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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) είναι η εγκαθίδρυση χώρου ευημερίας 
και καλής γειτονίας με τις γειτονικές της ΕΕ χώρες. Στο πλαίσιο της ΕΠΓ, η ΕΕ προσφέρει 
στους γείτονές της μια προνομιακή σχέση, βασισμένη στην κοινή δέσμευση σε αξίες όπως η 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, οι 
αρχές της οικονομίας της αγοράς και η βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολιτική αυτή προσβλέπει 
επίσης σε πολιτική σύνδεση και βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση, αυξημένη κινητικότητα 
και βελτίωση των διαπροσωπικών επαφών. 

Η ΕΠΓ αναπτύχθηκε το 2004 και καλύπτει 16 εταίρους στα ανατολικά και τα νότια των 
συνόρων της ΕΕ, και συγκεκριμένα την Αλγερία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη 
Λευκορωσία, την Αίγυπτο, τη Γεωργία, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο, τη Λιβύη, τη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας, το Μαρόκο, το Κατεχόμενο Παλαιστινιακό Έδαφος, τη Συρία, 
την Τυνησία και την Ουκρανία. Η ΕΠΓ υποστηρίζεται από έναν ειδικό μηχανισμό, τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ), ο οποίος καλύπτει τις 16 
προαναφερθείσες χώρες εταίρους καθώς και τη Ρωσία.

Οι αλλαγές στη σχέση της ΕΕ με τους γείτονές της και οι εξελίξεις που σημειώθηκαν από 
τότε που διαμορφώθηκε η ΕΠΓ, ιδίως η "αραβική άνοιξη", έδωσαν στην ΕΕ αφορμές να 
αναπροσδιορίσει το στρατηγικό πλαίσιο της πολιτικής για τις σχέσεις της με τις γειτονικές 
της χώρες. Η νέα αυτή προσέγγιση ζητεί μεγαλύτερη στήριξη σε εταίρους που είναι 
προσηλωμένοι στην οικοδόμηση δημοκρατικών κοινωνιών και στην πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις αρχές των «αναλογικών κερδών» και της «αμοιβαίας 
ευθύνης».

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας συμπλήρωσε κατάλληλα την ΕΠΓ, θα πρέπει όμως να 
προσαρμοστεί ώστε να είναι κατάλληλος για τις νέες πραγματικότητες και να διαμορφωθεί 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι οι αρχές που διέπουν τη νέα πολιτική γειτονίας -όπως 
αυτή των «αναλογικών κερδών»- εφαρμόζονται αποτελεσματικότερα.

Αναλογικά κέρδη

Το είδος και το μέγεθος της υποστήριξης που προσφέρεται σε κάθε χώρα εταίρο θα 
προσδιορίζεται στη βάση της δέσμευσης και της προόδου στο πεδίο των δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών που απαιτούνται για την οικοδόμηση των 
βάσεων μιας οικονομίας της αγοράς. 

Διαφοροποίηση

Οι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του μηχανισμού θα 
διαφοροποιούνται, τόσο στη μορφή όσο και στα ποσά, ανάλογα με την οικονομική 
κατάσταση και τις ανάγκες της κάθε γειτονικής χώρας, καθώς και ανάλογα με τη δέσμευσή 
της στην προώθηση μεταρρυθμίσεων και τον βαθμό υλοποίησής τους, σύμφωνα με την αρχή 
των «αναλογικών κερδών». 

Εξορθολογισμός
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Η συντάκτρια συμφωνεί με τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά τη διαδικασία 
εξορθολογισμού με την απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου, ώστε να γίνει ευκολώτερη 
για τις περιφέρειες, τιε χώρες εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις 
ΜΜΕ να αντλούν τη βοήθεια της ΕΕ, την απλούστευση και συντόμευσητης διαδικασίας 
προγραμματισμού και την εξασφάλιση της ταχύτερης έγκρισης των μέτρων υλοποίησης και 
ταχύτερης παροχής βοήθειας της ΕΕ. 

Ειδικοί στόχοι της στήριξης της ΕΕ

Το αντικείμενο του μέσου αφορά την εφαρμογή συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, συμφωνιών σύνδεσης, σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελευθέρων 
συναλλαγών ή άλλων σχετικών συμφωνιών, την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και 
της δίκαιης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Ο κατάλογος θεματικών πεδίων συνεργασίας πρέπει να περιοριστεί, ώστε να αντικατοπτρίζει 
καλύτερα τους βασικούς στόχους και κατευθύνσεις της ΕΠΓ. Συνεπώς, η συντάκτρια εγκρίνει 
την προσέγγιση της Επιτροπής και θα ήθελε να προωθήσει ορισμένους βασικούς στόχους 
στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός χώρου ευημερίας και καλών σχέσεων που θα 
καλύπτει τις χώρες που γειτονεύουν με την ΕΕ. 

