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Τροπολογία 11
Μαρία Ελένη Κοππά

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 
ένταξης 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, χρηστή 
διακυβέρνηση, 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 κυρίως τις 
υποχρεώσεις βάσει των συνθηκών.

Or. el

Τροπολογία 12
Paul Murphy

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 

(4) Ένα ευρωπαϊκό κράτος που έχει 
υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην 
Ένωση μπορεί να γίνει μέλος μόνο εφόσον 
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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.

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 δημοκρατικών και
ανθρώπινων δικαιωμάτων, την 
καταπολέμηση της φτώχειας 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, ιδίως όταν πρόκειται για τη 
διατήρηση και τη βελτίωση των επιπέδων 
των μισθών, των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων, τις δημόσιες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της 
εκπαίδευσης και των συντάξεων, την
προστασία του περιβάλλοντος, και την 
ικανότητα να αναλάβει όχι μόνο τα 
δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις 
βάσει των συνθηκών.

Or. en

Τροπολογία 13
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η διαδικασία προσχώρησης βασίζεται 
σε αντικειμενικά κριτήρια και στην 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
όλων των υποψήφιων χωρών. Η πρόοδος 
προς την προσχώρηση εξαρτάται από την 
προθυμία και ικανότητα της αιτούσας 
χώρας να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες 

(5) Η διαδικασία προσχώρησης βασίζεται 
σε αντικειμενικά κριτήρια και στην 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
όλων των υποψήφιων χωρών. Η πρόοδος 
προς την προσχώρηση εξαρτάται από την 
προθυμία και ικανότητα της αιτούσας 
χώρας να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες 
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μεταρρυθμίσεις για την ευθυγράμμιση του 
πολιτικού, θεσμικού, νομικού, διοικητικού 
και οικονομικού συστήματός της με τους 
κανόνες, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις 
πρακτικές της Ένωσης.

μεταρρυθμίσεις για την ευθυγράμμιση του 
πολιτικού, θεσμικού, νομικού, διοικητικού 
και οικονομικού συστήματός της με τις 
αρχές, τους κανόνες, τα πρότυπα, τις 
πολιτικές και τις πρακτικές της Ένωσης.

Or. el

Τροπολογία 14
Μαρία Ελένη Κοππά

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. el

Τροπολογία 15
Μαρία Ελένη Κοππά

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 πλήρως 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. el

Τροπολογία 16
Paul Murphy

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 

(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 
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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 
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.

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 
και το κράτος δικαίου, να στηρίξουν την 
δημοκρατική μεταρρύθμιση και τη
λογοδοσία  του δικαστικού συστήματος 
και της δημόσιας διοίκησης, να
προωθήσουν και να σεβαστούν τα 
θεμελιώδη δημοκρατικά και  ανθρώπινα
δικαιώματα και τα εργατικά δικαιώματα 
και να προωθήσουν την ενσωμάτωση της 
ισότητας των φύλων, καθώς και την 
αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών 
της μη διάκρισης λόγω φύλου, εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· θα συμβάλλει επίσης 
στην ενίσχυση των δικαιωμάτων του 
παιδιού και στην καταπολέμηση της βίας 
και της παρενόχλησης σε βάρος των 
γυναικών, των παιδιών, των μειονοτήτων 
και άλλων ευπαθών ατόμων. Θα πρέπει 
επίσης να ενισχύσει την οικονομική και 
κοινωνική τους ανάπτυξη, προωθώντας μια 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
αναπτυξιακή ατζέντα· πρέπει ιδίως να 
εντείνει τη στήριξή της στον αγώνα κατά 
του κοινωνικού αποκλεισμού και της 
φτώχειας, σύμφωνα με τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020 και να ευθυγραμμιστεί 
προοδευτικά 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 17
Μαρία Ελένη Κοππά
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Είναι απαραίτητο να συμμετέχουν 
ολοένα και περισσότερες μη κυβερνητικές 
οργανώσεις στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων από 
τον ΜΠΒ έργων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η συνδρομή του ΜΠΒ 
αντικατοπτρίζει πραγματικές ανάγκες και 
προσδοκίες, να ενισχυθεί η προβολή των 
έργων του ΜΠΒ και να προωθηθεί η 
ανάπτυξη μιας ζωντανής κοινωνίας των 
πολιτών στις δικαιούχες χώρες·

Or. el

Τροπολογία 18
Paul Murphy

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, 
εάν το επιθυμούν, στην μεταρρύθμιση 
των συστημάτων τους ώστε να
ευθυγραμμιστούν 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.
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Or. en

Τροπολογία 19
Paul Murphy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει 
η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, 
μεταξύ άλλων, σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
σωστή διαβίβαση των σχετικών εγγράφων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

