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Τροπολογία 11
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ένωση επιδιώκει την προώθηση, την 
ανάπτυξη και την εδραίωση των αξιών της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, των 
αρχών της ισότητας και του κράτους 
δικαίου, επί των οποίων θεμελιώνεται, 
μέσω διαλόγου και συνεργασίας με τρίτες 
χώρες.

(3) Η Ένωση επιδιώκει την προώθηση, την 
ανάπτυξη και την εδραίωση των αξιών της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, των 
αρχών της ισότητας και της 
ποικιλομορφίας, και ιδιαίτερα της 
ισότητας ανδρών και γυναικών, και του 
κράτους δικαίου, επί των οποίων 
θεμελιώνεται, μέσω διαλόγου και 
συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 12
Mariya Nedelcheva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ένωση επιδιώκει την προώθηση, την 
ανάπτυξη και την εδραίωση των αξιών της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, των 
αρχών της ισότητας και του κράτους 
δικαίου, επί των οποίων θεμελιώνεται, 
μέσω διαλόγου και συνεργασίας με τρίτες 
χώρες.

(3) Η Ένωση επιδιώκει την προώθηση, την 
ανάπτυξη και την εδραίωση των αξιών της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, των
δικαιωμάτων των γυναικών, των αρχών 
της ισότητας των φύλων, της μη 
διακριτικής μεταχείρισης και του κράτους 
δικαίου, επί των οποίων θεμελιώνεται, 
μέσω διαλόγου και συνεργασίας με τρίτες 
χώρες.

Or. fr



PE489.392v01-00 4/19 AM\901290EL.doc

EL

Τροπολογία 13
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι γυναίκες στις χώρες εταίρους 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα 
και διακριτική μεταχείριση τόσο στην 
αγορά εργασίας όσο και στον ιδιωτικό και 
δημόσιο βίο.

Or. en

Τροπολογία 14
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας, η Ένωση προσφέρει στις 
γειτονικές χώρες μια προνομιακή σχέση, 
βασισμένη στην αμοιβαία προσήλωση στις 
αξίες της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους 
δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και 
των αρχών της οικονομίας της αγοράς και 
της βιώσιμης ανάπτυξης και στην 
προώθησή τους.

(5) Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας, η Ένωση προσφέρει στις 
γειτονικές χώρες μια προνομιακή σχέση, 
βασισμένη στην αμοιβαία προσήλωση στις 
αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας 
ανδρών και γυναικών, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της 
χρηστής διακυβέρνησης και των αρχών της 
οικονομίας της αγοράς και της βιώσιμης 
ανάπτυξης και στην προώθησή τους.

Or. en

Τροπολογία 15
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας, η Ένωση προσφέρει στις 
γειτονικές χώρες μια προνομιακή σχέση, 
βασισμένη στην αμοιβαία προσήλωση στις 
αξίες της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους 
δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και 
των αρχών της οικονομίας της αγοράς και 
της βιώσιμης ανάπτυξης και στην 
προώθησή τους.

(5) Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας, η Ένωση προσφέρει στις 
γειτονικές χώρες μια προνομιακή σχέση, 
βασισμένη στην αμοιβαία προσήλωση στις 
αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, του 
κράτους δικαίου, της χρηστής 
διακυβέρνησης και των αρχών της
ισότητας των φύλων και της βιώσιμης 
ανάπτυξης και στην προώθησή τους.

Or. en

Τροπολογία 16
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να υποστηρίζονται 
ειδικοί στόχοι και ειδικές δράσεις 
προγραμματισμού για την ισότητα των 
φύλων και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Επιπλέον, η ισότητα των 
φύλων και η καταπολέμηση των 
διακρίσεων πρέπει επίσης να 
ενσωματωθούν, ως εγκάρσιος στόχος, σε 
όλες τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 17
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η κοινή στρατηγική ΕΕ – Αφρικής
έχει σημασία για τις σχέσεις με τους 
μεσογειακούς εταίρους από τη Βόρεια 
Αφρική.

(14) Η κοινή στρατηγική ΕΕ – Αφρικής
και το Πλαίσιο Δράσης της Ισταμπούλ 
έχουν σημασία για τις σχέσεις με τους 
μεσογειακούς εταίρους από τη Βόρεια 
Αφρική.

