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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 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 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, του 
σεβασμού των δικαιωμάτων των 
γυναικών και της ισότητας των φύλων, 
των αρχών της ισότητας και του κράτους 
δικαίου, επί των οποίων θεμελιώνεται, 
μέσω διαλόγου και συνεργασίας με τρίτες 
χώρες.

Or. en

Τροπολογία 2

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 

(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, της ισότητας 
των φύλων, του κράτους δικαίου, της 
χρηστής διακυβέρνησης και των αρχών της 
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της βιώσιμης ανάπτυξης και στην 
προώθησή τους.

οικονομίας της αγοράς και της βιώσιμης 
ανάπτυξης και στην προώθησή τους.

Or. en

Τροπολογία 3

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, λαμβανομένου 
υπόψη του ρόλου των γυναικών στις 
διαδικασίες μετάβασης στη δημοκρατία.
Προκειμένου να ενισχυθεί η θέση των 
γυναικών στις χώρες εταίρους, θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
υποστήριξη των οργανώσεων των 
γυναικών και της κοινωνίας των πολιτών, 
στη δημιουργία ικανοτήτων, στη 
δημιουργία συνεργασίας μεταξύ των 
οργανώσεων των γυναικών στην Ένωση 
και των αντίστοιχων οργανώσεων στις 
χώρες εταίρους, στην ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και στην 
κατάρτιση.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) στην προώθηση των δικαιωμάτων 
των γυναικών και της ισότητας ανδρών 
και γυναικών, μέσω της αύξησης της 
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παρουσίας των γυναικών στις 
διαδικασίες λήψης πολιτικών και 
οικονομικών αποφάσεων, στην 
εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, 
ούτως ώστε να συμβάλει στην 
ενδυνάμωση των γυναικών, μέσω της 
εξασφάλισης μηδενικής ανοχής της βίας 
εναντίον των γυναικών και της 
προστασίας των γυναικών που πέφτουν 
θύματα βίας, μέσω της εξάλειψης της 
ατιμωρησίας, μέσω της καταπολέμησης 
της εμπορίας ανθρώπων και των 
αναγκαστικών γάμων, μέσω του 
σεβασμού της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων και μέσω της προαγωγής 
της συμμετοχής της κοινωνίας των 
πολιτών στην επίτευξη αυτών των 
στόχων καθώς και στη διαδικασία 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 
ούτως ώστε να επιτευχθεί πραγματική 
δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επίτευξη των στόχων αυτών μετράται 
χρησιμοποιώντας κυρίως τις σχετικές 
περιοδικές αναφορές της ΕΕ για την 
υλοποίηση της πολιτικής και για τα 
στοιχεία (α), (δ) και (ε) της παραγράφου 2, 
τους σχετικούς δείκτες που ορίζονται από 
διεθνείς οργανισμούς και άλλα σχετικά 
όργανα· για τα στοιχεία (β), (γ) και (δ) της 
παραγράφου 2, την υιοθέτηση, κατά 
περίπτωση, του κανονιστικού πλαισίου της 
ΕΕ από τις χώρες εταίρους · για τα 
στοιχεία (γ) και (στ) της παραγράφου 2, 
τον αριθμό των σχετικών συμφωνιών και 
δράσεων συνεργασίας. Οι δείκτες θα 

3. Η επίτευξη των στόχων αυτών μετράται 
χρησιμοποιώντας κυρίως τις σχετικές 
περιοδικές αναφορές της ΕΕ για την 
υλοποίηση της πολιτικής και για τα 
στοιχεία (α), (αα), (δ) και (ε) της 
παραγράφου 2, τους σχετικούς δείκτες που 
ορίζονται από διεθνείς οργανισμούς και 
άλλα σχετικά όργανα· για τα στοιχεία (β), 
(γ) και (δ) της παραγράφου 2, την 
υιοθέτηση, κατά περίπτωση, του 
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ από τις 
χώρες εταίρους · για τα στοιχεία (γ) και 
(στ) της παραγράφου 2, τον αριθμό των 
σχετικών συμφωνιών και δράσεων 
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περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αξιόπιστες 
εκλογές, οι οποίες υποβάλλονται σε 
κατάλληλη παρακολούθηση, επίπεδο 
διαφθοράς, εμπορικές συναλλαγές, δείκτες 
που επιτρέπουν τη μέτρηση εσωτερικών 
οικονομικών διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων 
απασχόλησης.

συνεργασίας. Οι δείκτες θα 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αξιόπιστες 
εκλογές, οι οποίες υποβάλλονται σε 
κατάλληλη παρακολούθηση, επίπεδο 
διαφθοράς, εμπορικές συναλλαγές, δείκτες 
που επιτρέπουν τη μέτρηση εσωτερικών 
οικονομικών διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων 
απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 6

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 επίτευξη 
ισότητας μεταξύ 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
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη της Ένωσης που προβλέπεται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
εντάσσεται, κατά κανόνα, στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης με τις δικαιούχους χώρες.
Στην εταιρική σχέση μπορούν να 
συμμετάσχουν, κατά περίπτωση, εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, η κοινωνία των 
πολιτών, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι μη 
κρατικοί φορείς κατά την προετοιμασία, 
εφαρμογή και παρακολούθηση της στήριξης 
της Ένωσης.

2. Η στήριξη της Ένωσης που προβλέπεται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
εντάσσεται, κατά κανόνα, στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης με τις δικαιούχους χώρες.
Στην εταιρική σχέση μπορούν να 
συμμετάσχουν, κατά περίπτωση, εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, η κοινωνία των 
πολιτών, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι μη 
κρατικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων 
εκπροσώπων οργανώσεων γυναικών και 
οργανώσεων νεολαίας, κατά την 
προετοιμασία, εφαρμογή και 
παρακολούθηση της στήριξης της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Κατά τον προγραμματισμό, 
λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η 
δημιουργία ικανοτήτων στην κοινωνία 
των πολιτών, ειδικά για τις οργανώσεις 
γυναικών και τις οργανώσεις νεολαίας 
στις χώρες εταίρους, 
συμπεριλαμβανομένων της διευκόλυνσης 
της επαφής και της συνεργασίας με τις 
αντίστοιχες οργανώσεις στην Ένωση και 
της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Or. en



PE487.718v01-00 8/9 PA\898821EL.doc

EL

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 10

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 

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 
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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.

τις αρχές της δημοκρατίας, το κράτος 
δικαίου και το σεβασμό των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των γυναικών, 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.

Or. en