Η συντάκτρια προτείνει ο ΕΜΓ να υποστηρίζει τις αρχές της οικονομίας της αγοράς, το 
άνοιγμα των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, την 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα -ιδίως με την ενίσχυση των ΜΜΕ και της 
επιχειρηματικότητας, την ασφάλεια δικαίου για τις επενδύσεις και των δύο πλευρών, την 
απασχολησιμότητα των εργαζομένων, τον αγώνα κατά της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και 
του ξεπλύματος χρημάτων, τις διασυνδέσεις ενεργειακών δικτύων και δικτύων μεταφορών 
και την ενίσχυση των δικτύων κοινωνικής ασφάλισης. 

Αναστολή

Η ΕΕ πρέπει να ακολουθήσει μια προσέγγιση που θα είναι ταυτόχρονα συνεκτική και 
απαιτητική, όσον αφορά την πολιτική γειτονίας και τη δέσμευσή της στη διαμόρφωση ενός 
χώρου ευημερίας και δημοκρατίας. Η συντάκτρια προτείνει επίσης να διαμορφωθούν 
επαρκείς νομικές αιτιολογήσεις για την πλήρη ή μερική αναστολή της βοήθειας της ΕΕ σε 
περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβιάσεων των κανόνων του ΠΟΕ ή των 
εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί 
της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις κάτωθι τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 a) Το άρθρο 206 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η 
Ένωση συμβάλλει, για το κοινό 
συμφέρον, στην αρμονική ανάπτυξη του 
παγκόσμιου εμπορίου, στην προοδευτική 
κατάργηση των περιορισμών στις 
διεθνείς συναλλαγές και στις άμεσες ξένες 
επενδύσεις, καθώς και στον περιορισμό 
των τελωνειακών και άλλων φραγμών.

Or. es

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 
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 και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους 
δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και 
των αρχών της οικονομίας της αγοράς, της 
μετάβασης προς μια εύρυθμα 
λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και 
της βιώσιμης ανάπτυξης και στην 
προώθησή τους.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 a) Η σύναψη σφαιρικών και σε βάθος  
συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών 
μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών χωρών 
της αποτελεί προτεραιότητα και πρέπει 
να εξασφαλίζει το σταδιακό και 
ισορροπημένο άνοιγμα των αγορών 
αγαθών και υπηρεσιών και από τις δύο 
πλευρές και την υιοθέτηση από τους 
εταίρους μας περιβαλλοντικών και 
φυτοπροστατευτικών προτύπων ισότιμων 
προς εκείνα που ισχύουν στην ΕΕ, καθώς 
και βασικών κοινωνικών προτύπων. 

Or. es

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Στους βασικούς στόχους της 
πολιτικής της Ένωσης για τη γειτονία 
πρέπει να περιλαμβάνονται το άνοιγμα 
των αγορών δημοσίων προμηθειών και η 
εξασφάλιση ασφάλειας δικαίου για τις 
επενδύσεις από τις δύο πλευρές.

Or. es
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Τροπολογία 5

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 
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 με την καλύτερη 
χρήση της ικανότητας μόχλευσης που 
διαθέτουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) προβλέποντας τη 
χρησιμοποίηση και επαναχρησιμοποίηση 
των κεφαλαίων που επενδύονται και 
παράγονται από τα χρηματοδοτικά μέσα.

Or. es

Τροπολογία 6

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 

(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 
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παγκόσμιο επίπεδο. παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τη χρηστή 
διακυβέρνηση και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, της φορολογικής απάτης και 
του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Or. es

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού προωθεί ενισχυμένη πολιτική 
συνεργασία και σταδιακή οικονομική 
ολοκλήρωση μεταξύ της Ένωσης και των 
χωρών εταίρων και, ιδίως, την εφαρμογή 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, συμφωνιών σύνδεσης ή 
άλλων υφιστάμενων και μελλοντικών 
συμφωνιών και σχεδίων δράσης που 
καθορίζονται με κοινή συμφωνία.

4. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού προωθεί ενισχυμένη πολιτική 
συνεργασία και σταδιακή οικονομική 
ολοκλήρωση μεταξύ της Ένωσης και των 
χωρών εταίρων και, ιδίως, την εφαρμογή 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, συμφωνιών σύνδεσης, 
σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) ή 
άλλων υφιστάμενων και μελλοντικών 
συμφωνιών και σχεδίων δράσης που 
καθορίζονται με κοινή συμφωνία.

Or. es

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – 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 

α) στην προώθηση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, στο κράτος δικαίου, στις 
αρχές της ισότητας, στην εγκαθίδρυση 
ισχυρής και βιώσιμης δημοκρατίας, στις 
αρχές της οικονομίας της αγοράς, στην 
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς, της 
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κοινωνικών εταίρων, φορολογικής απάτης και του ξεπλύματος 
μαύρου χρήματος και στην ανάπτυξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών, καθώς 
και δυναμικών κοινωνικών εταίρων,

Or. es

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην επίτευξη σταδιακής ενσωμάτωσης 
στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και 
στην ενίσχυση της τομεακής και 
διατομεακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων 
μέσω νομοθετικής προσέγγισης και 
κανονιστικής σύγκλισης προς τα πρότυπα 
της Ένωσης και άλλα σχετικά διεθνή 
πρότυπα, στην οικοδόμηση θεσμών και 
στην πραγματοποίηση των σχετικών 
επενδύσεων, ιδίως στον τομέα των 
διασυνδέσεων,

