωτερικής δράσης 
(Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας, 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας, 
Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας, 
Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης και 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) θα 
χορηγηθεί σε δράσεις κινητικότητας της 
μάθησης προς και από χώρες μη μέλη της 
ΕΕ, και δράσεις συνεργασίας και πολιτικού 
διαλόγου με 
αρχές/οργανισμούς/οργανώσεις από αυτές 
τις χώρες. Οι διατάξεις του κανονισμού 
«Erasmus για όλους» εφαρμόζονται στη 
χρήση αυτών των κεφαλαίων.

Or. de

Τροπολογία 82
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Αλβανία διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 83
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Βοσνία-Ερζεγοβίνη διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 84
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Κοσσυφοπέδιο* διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 85
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

*βάσει του Ψηφίσματος 1244/1999 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών

διαγράφεται

Or. de