Or. en

Τροπολογία 18
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η εξωτερική στήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συνεπάγεται αυξημένες 
χρηματοδοτικές ανάγκες, αλλά η 
οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση
της Ένωσης περιορίζει τους πόρους που 
διατίθενται για τέτοια στήριξη. Η Επιτροπή 
πρέπει συνεπώς να επιδιώκει την πιο 
αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων 
πόρων χρησιμοποιώντας 
χρηματοπιστωτικά μέσα με αποτέλεσμα 
μόχλευσης. Τέτοια αποτελέσματα θα 
μπορούσαν να αυξηθούν προβλέποντας τη 
χρησιμοποίηση και επαναχρησιμοποίηση 
των κεφαλαίων που επενδύονται και 
παράγονται από τα χρηματοδοτικά μέσα.

(19) Η εξωτερική στήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συνεπάγεται αυξημένες 
χρηματοδοτικές ανάγκες, αλλά η
συνεχιζόμενη οικονομική και
δημοσιονομική κρίση λιτότητας της 
Ένωσης περιορίζει τους πόρους που 
διατίθενται για τέτοια στήριξη. Η Επιτροπή 
πρέπει συνεπώς να επιδιώκει την πιο 
αποτελεσματική και πρακτική χρήση των 
διαθέσιμων πόρων χρησιμοποιώντας 
χρηματοπιστωτικά μέσα με αποτέλεσμα 
μόχλευσης. Τέτοια αποτελέσματα θα 
μπορούσαν να αυξηθούν προβλέποντας τη 
χρησιμοποίηση και επαναχρησιμοποίηση 
των κεφαλαίων που επενδύονται και 
παράγονται από τα χρηματοδοτικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 19
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η ισότητα των φύλων και η μη 
διακριτική μεταχείριση πρέπει να 
αποτελούν εγκάρσιο στόχο σε όλες τις 
δράσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

(21) Η ισότητα των φύλων και η μη 
διακριτική μεταχείριση πρέπει να 
αποτελούν εγκάρσιο στόχο σε όλες τις 
δράσεις και πολιτικές που αναλήφθηκαν 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Η 
θέση και ο ρόλος των γυναικών θα πρέπει 
επίσης να προαχθούν μέσω ειδικών 
μέτρων και προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 20
Mariya Nedelcheva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η ισότητα των φύλων και η μη 
διακριτική μεταχείριση πρέπει να 
αποτελούν εγκάρσιο στόχο σε όλες τις 
δράσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

(21) Η ισότητα των φύλων και η μη 
διακριτική μεταχείριση πρέπει να 
αποτελούν εγκάρσιο στόχο σε όλες τις 
δράσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού, ο οποίος θα 
αντανακλάται στην προαγωγή των 
δικαιωμάτων των γυναικών και στη 
δράση για την καταπολέμηση των 
πράξεων βίας εις βάρος των γυναικών και 
των διακρίσεων με βάση το φύλο.  
Προκειμένου να ενισχυθεί η θέση των 
γυναικών στις χώρες εταίρους, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 
της θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή σε όλα τα μέτρα που ενισχύουν 
και προάγουν τον ρόλο των γυναικών που 
κατέχουν θέσεις σε φορείς λήψης 
πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων 
και στην κοινωνία των πολιτών.

Or. fr
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Τροπολογία 21
Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η ισότητα των φύλων και η μη 
διακριτική μεταχείριση πρέπει να 
αποτελούν εγκάρσιο στόχο σε όλες τις 
δράσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

(21) Η ισότητα των φύλων και η μη 
διακριτική μεταχείριση πρέπει να 
αποτελούν εγκάρσιο στόχο σε όλες τις 
δράσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού, υπό το φως των 
διαδικασιών μετάβασης στη δημοκρατία 
στις χώρες εταίρους και, ειδικότερα, με 
στόχο, να αυξηθεί η συμμετοχή των 
γυναικών στην πολιτική διαδικασία στις 
χώρες που αφορά η πολιτική γειτονίας 
και με αυτόν τον τρόπο να ληφθούν μέτρα 
για την εξάλειψη των ανισοτήτων που 
υφίστανται οι γυναίκες.