(16) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει 
η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, 
μεταξύ άλλων, σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
σωστή διαβίβαση των σχετικών εγγράφων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο προκειμένου τα θεσμικά 
όργανα να είναι σε θέση να ασκήσουν 
πλήρως τις εξουσίες τους, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός 
τους να ασκήσουν βέτο σε μια κατ΄ 
εξουσιοδότηση πράξη ή να ανακαλέσουν 
την εξουσιοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 20
Paul Murphy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών 
και του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του·

(i) ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών 
και του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του·
συμμετοχή των συνδικάτων και άλλων 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών 
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στην προετοιμασία, υλοποίηση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 21
Μαρία Ελένη Κοππά

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, προάσπιση της ισότητας των 
φύλων και της θρησκευτικής ελευθερίας
εξάλειψη των διακρίσεων, ελευθερία του 
τύπου, των μέσων και του διαδικτύου 
καθώς και σχέσεις καλής γειτονίας·

Or. el

Τροπολογία 22
Paul Murphy

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
δημοκρατικών και ανθρώπινων
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, μεγαλύτερος σεβασμός στα 
δικαιώματα των μειονοτήτων,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
στην αυτοδιάθεση,  προώθηση και 
ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας 
των φύλων, αποτελεσματική εφαρμογή 
των αρχών που απαγορεύουν τις 
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διακρίσεις λόγω φύλου, εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και των δικαιωμάτων όλων των 
ατόμων, όπως των ατόμων με αναπηρία 
και των ηλικιωμένων, εγγύηση της 
προστασίας των δεδομένων, προώθηση 
των δικαιωμάτων παιδιού, 
καταπολέμηση της βίας και 
παρενόχλησης σε βάρος των γυναικών, 
των παιδιών, των μειονοτήτων και άλλων 
ευάλωτων προσώπων·  προώθηση και 
προστασία της ελευθερίας του Τύπου, και  
προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας·

Or. en

Τροπολογία 23
Μαρία Ελένη Κοππά

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 την δημιουργία και ενίσχυση
κοινωνικού διαλόγου·

Or. el

Τροπολογία 24
Μαρία Ελένη Κοππά

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) της επίτευξης των προτύπων της 
Ένωσης στην οικονομία και την 
οικονομική διακυβέρνηση·

(i) της επίτευξης των προτύπων της 
Ένωσης στην οικονομία και την 
οικονομική διακυβέρνηση και στην 
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καταπολέμηση της διαφθοράς και της 
απάτης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
ανάγκες και τις προκλήσεις που 
δημιουργεί η παγκόσμια οικονομική 
κρίση·

Or. el

Τροπολογία 25
Franziska Keller

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 και φορολογικών
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·

Or. en

Τροπολογία 26
Paul Murphy

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) του εκδημοκρατισμού της οικονομίας, 
με ταυτόχρονη σημαντική αύξηση των
κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων·

Or. en
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Τροπολογία 27
Franziska Keller

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, της 
αξιοπρεπούς εργασίας και της ανάπτυξης 
του ανθρώπινου κεφαλαίου·

Or. en

Τροπολογία 28
Μαρία Ελένη Κοππά

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 καταπολέμησης της ανεργίας, της
ενίσχυσης της απασχόλησης και της 
ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου·

Or. el

Τροπολογία 29
Paul Murphy

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 δημιουργίας θέσεων εργασίας και 
δημόσιων επενδύσεων στην εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 30
Paul Murphy
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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· του πλήρους 
σεβασμού των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 31
Μαρία Ελένη Κοππά

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) της ανάπτυξης του φυσικού κεφαλαίου, 
της βελτίωσης των συνδέσεων με την ΕΕ 
και των περιφερειακών δικτύων.

(v) της προστασίας των φυσικών πόρων, 
της βιώσιμης διαχείρισης των σπάνιων 
γαιών, της ανάπτυξης του φυσικού 
κεφαλαίου, της πυρηνικής ασφάλειας, της
βελτίωσης των συνδέσεων με την ΕΕ και 
των περιφερειακών δικτύων.

Or. el

Τροπολογία 32
Paul Murphy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – δεύτερη παύλα

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 

– την πρόοδο των δημοκρατικών
οικονομικών μεταρρυθμίσεων· την 
ορθότητα και αποτελεσματικότητα των 
στρατηγικών κοινωνικής και οικονομικής 
ανάπτυξης, την πρόοδο προς μια έξυπνη, 



AM\904008EL.doc 15/15 PE491.079v01-00

EL

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που 
περιλαμβάνει και τις χρηματοδοτούμενες 
από τον ΜΠΒ δημόσιες επενδύσεις·

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, που περιλαμβάνει και τις 
χρηματοδοτούμενες από τον ΜΠΒ 
δημόσιες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 33
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την απασχόληση, τις κοινωνικές 
πολιτικές και ανάπτυξη ανθρώπινων 
πόρων·

(γ) την καταπολέμηση της ανεργίας και 
ειδικά της ανεργίας των νέων, την
απασχόληση, τις κοινωνικές πολιτικές και 
ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων·

Or. el


