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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το παρόν σχέδιο κανονισμού αποτελεί ένα από τα στοιχεία εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.
Είναι καινοτόμο και διαφέρει από τα μέσα εξωτερικής ανάπτυξης της ΕΕ. Στοχεύει ιδίως 
στην εταιρική σχέση και τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και χωρών που εγκαταλείπουν την 
αναπτυξιακή βοήθεια και μετατρέπονται σε εταίρους οικονομικού ενδιαφέροντος της ΕΕ, 
όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Λατινική Αμερική κ.λπ. Αποσκοπεί στην προαγωγή και την 
προώθηση των συμφερόντων της ΕΕ και την αντιμετώπιση σημαντικών παγκόσμιων 
προκλήσεων σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το μέσο αυτό έχει περιορισμένο 
προϋπολογισμό, ο οποίος προβλέπεται να είναι 1,131 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 
2014-2020. Κατά συνέπεια, πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι στόχοι, οι τομείς και οι 
χώρες στις οποίες στοχεύει και οι μηχανισμοί συντονισμού να προβλέπονται ήδη στον 
παρόντα κανονισμό.

Το Μέσο Εταιρικής Σχέσης επιτρέπει στην ΕΕ να παρακολουθεί προγράμματα δράσης πέρα 
από την αναπτυξιακή συνεργασία με παγκόσμιους παράγοντες για την αποτελεσματική 
προώθηση των συμφερόντων της ΕΕ παγκοσμίως και να χειρίζεται παγκόσμια ζητήματα, 
όποτε απαιτείται. Το Μέσο Εταιρικής Σχέσης υποστηρίζει μέτρα για στόχους που 
προκύπτουν από τις διμερείς, περιφερειακές ή πολυμερείς σχέσεις της Ένωσης με τρίτες 
χώρες, περιφέρειες και εδάφη και αντιμετωπίζει προκλήσεις παγκόσμιου ενδιαφέροντος.
Στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά και στην ανάπτυξη του εμπορίου, στον 
περιορισμό των φραγμών στο εμπόριο και τις επενδύσεις και στην καταπολέμηση των 
αδικαιολόγητων προστατευτικών μέτρων, δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε 
παγκόσμιο επίπεδο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες μέσω οικονομικών εταιρικών σχέσεων και 
επιχειρηματικής και κανονιστικής συνεργασίας.

Οι αξίες της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου, η οικουμενικότητα και το αδιαίρετο και ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ο σεβασμός της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι αρχές του διεθνούς δικαίου, οι ιδρυτικοί πυλώνες της Ένωσης 
αποτελούν τον πυρήνα του κανονισμού. Αυτά πρέπει να διασφαλίζονται κατά τη χάραξη της 
πολιτικής συνεργασίας της Ένωσης και του προγραμματισμού του στρατηγικού σχεδιασμού 
της και της εφαρμογής των μέτρων.

Η ακόμη αποτελεσματικότερη συνεργασία και ο συντονισμός των διαδικασιών, τόσο 
ανάμεσα στην Ένωση και τα κράτη μέλη της όσο και στις σχέσεις με άλλους χορηγούς και 
παράγοντες, είναι θεμελιώδη για τη διασφάλιση της συνέπειας και της καταλληλότητας των 
μέτρων. Η πρόταση αυτή θα στοχεύει και θα συντονίζει καλύτερα, ανάμεσα στα κράτη μέλη 
και τους νομοθέτες της Ένωσης, τις προτεραιότητες και τις ενέργειες με τις οποίες η Ένωση 
δύναται να ανταποκριθεί ευέλικτα και έγκαιρα στις εξελίξεις, ούτως ώστε να καταστήσει 
αποτελεσματικότερη τη δέσμευσή της για προώθηση των συμφερόντων της στις σχέσεις της 
με τρίτες χώρες. Οι ενδεικτικοί τομείς συνεργασίας και οι ενδεικτικές κατανομές κονδυλίων 
καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Ως προς το θέμα αυτό προτείνεται τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα να καθορίζουν τη 
συντονισμένη στρατηγική της Ένωσης για τη σχετική γεωγραφική περιοχή και τομέα 
συνεργασίας. Κατά συνέπεια, προτείνεται η ενδεικτική κατανομή κονδυλίων για την περίοδο 
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2014-2020 να αποτελεί τμήμα αυτού του κανονισμού και να ορίζεται στο παράρτημα. Η 
Επιτροπή δικαιούται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την ανακατανομή ποσών 
μεταξύ των προγραμμάτων. Η Επιτροπή διεξάγει, σε ένα πλαίσιο που θα καθορίζει τις 
εμπορικές προτεραιότητες όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και τις στρατηγικές γεωγραφικές 
ζώνες, μια εκ των προτέρων, λεπτομερή και απροκατάληπτη αξιολόγηση των ευρωπαϊκών 
συμφερόντων προτού αποφασίσει για τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα.

