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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 - υποσημείωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

__________________ __________________

1 Βάσει του Ψηφίσματος 1244/1999 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών.

1 Με την επιφύλαξη των θέσεων για το 
καθεστώς και σύμφωνα με το ψήφισμα 
1244/1999 και την γνωμοδότηση του 
Διεθνούς Δικαστηρίου όσον αφορά την 
δήλωση ανεξαρτησίας του 
Κοσσυφοπεδίου.

Or. en

Τροπολογία 2

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 

(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 
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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 
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.

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 
και το κράτος δικαίου, να μεταρρυθμίσουν 
το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια 
διοίκηση, να σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, να προωθούν την ισότητα των 
φύλων και να εφαρμόζουν το πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για εθνικές 
στρατηγικές ενσωμάτωσης των Ρομά.
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 3

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 της 
ενίσχυσής τους και την παροχή βοήθειας 
άλλων διεθνών θεσμικών οργάνων και 
δωρητών, ιδίως με τακτικές διαβουλεύσεις 
και συχνές ανταλλαγές των σχετικών 
πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια του 
κύκλου της βοήθειας.

Or. en
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Τροπολογία 4

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 
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.

(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, για την παροχή κινήτρων για 
τη βελτίωση των επιδόσεων και για την 
ενίσχυση των εγχώριων και διεθνών 
επενδύσεων.. 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
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Τροπολογία 5

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) 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 διαχείριση που 
μεταβιβάζεται στις δικαιούχες χώρες 
πρέπει να γίνεται σταδιακά και σύμφωνα 
με τις ικανότητες της κάθε δικαιούχου 
χώρας, και θα πρέπει να μειώνεται 
σταδιακά αν οι εν λόγω ικανότητες 
εξελίσσονται αρνητικά.

Or. en

Τροπολογία 6

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, και δεν 
συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις 
για λήψη πολιτικών αποφάσεων σχετικά 
με τη βοήθεια ή την διοικητική 
διαχείριση αυτής, το Συμβούλιο, κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής, πρέπει να είναι 
σε θέση να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 
για τη διόρθωση της κατάστασης.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου θα πρέπει να 
ενισχυθεί κατά τη διάρκεια των 
διαφόρων σταδίων εφαρμογής του ΜΠΒ, 
συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, 
της υλοποίησης, του ελέγχου και της 
αξιολόγησης αυτής.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iva) ενίσχυση του δυναμικού των 
κοινωνικών εταίρων στον τομέα του 
κοινωνικού διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 9

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 των κοινωνικοοικονομικών εταιρικών 
σχέσεων και δημιουργία κατάλληλων 



PE483.844v03-00 8/17 PA\895525EL.doc

EL

μηχανισμών διαβούλευσης προκειμένου 
να διαρθρωθεί ο διάλογος με τις αρχές 

Or. en

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) συμφιλίωση, οικοδόμηση της ειρήνης 
και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

(vi) τοπική, εθνική και περιφερειακή 
συμφιλίωση, οικοδόμηση της ειρήνης και 
μέτρα εμπιστοσύνης καθώς και σχέσεις 
καλής γειτονίας.

Or. en

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής ανάπτυξης με στόχο τη 
βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω:

(β) Στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής ανάπτυξης με στόχο τη 
βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, σύμφωνα με τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020, μεταξύ άλλων μέσω:

Or. en

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που (ii) των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που 
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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·

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 
προσυπογράφοντας τις αρχές κοινωνικής 
ευθύνης των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 13

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·

της ενίσχυσης της απασχόλησης ποιότητας 
και της ανάπτυξης του ανθρώπινου 
κεφαλαίου·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Ενίσχυση της ικανότητας των 
δικαιούχων χωρών να εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις του μέλους, στηρίζοντας τη 
σταδιακή ευθυγράμμιση με το κοινοτικό 
κεκτημένο καθώς και την έκδοση, την 
εφαρμογή και την επιβολή του κοινοτικού 
κεκτημένου και των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής και του 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και των πολιτικών της Ένωσης.

(γ) Ενίσχυση της ικανότητας των 
δικαιούχων χωρών να εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις του μέλους, στηρίζοντας τη 
σταδιακή ευθυγράμμιση με το κοινοτικό 
κεκτημένο καθώς και την έκδοση, την 
εφαρμογή και την επιβολή του κοινοτικού 
κεκτημένου και των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής και του 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και των πολιτικών της Ένωσης· ενεργή 
υποστήριξη των μηχανισμών εκτέλεσης 
και παρακολούθησης που θα εγγυούνται 
την εφαρμογή των υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από το κοινοτικό κεκτημένο 
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και τα σχετικά διεθνή πρότυπα και 
δεσμεύσεις. 