Or. it

Τροπολογία 22
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Οι αλλαγές που συντελούνται στις 
γειτονικές χώρες της Ευρώπης που 
βρίσκονται στη Βόρεια Αφρική και τη 
Μέση Ανατολή πρέπει να συμβάλουν στον 
τερματισμό της διακριτικής μεταχείρισης 
εις βάρος των γυναικών και στην πλήρη 
συμμετοχή τους στην κοινωνία υπό τους 
ίδιους όρους με τους άντρες.  Η Ένωση 
έχει δεσμευθεί να αντιταχθεί σθεναρά στη 
χρήση σεξουαλικής βίας, στον εκφοβισμό 
των γυναικών και στην αναγωγή τους σε 
στόχο τέτοιων πράξεων, ειδικά όσον 
αφορά τα ειδικά προβλήματα της 
εμπορίας ανθρώπων και του 
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ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων.
Η Ένωση τοποθετεί στην κορυφή του 
προγράμματος δράσης της την ανάγκη να 
τεθεί τέλος στη διακριτική μεταχείριση 
και στον διωγμό των λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και 
τρανσεξουαλικών ατόμων (ΛΟΑΤ) στην 
περιοχή που γειτονεύει με την Ευρώπη 
και την απαίτηση να διακοπεί ή να 
ανασταλεί η παροχή ενισχύσεων στις 
χώρες στις οποίες υπάρχουν διακρίσεις 
εις βάρος των ΛΟΑΤ, και ειδικότερα σε 
εκείνες οι χώρες στις οποίες εξακολουθεί 
να παρατηρείται ποινικοποίηση της 
ομοφυλοφιλίας και οι οποίες λαμβάνουν 
χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 23
Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Στις χώρες εταίρους που 
συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας θα πρέπει να προαχθούν 
μαθήματα επιμόρφωσης που να 
στοχεύουν συγκεκριμένα στις κατηγορίες 
των πλέον ευάλωτων ανθρώπων και των 
ανθρώπων που απειλούνται περισσότερο 
από τη φτώχεια, όπως οι ηλικιωμένες 
γυναίκες και οι μητέρες μονογονεϊκών 
οικογενειών, ούτως ώστε να αυξηθεί η 
συμμετοχή τους σε όλες τις 
δραστηριότητες της κοινωνίας και με 
αυτόν τον τρόπο να ενισχυθεί ο ρόλος των 
γυναικών στις διαδικασίες λήψης 
πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, 
στην εκπαίδευση και στην αγορά 
εργασίας, πράγμα που με τη σειρά του θα 
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συμβάλει στη γνήσια χειραφέτησή τους 
προς όφελος της κοινωνίας στο σύνολό 
της και στις σχέσεις με τις μείζονες 
χώρες εταίρους.

Or. it

Τροπολογία 24
Mariya Nedelcheva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Ένωση έχει δεσμευτεί να 
προωθήσει την αξιοπρεπή εργασία στο 
πλαίσιο των σχέσεων με τους εταίρους της 
σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και την 
επικύρωση και την αποτελεσματική 
εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων 
προτύπων εργασίας και των πολυμερών 
συμφωνιών για το περιβάλλον, στο πλαίσιο 
των σχέσεων με τους εταίρους της σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

(22) Η Ένωση έχει δεσμευτεί να 
προωθήσει την αξιοπρεπή εργασία στο 
πλαίσιο των σχέσεων με τους εταίρους της 
σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και την 
επικύρωση και την αποτελεσματική 
εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων 
προτύπων εργασίας και των πολυμερών 
συμφωνιών για το περιβάλλον, στο πλαίσιο 
των σχέσεων με τους εταίρους της σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα των 
υπηρεσιών και στον τομέα της 
παραοικονομίας όπου απασχολούνται ως 
επί το πλείστον οι γυναίκες, ούτως ώστε 
να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων τους και να προαχθεί η 
συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και 
στις εθνικές οικονομίες.

Or. fr

Τροπολογία 25
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών μπορούν να διαδραματίσουν 
κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της 
διακυβέρνησης και στη διαμόρφωση του 
μέλλοντος της καλής γειτονίας, σε 
συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Οι 
γυναίκες και οι νέοι θα πρέπει να 
συμμετάσχουν ουσιαστικά και να 
συνεισφέρουν προς αυτήν την 
κατεύθυνση.

Or. en

Τροπολογία 26
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην προώθηση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, στο κράτος δικαίου, στις 
αρχές της ισότητας, στην εγκαθίδρυση 
ισχυρής και βιώσιμης δημοκρατίας, στην 
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και 
στην ανάπτυξη μιας δυναμικής κοινωνίας 
των πολιτών, καθώς και δυναμικών 
κοινωνικών εταίρων,

α) στην προώθηση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και ιδιαίτερα των δικαιωμάτων 
των γυναικών και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, στο κράτος δικαίου, στις 
αρχές της ισότητας και της 
ποικιλομορφίας, στην ισότητα ανδρών 
και γυναικών, στην εγκαθίδρυση ισχυρής 
και βιώσιμης δημοκρατίας, στην 
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και 
στην ανάπτυξη μιας δυναμικής κοινωνίας 
των πολιτών, καθώς και δυναμικών 
κοινωνικών εταίρων,

