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Τροπολογία 7
Paul Murphy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι συγκρούσεις και οι καταστάσεις 
κρίσης, περιλαμβανομένων των φυσικών 
και ανθρωπογενών καταστροφών, συχνά 
είναι απότοκο αποτυχημένων 
οικονομικών, εμπορικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών πολιτικών σε όλα τα 
επίπεδα λήψης αποφάσεων, 
περιλαμβανομένου του ενωσιακού. Η 
ανατροπή των αποτυχημένων αυτών 
πολιτικών πρέπει, συνεπώς, να 
αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα της 
ΕΕ στο πλαίσιο της δέσμευσής της για τη 
διατήρηση της ειρήνης και την πρόληψη 
των συγκρούσεων. Η διεθνής εμπορική 
πολιτική μπορεί να αποβεί ισχυρό 
εργαλείο για την επίτευξη των εν λόγω 
δεσμεύσεων, υπό τον όρο ότι 
χρησιμοποιείται υπέρ μιας βιώσιμης, 
ανθρώπινης, οικονομικής ανάπτυξης, 
υπέρ του περιβάλλοντος και της 
αλληλεγγύης και εφαρμόζει τα υψηλότερα 
δυνατά περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 8
Paul Murphy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να προσαρμοστεί το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στην 
ταχέως εξελισσόμενη πραγματικότητα, θα 

(11) Για να προσαρμοστεί το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στην 
ταχέως εξελισσόμενη πραγματικότητα, θα 
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πρέπει να ανατεθεί η εξουσία στην 
Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 
αφορά τους συγκεκριμένους τομείς 
τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας που 
αναφέρονται αναλυτικά στα παραρτήματα 
του παρόντος κανονισμού, καθώς και να 
θεσπιστούν πρόσθετες διαδικασίες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
συνεργασία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, σε 
επίπεδο, επίσης, εμπειρογνωμόνων. Κατά 
την προετοιμασία και τη σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει επίσης την έγκαιρη
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

πρέπει να ανατεθεί η εξουσία στην 
Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 
αφορά τους συγκεκριμένους τομείς 
τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας που 
αναφέρονται αναλυτικά στα παραρτήματα 
του παρόντος κανονισμού, καθώς και να 
θεσπιστούν πρόσθετες διαδικασίες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
συνεργασία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, σε 
επίπεδο, επίσης, εμπειρογνωμόνων. Κατά 
την προετοιμασία και τη σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή
οφείλει να διασφαλίζει επίσης την έγκαιρη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
προκειμένου τα θεσμικά αυτά όργανα να 
είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις 
εξουσίες τους, περιλαμβανομένου του 
δικαιώματός τους να ασκούν βέτο σε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη ή να ανακαλούν 
την ανάθεση.

Or. en

Τροπολογία 9
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να αντιμετωπίζει συγκεκριμένες 
παγκόσμιες και διαπεριφερειακές απειλές 
που έχουν αποσταθεροποιητική επίδραση, 
όπως, μεταξύ άλλων, την κλιματική 
αλλαγή.

γ) να αντιμετωπίζει συγκεκριμένες 
παγκόσμιες και διαπεριφερειακές απειλές 
που έχουν αποσταθεροποιητική επίδραση 
και να διασφαλίζει την ετοιμότητα για 
την αντιμετώπιση καταστάσεων πριν και 
μετά την κρίση, όπως, μεταξύ άλλων, την 
κλιματική αλλαγή.

Or. el
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Τροπολογία 10
Paul Murphy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να αντιμετωπίζει συγκεκριμένες 
παγκόσμιες και διαπεριφερειακές απειλές 
που έχουν αποσταθεροποιητική 
επίδραση, όπως, μεταξύ άλλων, την 
κλιματική αλλαγή.

γ) να αντιμετωπίζει επειγόντως την 
κλιματική αλλαγή ως συγκεκριμένη 
παγκόσμια και διαπεριφερειακή απειλή 
που έχει αποσταθεροποιητική επίδραση.

Or. en

Τροπολογία 11
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στήριξη της ανάπτυξης δημοκρατικών, 
πλουραλιστικών κρατικών θεσμών, μεταξύ 
των οποίων συμπεριλαμβάνονται μέτρα για 
την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών σε 
αυτούς τους θεσμούς, καθώς και της 
αποτελεσματικής πολιτικής διοίκησης και 
των σχετικών νομικών πλαισίων σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο, της ανεξάρτητης 
δικαστικής εξουσίας, της χρηστής 
διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και 
της δημόσιας τάξης, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
στρατιωτικής τεχνικής βοήθειας για την 
ενίσχυση του συνολικού πολιτικού ελέγχου 
και την εποπτεία του συστήματος 
ασφαλείας, καθώς και των μέτρων για την 
ενίσχυση της ικανότητας επιβολής του 
νόμου και της εξουσίας των δικαστικών 
αρχών που συμμετέχουν στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του 