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Βελτίωση της οικονομικής,
κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής 
με την ενίσχυση του δυναμικού 
πρωτοβουλιών με βάση τις τοπικές 
κοινότητες και με την εμπλοκή τοπικών 
και περιφερειακών δικαιούχων, καθώς 
και με την υποστήριξη των κατάλληλων 
δομών σε τομεακό επίπεδο και σε επίπεδο 
επιχειρήσεων, των ΜΜΕ σε αυτά τα 
επίπεδα και των επενδύσεων στις 
αγροτικές περιοχές..

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – 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, του 
επίπεδου διοικητικής ικανότητας και της 
ποιότητας του κοινωνικού διαλόγου και 
του διαλόγου με τους πολίτες.·

Or. en
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την πρόοδο των οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων την ορθότητα και
αποτελεσματικότητα των στρατηγικών 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, 
την πρόοδο προς μια έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που 
περιλαμβάνει και τις χρηματοδοτούμενες 
από τον ΜΠΒ δημόσιες επενδύσεις·

– την πρόοδο των οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων·  την ορθότητα, την 
αποτελεσματικότητα και την κοινωνική 
δικαιοσύνη των στρατηγικών κοινωνικής 
και οικονομικής ανάπτυξης, την πρόοδο 
προς μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης, που περιλαμβάνει και τις 
χρηματοδοτούμενες από τον ΜΠΒ 
δημόσιες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το μέρος της νομοθεσίας που έχει 
ευθυγραμμιστεί με το κεκτημένο· την 
πρόοδο της θεσμικής μεταρρύθμισης που 
συνδέεται με την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης στην 
αποκεντρωμένη διαχείριση της βοήθειας 
που χορηγείται βάσει του παρόντος 
κανονισμού·

– το μέρος της νομοθεσίας που έχει 
ευθυγραμμιστεί με το κεκτημένο,
συμπεριλαμβανομένου απολογισμού της 
εφαρμογής του·  την πρόοδο της θεσμικής 
μεταρρύθμισης που συνδέεται με την 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της 
μετάβασης στην αποκεντρωμένη 
διαχείριση της βοήθειας που χορηγείται 
βάσει του παρόντος κανονισμού·

Or. en
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι 
δυνατότητες υλοποίησης προόδου προς 
συγκεκριμένους στόχους μέσω 
ταυτόχρονου συνδυασμού της βοήθειας 
στους διάφορους τομείς πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η βοήθεια σε όλους τους τομείς 
πολιτικής που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 θα αντιμετωπίζει ειδικά τις 
ανάγκες των πλέον ευάλωτων πολιτών 
καθώς και των πολιτών που είναι 
περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο 
ένδειας και/ ή σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για την αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη υλοποίηση της βοήθειας 
και για την πρόληψη διπλής 
χρηματοδότησης, η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει τον 

4. Για την αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη υλοποίηση της βοήθειας 
και για την πρόληψη διπλής 
χρηματοδότησης, η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει τον 
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σωστό συντονισμό, την εναρμόνιση και τη 
συνεργασία με πολυμερείς και 
περιφερειακούς οργανισμούς και 
οντότητες, όπως οι διεθνείς 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι 
Οργανισμοί, τα Ταμεία και Προγράμματα 
των Ηνωμένων Εθνών και με χορηγούς 
εκτός της Ένωσης.

σωστό συντονισμό, την εναρμόνιση και τη 
συνεργασία με πολυμερείς και 
περιφερειακούς οργανισμούς και 
οντότητες, όπως οι διεθνείς 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, οι Οργανισμοί, 
τα Ταμεία και Προγράμματα των 
Ηνωμένων Εθνών και με χορηγούς εκτός 
της Ένωσης, καθώς και με πρωτοβουλίες 
του ιδιωτικού τομέα.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά την προετοιμασία, εφαρμογή και 
παρακολούθηση της βοήθειας βάσει του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ενεργεί 
καταρχήν στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με 
τις δικαιούχες χώρες. Η εταιρική σχέση 
συνεπάγεται, κατά περίπτωση, τη
συμμετοχή των αρμόδιων εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, των 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των 
φορέων της κοινωνίας των πολιτών και μη 
κρατικών παραγόντων.