Or. en

Τροπολογία 27
Mariya Nedelcheva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην προώθηση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, στο κράτος δικαίου, στις 
αρχές της ισότητας, στην εγκαθίδρυση 
ισχυρής και βιώσιμης δημοκρατίας, στην 
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης
και στην ανάπτυξη μιας δυναμικής 
κοινωνίας των πολιτών, καθώς και 
δυναμικών κοινωνικών εταίρων,

α) στην προώθηση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, των θεμελιωδών ελευθεριών,
των δικαιωμάτων των γυναικών και του 
σεβασμού των αρχών του κράτους
δικαίου, της ισότητας ανδρών και 
γυναικών και της μη διακριτικής 
μεταχείρισης, στην εδραίωση της 
χρηστής διακυβέρνησης, στην
εγκαθίδρυση ισχυρής και βιώσιμης 
δημοκρατίας και στην ανάπτυξη μιας
ελεύθερης, ανεξάρτητης, δυναμικής και 
προορατικής κοινωνίας των πολιτών,

Or. fr

Τροπολογία 28
Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην προώθηση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, στο κράτος δικαίου, στις 
αρχές της ισότητας, στην εγκαθίδρυση 
ισχυρής και βιώσιμης δημοκρατίας, στην 
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και 
στην ανάπτυξη μιας δυναμικής κοινωνίας 
των πολιτών, καθώς και δυναμικών 
κοινωνικών εταίρων,

α) στην προώθηση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, στο κράτος δικαίου, στις 
αρχές της ισότητας, στην εγκαθίδρυση 
ισχυρής και βιώσιμης δημοκρατίας, στην 
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και 
στην ανάπτυξη μιας δυναμικής κοινωνίας 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της 
στενής συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις οργανώσεις των 
γυναικών, ούτως ώστε να εντοπισθούν οι 
τομείς στήριξης και συνεργασίας όσον 
αφορά την εφαρμογή των πολιτικών για 
τα φύλα στις χώρες εταίρους,

Or. it
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Τροπολογία 29
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη από κάθε άποψη, στη μείωση 
της φτώχειας, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, στην 
προώθηση της εσωτερικής οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, στην 
ανάπτυξη της υπαίθρου, στη δράση για το 
κλίμα, στην ισότητα ανδρών και γυναικών 
και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές·

Or. en

Τροπολογία 30
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη από κάθε άποψη, στη μείωση 
της φτώχειας, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, στην 
προώθηση της εσωτερικής οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, στην
αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου, στη 
δράση για το κλίμα και της ανθεκτικότητας 
στις καταστροφές, μεταξύ άλλων μέσω 
της χρήσης των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας και των ενδείξεων ανάθεσης 
εξουσιών·

Or. en
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Τροπολογία 31
Mariya Nedelcheva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη από κάθε άποψη, στη μείωση 
της φτώχειας, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, στην 
προώθηση της εσωτερικής οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, στην 
ανάπτυξη της υπαίθρου, στη δράση για το 
κλίμα και της ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην προώθηση του ρόλου που 
διαδραματίζουν οι γυναίκες σε αυτούς 
τους τομείς, ως αποτελεσματικές 
διαχειρίστριες της αλλαγής και της 
προόδου·

Or. fr

Τροπολογία 32
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η ισότητα των φύλων και η μη 
διακριτική μεταχείριση αποτελούν 
εγκάρσιο στόχο σε όλες τις δράσεις και 
πολιτικές που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού. Για το λόγο 
αυτό και προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν αυτές οι προκλήσεις, τα 
δικαιώματα και ο ρόλος των γυναικών θα 
πρέπει να προαχθούν μέσω ειδικών 
μέτρων και προγραμμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 33
Franziska Katharina Brantner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο πλαίσιο των σταδίων 
προγραμματισμού, υλοποίησης και 
αξιολόγησης του Μηχανισμού 
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, οι 
ανισότητες μεταξύ των φύλων 
αντιμετωπίζονται συνεκτικά και 
συστηματικά, και συγκεκριμένα μέσω 
ειδικών δράσεων και μέσω της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
σε όλες τις λοιπές δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 34
Mikael Gustafsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη της Ένωσης που παρέχεται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού σε 
κάθε χώρα εταίρο διαφοροποιείται ως προς 
τη μορφή και τα ποσά ανάλογα με τις 
δεσμεύσεις της χώρας εταίρου για την 
πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
ανάλογα με την πρόοδό της στην 
υλοποίηση των εν λόγω μεταρρυθμίσεων.
Η διαφοροποίηση αντικατοπτρίζει το 
επίπεδο φιλοδοξίας της εταιρικής σχέσης 
της χώρας με την Ένωση, την πρόοδο που 
σημειώνει στην οικοδόμηση ισχυρής και 
βιώσιμης δημοκρατίας, την πρόοδο που 
σημειώνει στην εφαρμογή των 