γ) στήριξη της ανάπτυξης δημοκρατικών, 
πλουραλιστικών κρατικών θεσμών, μεταξύ 
των οποίων συμπεριλαμβάνονται μέτρα για 
την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών σε 
αυτούς τους θεσμούς, καθώς και της 
αποτελεσματικής πολιτικής διοίκησης και 
των σχετικών νομικών πλαισίων σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο, της ανεξάρτητης 
δικαστικής εξουσίας, της χρηστής 
διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και 
της δημόσιας τάξης, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
στρατιωτικής τεχνικής βοήθειας για την 
ενίσχυση του συνολικού πολιτικού ελέγχου 
και την εποπτεία του συστήματος 
ασφαλείας, καθώς και των μέτρων για την 
ενίσχυση της ικανότητας επιβολής του 
νόμου και της εξουσίας των δικαστικών 
αρχών που συμμετέχουν στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του 
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οργανωμένου εγκλήματος και όλων των 
μορφών παράνομης διακίνησης·

οργανωμένου εγκλήματος και όλων των 
μορφών παράνομης διακίνησης,
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ανθρώπων·

Or. el

Τροπολογία 12
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στήριξη των αναγκαίων μέτρων για την 
αποκατάσταση και ανοικοδόμηση των 
βασικών υποδομών, καταλυμάτων, 
δημόσιων κτιρίων και οικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και της 
βασικής παραγωγικής ικανότητας, και 
άλλων μέτρων για την αναθέρμανση της 
οικονομικής δραστηριότητας, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
εξασφάλιση των αναγκαίων ελάχιστων 
προϋποθέσεων για μια διαρκή κοινωνική 
ανάπτυξη·

ε) στήριξη των αναγκαίων μέτρων για την 
αποκατάσταση και ανοικοδόμηση των 
βασικών υποδομών, καταλυμάτων, 
δημόσιων κτιρίων και οικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και της 
βασικής παραγωγικής ικανότητας, και 
άλλων μέτρων για την αναθέρμανση της 
οικονομικής δραστηριότητας, τη 
δημιουργία και διατήρηση θέσεων 
εργασίας και την εξασφάλιση των 
αναγκαίων ελάχιστων προϋποθέσεων για 
μια διαρκή κοινωνική ανάπτυξη·

Or. el

Τροπολογία 13
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) στήριξη των κοινωνικοοικονομικών 
μέτρων για την προώθηση της δίκαιης 
πρόσβασης στους φυσικούς πόρους, και 
της διαφανούς διαχείρισής τους, σε 
καταστάσεις κρίσης ή αναδυόμενης 
κρίσης·

ιγ) στήριξη των κοινωνικοοικονομικών 
μέτρων για την προώθηση της δίκαιης 
πρόσβασης στους φυσικούς πόρους, και 
της βιώσιμης και διαφανούς διαχείρισής 
τους, σε καταστάσεις κρίσης ή 
αναδυόμενης κρίσης·
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Τροπολογία 14
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) στήριξη μέτρων με σκοπό την 
προαγωγή και την οργάνωση της 
κοινωνίας των πολιτών και της συμμετοχής 
της στην πολιτική διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
προαγωγή ανεξάρτητων, πολυφωνικών και 
επαγγελματικών μέσων ενημέρωσης·

ιε) στήριξη μέτρων με σκοπό την 
προαγωγή και την οργάνωση της 
κοινωνίας των πολιτών και της συμμετοχής 
της στην πολιτική διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στις εν 
λόγω διαδικασίες και μέτρων για την 
προαγωγή του διαδικτύου και
ανεξάρτητων, πολυφωνικών και 
επαγγελματικών μέσων ενημέρωσης·

Or. el

Τροπολογία 15
Damien Abad

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά την υποστήριξη των 
προσπαθειών χαλιναγώγησης των 
κρίσεων στο πλαίσιο των οποίων ένοπλα 
κινήματα ή οι σύμμαχοί τους 
καταφεύγουν στη χρήση ακατέργαστων 
ορυκτών για τη χρηματοδότηση των 
συγκρούσεων αυτών, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή βοήθειας 
στις νόμιμες αρχές για την καταπολέμηση 
της πρακτικής αυτής και τη συμμόρφωση 
προς το σύστημα πιστοποίησης της 
διαδικασίας Κίμπερλι, ιδίως όσον αφορά 
τη διενέργεια αποτελεσματικών εθνικών 
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ελέγχων στην παραγωγή και το εμπόριο 
ακατέργαστων διαμαντιών.

Or. en

Τροπολογία 16
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ενίσχυση της ικανότητας επιβολής 
του νόμου και των δικαστικών και 
πολιτικών αρχών που συμμετέχουν στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του 
οργανωμένου εγκλήματος και όλων των 
μορφών παράνομης διακίνησης, καθώς και 
στον αποτελεσματικό έλεγχο του 
παράνομου εμπορίου και της παράνομης 
διαμετακόμισης.

α) την ενίσχυση της ικανότητας επιβολής 
του νόμου και των δικαστικών και 
πολιτικών αρχών που συμμετέχουν στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του 
οργανωμένου εγκλήματος και όλων των 
μορφών παράνομης διακίνησης, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και στον 
αποτελεσματικό έλεγχο του παράνομου 
εμπορίου και της παράνομης 
διαμετακόμισης.

Or. el