Επιπλέον, προτείνεται να μειωθεί το ποσοστό των μη ουσιαστικών τροποποιήσεων στα 
πολυετή ενδεικτικά προγράμματα από 20% σε 10% της αρχικής κατανομής. Η πρόταση αυτή 
θα εξασφαλίζει επαρκώς ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάζουν τους τομείς 
προτεραιότητας και τους στόχους που ορίζονται στα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα. Η 
πρόταση ρυθμίζει επίσης τη διαδικασία ρυθμίσεων η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στον κοινό 
εκτελεστικό κανονισμό.

Προβλέπεται μηχανισμός αναθεώρησης για την εφαρμογή του κανονισμού. Επομένως, 
προτείνονται νέες διατάξεις σχετικά με την αναθεώρηση. Έως τις 30 Ιουνίου 2017 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για 
την αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού κατά τα πρώτα τρία έτη, 
συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, από νομοθετική πρόταση με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, 
περιλαμβανομένων των ενδεικτικών κατανομών κονδυλίων του νέου Παραρτήματος Iα.

Όλες αυτές οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν στη βέλτιστη στόχευση και τον συντονισμό του 
διεθνούς μέσου της Ένωσης για την προώθηση της εταιρικής σχέσης και της προβολής της 
Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Ένωση βασίζεται στις αξίες της 
δημοκρατίας, το κράτος δικαίου, την 
οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των αρχών 
του διεθνούς δικαίου. Επιδιώκει την 
ανάπτυξη και την εδραίωση της 
δέσμευσης σε αυτές τις αξίες στις χώρες 
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και περιφέρειες εταίρους μέσω του 
διαλόγου και της συνεργασίας. Η Ένωση 
στοχεύει επίσης στη διασφάλιση της 
συνοχής με άλλες περιοχές της 
εξωτερικής της δράσης. Αυτά πρέπει να 
διασφαλίζονται κατά τη χάραξη της 
πολιτικής συνεργασίας της Ένωσης και 
του προγραμματισμού του στρατηγικού 
σχεδιασμού της και της εφαρμογής των 
μέτρων. Η ακόμη αποτελεσματικότερη 
συνεργασία και ο συντονισμός των 
διαδικασιών, τόσο ανάμεσα στην Ένωση 
και τα κράτη μέλη της όσο και στις 
σχέσεις με άλλους χορηγούς και 
παράγοντες, είναι θεμελιώδη για τη 
διασφάλιση της συνέπειας και της 
καταλληλότητας των μέτρων. Η Ένωση 
και τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν 
τη συνέπεια και τη συμπληρωματικότητα 
των αντίστοιχων πολιτικών τους περί 
συνεργασίας. Για να διασφαλιστεί ότι η 
πολιτική συνεργασίας της Ένωσης και 
εκείνη των κρατών μελών συμπληρώνουν 
και ενισχύουν η μία την άλλη, είναι 
σκόπιμο να προβλεφθούν διαδικασίες 
κοινού προγραμματισμού οι οποίες θα 
πρέπει να εφαρμόζονται όποτε είναι 
εφικτό και σκόπιμο.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να 
εμβαθύνει τις σχέσεις της με εταίρους που 
διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο 
ρόλο στη διεθνή οικονομία και στο διεθνές 
εμπόριο, στο εμπόριο και τη συνεργασία 
Νότου-Νότου, σε πολυμερή φόρα, 
συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας των 
Είκοσι Υπουργών Οικονομικών και 

