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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Άρθρο 49 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος που σέβεται τις αξίες της ΕΕ και 
δεσμεύεται να τις προωθήσει μπορεί να υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην Ένωση. Οι 
διευρύνσεις της ΕΕ αποδείχθηκαν προς όφελος όλων των πολιτών της και έδωσαν στην ΕΕ τη 
δυνατότητα να προετοιμαστεί καλύτερα για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και μελλοντικές 
προκλήσεις.

Η πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (IPA II) αποβλέπει 
στη δημιουργία ενός εργαλείου που θα παράσχει στις υποψήφιες χώρες τεχνική και οικονομική 
βοήθεια προκειμένου να βοηθήσει να επιτύχουν τα κριτήρια για την προσχώρησή τους στην ΕΕ.
Ο προηγούμενος μηχανισμός (IPA) που θα λήξει στα τέλη του 2013, απέδειξε τη χρησιμότητά
του βοηθώντας τις υποψήφιες χώρες να υπερβούν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία 
βρίσκονταν και να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο.

Ο εισηγητής χαιρετίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η μελλοντική 
προενταξιακή βοήθεια θα καταστεί πιο στρατηγική, αποτελεσματική και πιο στοχευμένη απ’ ο,τι 
μέχρι σήμερα, με σκοπό την επίτευξη πιο βιώσιμων αποτελεσμάτων στη βελτίωση της 
ετοιμότητας των υποψήφιων κρατών μελών να προχωρήσουν στην Ένωση. Το νέο μέσο πρέπει 
να συνεχίσει να έχει τον ίδιο γενικό στόχο πολιτικής για τη στήριξη των υποψηφίων και εν 
δυνάμει υποψηφίων χωρών στις προετοιμασίες τους για προσχώρηση στην ΕΕ και τη σταδιακή 
ευθυγράμμιση των θεσμών και των οικονομιών τους στα πρότυπα και τις πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εισηγητής υποστηρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με τις πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις ενώ η οικονομική ευημερία αποτελεί σημαντικό όχημα για την επίτευξη των 
αναγκαίων θεσμικών και πολιτικών αλλαγών. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η πρόταση της 
Επιτροπής δεν αποδίδει τη δέουσα έμφαση σε θέματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη 
και προτείνει τροπολογίες για την αποκατάσταση της έλλειψης αυτής. Συγκεκριμένα, ο 
εισηγητής θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό η οικονομική ανάπτυξη και η εμπορική συνεργασία να 
περιληφθούν στους τομείς πολιτικής που θα υπόκεινται σε βοήθεια στο πλαίσιο του κανονισμού
IPA II.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί 
της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις κάτωθι τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει (6) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει 
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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 Κοσσυφοπεδίου1, οι 
οποίες θεωρούνται δυνάμει υποψήφιες 
χώρες.

αποδώσει το καθεστώς της υποψήφιας 
χώρας στην Ισλανδία, το Μαυροβούνιο, 
την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας την Τουρκία και πλέον 
πρόσφατα τη Σερβία. Έχει επιβεβαιώσει 
την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Σερβίας και 
του Κοσσυφοπεδίου2, οι οποίες 
θεωρούνται δυνάμει υποψήφιες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 2

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 
συνεργάζεται με τις δικαιούχες χώρες 
κατά την εφαρμογή της βοήθειας, στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού για να 
συμβάλει στις προσπάθειές τους να 
μεταρρυθμίσουν τα συστήματά τους και 
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.

Or. en

                                               
1 Βάσει του Ψηφίσματος 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
2 Βάσει του Ψηφίσματος 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
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Αιτιολόγηση

Η σωστή χρήση της προενταξιακής βοήθειας αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της. Κατά 
συνέπεια, είναι προς όφελος των δικαιούχων χωρών καθώς και της ΕΕ να συνεργάζονται στενά 
καθ’ όλη τη διαδικασία εφαρμογής της βοήθειας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο β – στοιχείο 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 μεταρρυθμίσεων 
στους τομείς, μεταξύ άλλων, της 
προστασίας των επενδύσεων, του 
ανταγωνισμού και των δημοσίων 
συμβάσεων και των υγειονομικών και 
φυτοϋγειονομικών κανόνων, 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