5. Κατά την προετοιμασία, εφαρμογή και 
παρακολούθηση της βοήθειας βάσει του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ενεργεί 
καταρχήν στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με 
τις δικαιούχες χώρες. Η εταιρική σχέση 
συνεπάγεται, κατ’ αρχάς, την ενεργό 
συμμετοχή των αρμόδιων εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, των 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των 
φορέων της κοινωνίας των πολιτών και μη 
κρατικών παραγόντων.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο 1. Η Επιτροπή θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο 
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στρατηγικής για τον μηχανισμό 
προενταξιακής βοήθειας. Το κοινό πλαίσιο 
στρατηγικής ΜΠΒ εξειδικεύει τις 
πολιτικές προτεραιότητες της πολιτικής για 
τη διεύρυνση σε βασικές δράσεις οι οποίες 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

στρατηγικής για τον μηχανισμό 
προενταξιακής βοήθειας. Το κοινό πλαίσιο 
στρατηγικής ΜΠΒ εξειδικεύει τις 
πολιτικές προτεραιότητες της πολιτικής για 
τη διεύρυνση και την στρατηγική για την 
Ευρώπη 2020 σε βασικές δράσεις οι 
οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
βάσει του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η Επιτροπή θα ζητήσει τη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών, των 
κοινωνικών εταίρων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην εκπόνηση και 
αναθεώρηση του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου ΜΠΒ.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η βοήθεια στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού χορηγείται βάσει εθνικών ή 
πολυεθνικών εγγράφων στρατηγικής (στο 
εξής «έγγραφα στρατηγικής»), τα οποία 
θεσπίζονται από την Επιτροπή σε 
συνεργασία με την εκάστοτε δικαιούχο ή 
δικαιούχες χώρες, για τη διάρκεια του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της 
Ένωσης.

1. Η βοήθεια στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού χορηγείται βάσει εθνικών ή 
πολυεθνικών εγγράφων στρατηγικής (στο 
εξής «έγγραφα στρατηγικής»), τα οποία 
θεσπίζονται από την Επιτροπή σε 
συνεργασία με την εκάστοτε δικαιούχο ή 
δικαιούχες χώρες, για τη διάρκεια του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της 
Ένωσης και κατόπιν διαβούλευσης με την 
κοινωνία των πολιτών και τους 
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κοινωνικούς εταίρους στην ή στις 
ενεχόμενες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έγγραφα στρατηγικής 
περιλαμβάνουν την ενδεικτική κατανομή 
των κεφαλαίων της Ένωσης ανά τομέα 
πολιτικής, κατά περίπτωση, ανά έτος, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 κοινό πλαίσιο 
στρατηγικής του ΜΠΒ. Η ενδεικτική 
κατανομή των κεφαλαίων λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις ανάγκες, την ικανότητα 
απορρόφησης και τη διοικητική ικανότητα 
των δικαιούχων χωρών. Επιτρέπει επίσης 
να αντιμετωπιστούν οι ανακύπτουσες 
ανάγκες και περιλαμβάνει κίνητρα για τη 
βελτίωση της επίδοσης των δικαιούχων 
χωρών όσον αφορά τους στόχους που 
ορίζονται στις πολυετείς ενδεικτικές 
στρατηγικές.

3. Τα έγγραφα στρατηγικής 
περιλαμβάνουν την ενδεικτική κατανομή 
των κεφαλαίων της Ένωσης ανά τομέα 
πολιτικής, κατά περίπτωση, ανά έτος, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο 
αναφερόμενο στο άρθρο 5 κοινό πλαίσιο 
στρατηγικής του ΜΠΒ, με την επιφύλαξη 
της δυνατότητας συνδυασμού της 
ενίσχυσης σε διάφορους τομείς 
πολιτικής.. Η ενδεικτική κατανομή των 
κεφαλαίων λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
ανάγκες, την ικανότητα απορρόφησης και 
τη διοικητική ικανότητα των δικαιούχων 
χωρών. Επιτρέπει επίσης να 
αντιμετωπιστούν οι ανακύπτουσες ανάγκες 
και περιλαμβάνει κίνητρα για τη βελτίωση 
της επίδοσης των δικαιούχων χωρών όσον 
αφορά τους στόχους που ορίζονται στις 
πολυετείς ενδεικτικές στρατηγικές.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη όταν θα 
συντάσσει και θα αναθεωρεί τα έγγραφα 
στρατηγικής, τα πλέον πρόσφατα 
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ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση κάθε χώρας η οποία 
προοδεύει προς την ένταξη. Τα έγγραφα 
στρατηγικής θα διατίθενται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν 
αιτήματός του.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

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 

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,
ή όταν οι πολιτικές ή διοικητικές 
περιστάσεις επιδρούν αρνητικά στη 
διαχείριση της βοήθειας ή την λήψη 
απόφασης σχετικά με αυτήν, 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 
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Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται πλήρως και άμεσα για κάθε 
σχετική απόφαση.

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 29

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 το λιγότερο 1,5% του 
δημοσιονομικού ποσού αναφοράς 
προορίζεται για τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 
χρηματοδότησης για την κοινωνία των 
πολιτών.

Or. en