(7) Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να 
εμβαθύνει τις σχέσεις της με εταίρους που 
διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο 
ρόλο στη διεθνή οικονομία και στο διεθνές 
εμπόριο, στο εμπόριο και τη συνεργασία 
Νότου-Νότου, σε πολυμερή φόρα, 
συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και της
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Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών (G 20), 
στην παγκόσμια διακυβέρνηση και στην 
αντιμετώπιση προκλήσεων παγκόσμιας 
κλίμακας. Η Ένωση οφείλει να αναπτύξει 
ολοκληρωμένες εταιρικές σχέσεις με νέους 
παράγοντες στη διεθνή σκηνή, με στόχο τη 
διαμόρφωση σταθερής και χωρίς 
αποκλεισμούς διεθνούς τάξης, την 
επιδίωξη κοινών παγκόσμιων δημόσιων 
αγαθών, την προάσπιση των βασικών της 
συμφερόντων, και τη βελτίωση της 
προβολής της στις εν λόγω χώρες.

Ομάδας των Είκοσι Υπουργών 
Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών 
Τραπεζών (G 20), στην παγκόσμια 
διακυβέρνηση και στην αντιμετώπιση 
προκλήσεων παγκόσμιας κλίμακας. Η 
Ένωση οφείλει να αναπτύξει 
ολοκληρωμένες εταιρικές σχέσεις με νέους 
παράγοντες στη διεθνή σκηνή, με στόχο τη 
διαμόρφωση σταθερής και χωρίς 
αποκλεισμούς διεθνούς τάξης, την 
επιδίωξη κοινών παγκόσμιων δημόσιων 
αγαθών, την προάσπιση των βασικών της 
συμφερόντων, και τη βελτίωση της 
προβολής της στις εν λόγω χώρες.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Παρά την ιδιαίτερη εστίαση σε 
παγκόσμιους παράγοντες, το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να είναι παγκόσμιο, καθιστώντας 
έτσι δυνατή τη στήριξη μέτρων 
συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες 
στις οποίες η Ένωση έχει σημαντικά 
συμφέροντα, σύμφωνα με τους στόχους 
του παρόντος κανονισμού.

(9) Παρά την ιδιαίτερη εστίαση σε 
παγκόσμιους παράγοντες, το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να είναι παγκόσμιο, καθιστώντας 
έτσι δυνατή τη στήριξη μέτρων 
συνεργασίας τόσο με αναπτυγμένες όσο 
και με αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες 
η Ένωση έχει σημαντικά συμφέροντα, 
σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  10a. Τα μέτρα συνεργασίας που 
στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης 
στην αγορά και στην ανάπτυξη του 
εμπορίου, των επενδύσεων και των 
επιχειρηματικών ευκαιριών πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα της 
Ένωσης και να διασφαλίζουν τα 
μακροπρόθεσμα οφέλη για την ανάπτυξη 
της Ένωσης μέσω ενισχυμένης 
οικονομικής ασφάλειας και συνεχούς 
δημιουργίας νέων ανταγωνιστικών 
θέσεων εργασίας εντός της Ένωσης, 
προωθώντας παράλληλα την πρόοδο και 
την ανάπτυξη σε χώρες εταίρους, 
επιτρέποντας βέλτιστη περιφερειακή 
συνεργασία, ενθαρρύνοντας τις 
επενδύσεις και βελτιώνοντας την 
οικονομική διακυβέρνηση, ενισχύοντας 
τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με 
στρατηγικούς εταίρους και 
επιτυγχάνοντας πραγματικά αμοιβαία 
πρόσβαση στην αγορά. Τα μέτρα 
συνεργασίας πρέπει να αντιμετωπίζουν με 
καλύτερο τρόπο τις συγκεκριμένες 
ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων
και των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων της Ένωσης προκειμένου 
να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους. Πρέπει να επιδιωχθεί μεγαλύτερη 
συνέπεια ανάμεσα στους κανόνες και τις 
πρακτικές της Ένωσης και εκείνα των 
κύριων εταίρων της, χωρίς έτσι να 
υποβαθμίζονται τα πρότυπα και οι 
πρακτικές πιστοποίησης της Ένωσης, 
αλλά οδηγώντας σε μεγαλύτερη αποδοχή 
των υπαρχόντων πολυμερών, 
υποστηρίζοντας μέτρα που στοχεύουν 
στην κανονιστική σύγκλιση με τους 
κύριους εμπορικούς εταίρους της και εν 
γένει στην κανονιστική συνεργασία, με 
στόχο την προώθηση της ισοδυναμίας