Αιτιολόγηση

Η σωστή προστασία των επενδύσεων και ο αποτελεσματικός και διαφανής ανταγωνισμός και η 
νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων καθώς και η συνακόλουθη προσέγγιση των υγειονομικών 
και φυτοϋγειονομικών κανόνων της ΕΕ αποτελούν κομβικά στοιχεία για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των οικονομιών των δικαιούχων χωρών. Η στήριξη της ΕΕ σε σχέση με 
αυτό είναι, κατά συνέπεια, αποφασιστικής σημασίας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο β – στοιχείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iia) όπου κρίνεται σκόπιμο, της βοήθειας
που στοχεύει στο να παράσχει στις 
δικαιούχες χώρες δυνατότητα ένταξης
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στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι στιγμής, τρεις χώρες των δυτικών Βαλκανίων (Σερβία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και 
Μαυροβούνιο) έχουν το καθεστώς του παρατηρητή στον ΠΟΕ. Έχει εξαιρετική σημασία να 
ενθαρρυνθούν οι χώρες αυτές να καταστούν μέλη του ΠΟΕ και να τους παρασχεθεί η αναγκαία 
προς τούτο βοήθεια.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο β – στοιχείο 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 ανάπτυξης του φυσικού 
κεφαλαίου, ιδίως των μεταφορικών
υποδομών και της βελτίωσης των 
συνδέσεων με την ΕΕ και των 
περιφερειακών δικτύων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάλληλη υποδομή μεταφορών αποτελεί βασική προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης. 
Συνεπώς, ο εισηγητής θεωρεί αναγκαίο να τονιστεί αυτό το στοιχείο του φυσικού κεφαλαίου. 

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 

(γ) Ενίσχυση της ικανότητας, και ιδίως τη 
θεσμική και διοικητική ικανότητα, των 
δικαιούχων χωρών να εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις του μέλους, στηρίζοντας τη 
σταδιακή ευθυγράμμιση με το κοινοτικό 



PA\897915EL.doc 7/9 PE486.196v01-00

EL

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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θεσμική και διοικητική ικανότητα των δικαιούχων χωρών να προωθήσουν τις 
μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για να εκπληρωθούν τα κριτήρια προσχώρησης πρέπει να 
ενισχυθούν και να στηριχθούν. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό η βοήθεια της ΕΕ να 
κατευθυνθεί για την ανάπτυξη της ικανότητας αυτή.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 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 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·
πρόοδο για τη δημιουργία ευνοϊκού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους κομβικής σημασίας στόχους των οικονομικών μεταρρυθμίσεων είναι η 
δημιουργία προβλέψιμου, διαφανούς και δίκαιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη 
στον τομέα αυτό χρειάζεται συνεπώς να περιληφθεί στους δείκτες προόδου για την επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων της προενταξιακής βοήθειας. 
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) την οικονομική ανάπτυξη και την 
εμπορική συνεργασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους συγκεκριμένους στόχους της βοήθειας που παρέχεται στο πλαίσιο του 
κανονισμού IPA II είναι η στήριξη για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη, με 
στόχο την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Ωστόσο, το άρθρο 3 
της πρότασης της Επιτροπής δεν συμπεριλαμβάνει την οικονομική ανάπτυξη και την εμπορική 
συνεργασία μεταξύ των τομέων πολιτικής στους οποίους αναφέρεται η βοήθεια. Ο εισηγητής 
θεωρεί τεράστια εσωτερική ανακολουθία της πρότασης της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, 
προτείνει τη συμπερίληψη της οικονομικής ανάπτυξης και της εμπορικής συνεργασίας στους 
τομείς πολιτικής που καλύπτονται από τη βοήθεια.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τους τύπους δράσεων που μπορούν να 
χρηματοδοτούνται από το ΜΠΒ·

(β) τους τύπους δράσεων που μπορούν να 
χρηματοδοτούνται από το ΜΠΒ και τα 
αναμενόμενα αποτελέσματά τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την αρχή της υπό όρους χορήγησης, η προενταξιακή βοήθεια πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να 
περιγράφονται τα αποτελέσματα που αναμένεται να επιτύχουν οι δικαιούχες χώρες.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) σε περίπτωση που η μεσοπρόθεσμη 
αναθεώρηση του έγγραφο στρατηγικής 
διαπιστώσει ότι τα εγγεγραμμένα
κονδύλια σε έναν τομέα πολιτικής δεν 
χρησιμοποιήθηκαν, ποσοστό μέχρι 20% 
των εν λόγω κονδυλίων μπορούν να 
ανακατανεμηθούν σε άλλο τομέα 
πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευελιξία στη χορήγηση πόρων είναι σημαντική για την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων 
και την παροχή κινήτρων για την αξιοποίηση της βοήθειας με σωστό τρόπο. Συνεπώς, ο 
εισηγητής προτείνει να δοθεί δυνατότητα ανακατανομής των πόρων για μεμονωμένους τομείς 
πολιτικής, με βάση τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση των εγγράφων στρατηγικής.