β) στην επίτευξη σταδιακής ενσωμάτωσης 
στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και 
στην ενίσχυση της τομεακής και 
διατομεακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων 
μέσω του ανοίγματος των αγορών 
αγαθών και υπηρεσιών, νομοθετικής 
προσέγγισης και κανονιστικής σύγκλισης 
προς τα πρότυπα της Ένωσης και άλλα 
σχετικά διεθνή πρότυπα, στην οικοδόμηση 
θεσμών και στην πραγματοποίηση των 
σχετικών επενδύσεων, ιδίως στον τομέα 
των ενεργειακών και μεταφορικών 
διασυνδέσεων,

Or. es

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στη δημιουργία προϋποθέσεων για καλή 
διαχείριση της κινητικότητας των 
προσώπων και προώθηση των 
διαπροσωπικών επαφών·

γ) στη δημιουργία προϋποθέσεων για καλή 
διαχείριση της κινητικότητας των 
προσώπων και προώθηση των 
διαπροσωπικών επαφών και της 
επιχειρηματικής συνεργασίας·

Or. es
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – 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 με την ενίσχυση των 
δικτύων κοινωνικής ασφάλισης, τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας των 
εργαζομένων και την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, ιδίως μέσω της 
ενίσχυσης των ΜΜΕ και της 
επιχειρηματικότητας· στην προώθηση της 
εσωτερικής οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής, στην ανάπτυξη της 
υπαίθρου, στη δράση για το κλίμα και της 
ανθεκτικότητας στις καταστροφές·

Or. es

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος 
για ξένες άμεσες επενδύσεις, με την 
εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου για 
τις επενδύσεις από τις δύο πλευρές·

Or. es
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) 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 
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.

6) 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 
Ένωσης από τις χώρες εταίρους · για τα 
στοιχεία (γ) και (στ) της παραγράφου 2, 
τον αριθμό των σχετικών συμφωνιών και 
δράσεων συνεργασίας. Οι δείκτες θα 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αξιόπιστες 
εκλογές, οι οποίες υποβάλλονται σε 
κατάλληλη παρακολούθηση, επίπεδο 
διαφθοράς, εμπορικές συναλλαγές και
επενδύσεις, δείκτες που επιτρέπουν τη 
μέτρηση εσωτερικών οικονομικών 
διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπέδων απασχόλησης.

Or. es

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το γενικό πολιτικό πλαίσιο για τον 
προγραμματισμό και την εφαρμογή της 
στήριξης της Ένωσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού καθορίζεται από τις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, από τις συμφωνίες σύνδεσης 
και από οποιαδήποτε άλλη υφιστάμενη ή 

1. Το γενικό πολιτικό πλαίσιο για τον 
προγραμματισμό και την εφαρμογή της 
στήριξης της Ένωσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού καθορίζεται από τις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, από τις συμφωνίες σύνδεσης, 
από τις σφαιρικές και σε βάθος 
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μελλοντική συμφωνία που καθορίζει τις 
σχέσεις με τις χώρες εταίρους, από τις 
αντίστοιχες ανακοινώσεις, τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου και τα 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, καθώς και από τα σχετικά 
συμπεράσματα των υπουργικών 
συσκέψεων με τις χώρες εταίρους.

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών  
(DCFTA) και από οποιαδήποτε άλλη 
υφιστάμενη ή μελλοντική συμφωνία που 
καθορίζει τις σχέσεις με τις χώρες 
εταίρους, από τις αντίστοιχες 
ανακοινώσεις, τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου και τα ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και από 
τα σχετικά συμπεράσματα των υπουργικών 
συσκέψεων με τις χώρες εταίρους.

Or. es

Τροπολογία 15

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, τον εκ μέρους της 
σεβασμό και εφαρμογή των θεμελιωδών 
αρχών μιας οικονομίας βασισμένης στην 
αγορά, 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. es
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
διασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ της 
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και άλλης στήριξης 
που παρέχεται από την Ένωση, τα κράτη 
μέλη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων.

2. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
διασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ της 
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και άλλης στήριξης 
που παρέχεται από την Ένωση, τα κράτη 
μέλη, την ΕΤΕπ και την ΕΤΑΑ.

Or. es

Τροπολογία 17

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 

9. Σε περίπτωση κρίσης ή απειλής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των
θεμελιωδών ελευθεριών, σοβαρών και 
επανειλημμένω παραβάσεων των 
κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ) ή των εμπορικών 
συμφωνιών της ΕΕ, 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 



PE488.009v01-00 14/15 PA\900717EL.doc

EL

προθεσμίας ενός μήνα από την έγκρισή 
τους.

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. es

Τροπολογία 18

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 και των θεμελιωδών 
ελευθεριών ή παραβαίνει σοβαρά και 
επανειλημμένα τους κανόνες του ΠΟΕ ή 
τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, 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. es
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