PE489.443v01-00 8/26 PA\901598EL.doc

EL

και της σύγκλισης των διεθνών προτύπων 
και, συνεπώς, τον περιορισμό των 
διενέξεων και του συναφούς εμπορικού 
κόστους.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η Ένωση δεσμεύεται στις σχέσεις της 
με τους εταίρους της παγκοσμίως να 
προωθεί την αξιοπρεπή εργασία για όλους 
τους ανθρώπους σε συνδυασμό με την 
επικύρωση και αποτελεσματική εφαρμογή 
των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων 
εργασίας και πολυμερών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών.

(11) Η Ένωση δεσμεύεται στις σχέσεις της 
με τους εταίρους της παγκοσμίως να 
προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, το 
ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και την 
αξιοπρεπή εργασία για όλους τους 
ανθρώπους σε συνδυασμό με την 
επικύρωση και αποτελεσματική εφαρμογή 
των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων 
εργασίας και πολυμερών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών. Ο παρών κανονισμός πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την 
ενίσχυση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας και τη συμβολή στη 
μείωση του κινδύνου του 
προστατευτισμού, προωθώντας 
παράλληλα τις ευρωπαϊκές αξίες και τα 
εμπορικά συμφέροντα, καθώς και ως 
μέσο για ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο που 
μπορεί να υλοποιήσει την 
αποτελεσματική συμπερίληψη και
εφαρμογή των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων σε χώρες 
εταίρους, συμπεριλαμβάνοντας την 
προώθηση νέων μορφών πολιτικών 
απασχόλησης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας που ανταποκρίνονται στα 
πρότυπα περί αξιοπρεπούς εργασίας της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) 
και περί ευκαιριών ανάπτυξης για τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις.
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Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Συγκεκριμένα, η καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος αναγνωρίζεται ως 
μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
καλείται να αντιμετωπίσει η Ένωση και ως
ο τομέας στον οποίον απαιτείται 
επειγόντως ανάληψη διεθνούς δράσης.
Σύμφωνα με την πρόθεση που 
διατυπώνεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Προϋπολογισμός για την 
«Ευρώπη 2020»» περί αύξησης του 
συναφούς με το κλίμα ποσοστού του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στο 20% 
τουλάχιστον, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να συνεισφέρει στην επίτευξη του 
εν λόγω σκοπού.

(12) Συγκεκριμένα, η καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος αναγνωρίζεται ως 
μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
καλείται να αντιμετωπίσει η Ένωση και η 
διεθνής κοινότητα και είναι ο τομέας στον
οποίον απαιτείται επειγόντως ανάληψη 
διεθνούς δράσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι στόχοι της Ένωσης στον τομέα αυτόν 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη 
συνεργασία με τους κύριους εμπορικούς 
εταίρους της. Σύμφωνα με την πρόθεση 
που διατυπώνεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Προϋπολογισμός για την 
«Ευρώπη 2020»» περί αύξησης του 
συναφούς με το κλίμα ποσοστού του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να συνεισφέρει στην 
επίτευξη του εν λόγω σκοπού.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η προώθηση διαφοροποιημένων 
πρωτοβουλιών συνεργασίας και εταιρικής 
σχέσης στο πλαίσιο ενός ενιαίου 
μηχανισμού αναμένεται να εξασφαλίσει, 
επιπλέον, σε οικονομίες κλίμακας, 
αποτελέσματα συνέργιας, μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα, πιο εξορθολογισμένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

(15) Η προώθηση διαφοροποιημένων 
πρωτοβουλιών συνεργασίας και εταιρικής 
σχέσης στο πλαίσιο ενός ενιαίου 
μηχανισμού αναμένεται να εξασφαλίσει, 
επιπλέον, καινοτόμο μελλοντική 
στρατηγική για το εμπόριο και τις 
επενδύσεις, η οποία λαμβάνει υπόψη τις 
νέες προκλήσεις που τίθενται στην
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διαχείρισης, και υψηλό βαθμό προβολής 
της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