1. Η στήριξη της Ένωσης που παρέχεται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού σε 
κάθε χώρα εταίρο διαφοροποιείται ως προς 
τη μορφή και τα ποσά ανάλογα με τις 
δεσμεύσεις της χώρας εταίρου για την 
πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
ανάλογα με την πρόοδό της στην 
υλοποίηση των εν λόγω μεταρρυθμίσεων.
Η διαφοροποίηση αντικατοπτρίζει το 
επίπεδο φιλοδοξίας της εταιρικής σχέσης 
της χώρας με την Ένωση, την πρόοδο που 
σημειώνει στην οικοδόμηση ισχυρής και 
βιώσιμης δημοκρατίας που να βασίζεται 
στο σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών 
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συμφωνηθέντων στόχων μεταρρύθμισης, 
καθώς και τις ανάγκες και τις ικανότητες 
της χώρας, και τον δυνητικό αντίκτυπο της 
στήριξης της Ένωσης.

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ανδρών και γυναικών, την πρόοδο που 
σημειώνει στην εφαρμογή των 
συμφωνηθέντων στόχων μεταρρύθμισης, 
καθώς και τις ανάγκες και τις ικανότητες 
της χώρας, και τον δυνητικό αντίκτυπο της 
στήριξης της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 35
Mariya Nedelcheva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη της Ένωσης που παρέχεται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού σε
κάθε χώρα εταίρο διαφοροποιείται ως προς 
τη μορφή και τα ποσά ανάλογα με τις 
δεσμεύσεις της χώρας εταίρου για την 
πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
ανάλογα με την πρόοδό της στην 
υλοποίηση των εν λόγω μεταρρυθμίσεων.
Η διαφοροποίηση αντικατοπτρίζει το 
επίπεδο φιλοδοξίας της εταιρικής σχέσης 
της χώρας με την Ένωση, την πρόοδο που 
σημειώνει στην οικοδόμηση ισχυρής και 
βιώσιμης δημοκρατίας, την πρόοδο που 
σημειώνει στην εφαρμογή των 
συμφωνηθέντων στόχων μεταρρύθμισης, 
καθώς και τις ανάγκες και τις ικανότητες 
της χώρας, και τον δυνητικό αντίκτυπο της 
στήριξης της Ένωσης.

1. Η στήριξη της Ένωσης που παρέχεται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού σε 
κάθε χώρα εταίρο διαφοροποιείται ως προς 
τη μορφή και τα ποσά ανάλογα με τις 
δεσμεύσεις της χώρας εταίρου για την 
πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
ανάλογα με την πρόοδό της στην 
υλοποίηση των εν λόγω μεταρρυθμίσεων.
Η διαφοροποίηση αντικατοπτρίζει το 
επίπεδο φιλοδοξίας της εταιρικής σχέσης 
της χώρας με την Ένωση, την πρόοδο που 
σημειώνει στην οικοδόμηση ισχυρής και 
βιώσιμης δημοκρατίας και στην εδραίωση 
χρηστής διακυβέρνησης και σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
θεμελιωδών ελευθεριών, των 
δικαιωμάτων των γυναικών, των αρχών 
της ισότητας ανδρών και γυναικών, της 
μη διακριτικής μεταχείρισης και του 
κράτους δικαίου και την πρόοδο που 
σημειώνει στην εφαρμογή των 
συμφωνηθέντων στόχων μεταρρύθμισης, 
καθώς και τις ανάγκες και τις ικανότητες 
της χώρας, και τον δυνητικό αντίκτυπο της 
στήριξης της Ένωσης.

Or. fr
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Τροπολογία 36
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με δεδομένες τις ευρείες αλλαγές που 
επέφερε η αραβική άνοιξη στις χώρες 
εταίρους της Νότιας Μεσογείου και λόγω 
του ρόλου που θα μπορούσαν να 
διαδραματίσουν οι γυναίκες στις 
προσπάθειες για δημοκρατία, χρειάζονται 
ειδικά προγράμματα και χρηματοδοτικά 
κονδύλια για την προώθηση της
συμμετοχής των γυναικών.