Ένωση, οικονομίες κλίμακας, 
αποτελέσματα συνέργιας, μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα, πιο εξορθολογισμένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και 
διαχείρισης, και υψηλό βαθμό προβολής 
της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του παρόντος κανονισμού, πρέπει 
να επιδιωχθεί διαφοροποιημένη και 
ευέλικτη προσέγγιση μέσω της ανάπτυξης 
προτύπων συνεργασίας με βασικές χώρες 
εταίρους τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη 
τους τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτικά πλαίσια των εν λόγω χωρών, 
καθώς και τα ειδικά συμφέροντα, και τις 
προτεραιότητες και στρατηγικές πολιτικής 
της Ένωσης, διατηρώντας ταυτόχρονα την 
ικανότητα παρέμβασής της σε παγκόσμια 
κλίμακα, όποτε παρίσταται ανάγκη.

(16) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του παρόντος κανονισμού, πρέπει 
να επιδιωχθεί διαφοροποιημένη και 
ευέλικτη προσέγγιση μέσω της ανάπτυξης 
προτύπων συνεργασίας με βασικές χώρες 
εταίρους τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη 
τους τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτικά πλαίσια των εν λόγω χωρών, 
καθώς και τα ειδικά συμφέροντα, και τις 
προτεραιότητες και στρατηγικές πολιτικής 
της Ένωσης, διατηρώντας ταυτόχρονα την 
ικανότητα παρέμβασής της σε παγκόσμια 
κλίμακα, όποτε παρίσταται ανάγκη. Η 
Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
το εμπόριο, την εξωτερική πολιτική, τις 
πολιτικές για την ανάπτυξη, τη γεωργία, 
το περιβάλλον και την έρευνα.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Ένωση θα πρέπει να μπορεί να 
ανταποκρίνεται ευέλικτα και έγκαιρα σε 
εξελισσόμενες και/ή απρόβλεπτες ανάγκες, 
προκειμένου να κάνει πράξη τη δέσμευσή 
της περί αποτελεσματικότερης προαγωγής 
των συμφερόντων της, στο πλαίσιο των 
σχέσεών της με τρίτες χώρες, μέσω της 
υιοθέτησης ειδικών μέτρων που δεν 
καλύπτονται από πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα.

(17) Πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα 
μέτρα προγραμματισμού, σχεδιασμού και 
επιβολής, καθώς και διαθεσμική 
συνεργασία, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η Ένωση θα μπορεί να ανταποκρίνεται 
ευέλικτα και έγκαιρα σε εξελισσόμενες 
και/ή απρόβλεπτες ανάγκες, προκειμένου 
να κάνει πράξη τη δέσμευσή της περί 
αποτελεσματικότερης προαγωγής των 
συμφερόντων της, στο πλαίσιο των 
σχέσεών της με τρίτες χώρες, και μέσω της 
υιοθέτησης ειδικών μέτρων που δεν 
καλύπτονται από πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να προσαρμοστεί το 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού στην ταχέως εξελισσόμενη 
πραγματικότητα των τρίτων χωρών, θα 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τομείς 
συνεργασίας που απαριθμούνται 
αναλυτικά στο παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να μπορεί η Επιτροπή να 
προβαίνει σε προσήκουσες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων, και σε επίπεδο 

(19) Οι τροποποιήσεις σε λεπτομερείς 
τομείς συνεργασίας, η θέσπιση πολυετών 
ενδεικτικών προγραμμάτων και οι 
προσαρμογές της ενδεικτικής κατανομής 
κονδυλίων αποτελούν μη ουσιώδη 
στοιχεία του παρόντος κανονισμού.
Συνεπώς, προκειμένου να προσαρμοστεί 
το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού στην ταχέως εξελισσόμενη 
πραγματικότητα των τρίτων χωρών, θα 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τομείς 
συνεργασίας που απαριθμούνται 
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εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