Or. en

Τροπολογία 37
Barbara Matera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι χρηματοδοτήσεις για προγράμματα 
ανά χώρα και πολυκρατικά προγράμματα 
καθορίζονται χρησιμοποιώντας διαφανή 
και αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία 
αντικατοπτρίζουν την αρχή της 
διαφοροποίησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1.

5. Οι χρηματοδοτήσεις για προγράμματα 
ανά χώρα και πολυκρατικά προγράμματα 
καθορίζονται χρησιμοποιώντας διαφανή 
και αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία 
αντικατοπτρίζουν την αρχή της 
διαφοροποίησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 και λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη την πρόοδο που 
επιτυγχάνεται όσον αφορά την ισότητα 
ανδρών και γυναικών.

Or. it
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Τροπολογία 38
Franziska Katharina Brantner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Για τις χώρες που είναι επιλέξιμες για 
τη χρηματοδοτική στήριξη που 
προβλέπεται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή δημιουργεί μια 
"υποδομή" ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου·    συγκεκριμένα, 
αναπτύσσονται μόνιμες διαρθρώσεις 
στήριξης τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ενωσιακό επίπεδο, με σκοπό να 
υποστηριχθεί η εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου. 

Or. en

Τροπολογία 39
Franziska Katharina Brantner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9a. Σε περίπτωση που σημειωθούν 
μεταβολές των πολιτικών, οικονομικών ή 
κοινωνικών συνθηκών, η Επιτροπή 
διενεργεί αξιολόγηση του σχεδίου, για να 
εξακριβώσει κατά πόσο οι μεταβολές 
αυτές επηρεάζουν τις υποθέσεις σχετικά 
με τους ρόλους και τις σχέσεις των φύλων 
που ίσχυαν κατά την εκκίνηση του 
σχεδίου και ενδέχεται να απαιτήσει 
προσαρμογές στο σχέδιο.

Or. en
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Τροπολογία 40
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
αναστολής της βοήθειας που καθορίζονται 
στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας και στις συμφωνίες σύνδεσης 
που συνάπτονται με τις χώρες και περιοχές 
εταίρους, όταν μια χώρα εταίρος δεν τηρεί 
τις αρχές της δημοκρατίας, το κράτος 
δικαίου και το σεβασμό των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, η Ένωση καλεί τη σχετική 
χώρα σε διαβουλεύσεις με σκοπό την 
εξεύρεση λύσης αποδεκτής για αμφότερα 
τα μέρη, εκτός των περιπτώσεων ειδικής 
έκτακτης ανάγκης. Αν η διαβούλευση με 
τη σχετική χώρα δεν καταλήξει σε λύση 
αποδεκτή για αμφότερα τα μέρη ή αν οι 
διαβουλεύσεις απορριφθούν ή σε 
περίπτωση ειδικής έκτακτης ανάγκης, το 
Συμβούλιο μπορεί να λάβει κατάλληλα 
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 215 
παράγραφος 1 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν πλήρη 
ή μερική αναστολή της στήριξης της 
Ένωσης.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
αναστολής της βοήθειας που καθορίζονται 
στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας και στις συμφωνίες σύνδεσης 
που συνάπτονται με τις χώρες και περιοχές 
εταίρους, όταν μια χώρα εταίρος δεν τηρεί 
τις αρχές της δημοκρατίας, το κράτος 
δικαίου και το σεβασμό των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, της ισότητας ανδρών και
γυναικών και των θεμελιωδών ελευθεριών, 
η Ένωση καλεί τη σχετική χώρα σε 
διαβουλεύσεις με σκοπό την εξεύρεση 
λύσης αποδεκτής για αμφότερα τα μέρη, 
εκτός των περιπτώσεων ειδικής έκτακτης 
ανάγκης. Αν η διαβούλευση με τη σχετική 
χώρα δεν καταλήξει σε λύση αποδεκτή για 
αμφότερα τα μέρη ή αν οι διαβουλεύσεις 
απορριφθούν ή σε περίπτωση ειδικής 
έκτακτης ανάγκης, το Συμβούλιο μπορεί 
να λάβει κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 215 παράγραφος 1 της συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν πλήρη 
ή μερική αναστολή της στήριξης της 
Ένωσης.
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