αναλυτικά στο παράρτημα, τη θέσπιση 
πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 και τις 
ενδεικτικές κατανομές κονδυλίων ανά 
πρόγραμμα που ορίζονται στο παράρτημα 
Ia. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορεί η 
Επιτροπή να προβαίνει σε προσήκουσες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.
Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των εν 
λόγω εκτελεστικών πράξεων, και ιδίως του 
προσανατολισμού της πολιτικής ή των 
δημοσιονομικών τους επιπτώσεων, πρέπει 
καταρχήν να χρησιμοποιείται για την 
έγκριση τους η διαδικασία εξέτασης, με 
εξαίρεση τα τεχνικά εκτελεστικά μέτρα 

(20) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.
Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των εν 
λόγω εκτελεστικών πράξεων, και ιδίως των 
δημοσιονομικών τους επιπτώσεων, πρέπει 
καταρχήν να χρησιμοποιείται για την 
έγκριση τους η διαδικασία 
συμβουλευτικής επιτροπής.
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μικρής οικονομικής κλίμακας.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
μηχανισμό εταιρικής σχέσης για τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες, με γνώμονα 
την προαγωγή και προώθηση των 
συμφερόντων της ΕΕ και των αμοιβαίων 
συμφερόντων. Το Μέσο Εταιρικής Σχέσης 
υποστηρίζει μέτρα τα οποία επιδιώκουν με 
αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο την 
υλοποίηση στόχων που απορρέουν από τις 
διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς 
σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες, και 
αντιμετωπίζει προκλήσεις παγκόσμιας 
κλίμακας.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
μηχανισμό εταιρικής σχέσης για τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες, με γνώμονα 
την προαγωγή και προώθηση των 
συμφερόντων της ΕΕ και των αμοιβαίων 
συμφερόντων. Το Μέσο Εταιρικής Σχέσης 
υποστηρίζει μέτρα τα οποία επιδιώκουν με 
αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο την 
υλοποίηση στόχων που απορρέουν από τις 
διμερείς, περιφερειακές ή πολυμερείς 
σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες, 
περιφέρειες και εδάφη και αντιμετωπίζει 
προκλήσεις παγκόσμιας κλίμακας.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) εφαρμογή της διεθνούς διάστασης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω της 
στήριξης διμερών, περιφερειακών και 
διαπεριφερειακών στρατηγικών εταιρικής 
συνεργασίας της Ένωσης, μέσω της 
προβολής διαλόγων πολιτικής και μέσω 
της ανάπτυξης συλλογικών προσεγγίσεων 
και τρόπων αντιμετώπισης των 
προκλήσεων παγκόσμιας κλίμακας, όπως η 
ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή 

α) εφαρμογή της διεθνούς διάστασης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω της 
στήριξης διμερών, περιφερειακών και 
διαπεριφερειακών στρατηγικών εταιρικής 
συνεργασίας της Ένωσης, μέσω της 
προβολής διαλόγων πολιτικής και μέσω 
της ανάπτυξης συλλογικών προσεγγίσεων 
και τρόπων αντιμετώπισης των 
προκλήσεων παγκόσμιας κλίμακας, όπως η 
ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή 
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και το περιβάλλον. Για τη μέτρηση του 
στόχου αυτού λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 
υλοποίησης των πολιτικών και των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από 
βασικές χώρες εταίρους·

και το περιβάλλον. Για τη μέτρηση του 
στόχου αυτού λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 
υλοποίησης των πολιτικών και των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από 
βασικές χώρες εταίρους και οι επιρροές 
για τη χάραξη πολιτικής στις χώρες 
αυτές·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
και ενίσχυση των ευκαιριών στον τομέα
του εμπορίου, των επενδύσεων και των 
επιχειρήσεων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, 
μέσω οικονομικών εταιρικών σχέσεων και 
κανονιστικής συνεργασίας. Για τη μέτρηση 
του στόχου αυτού λαμβάνονται υπόψη το 
μερίδιο της Ένωσης στο εξωτερικό 
εμπόριο με βασικές χώρες εταίρους και οι 
εμπορικές και επενδυτικές ροές προς χώρες 
εταίρους που αποτελούν ειδικό στόχο των 
δράσεων, των προγραμμάτων και των 
μέτρων που υλοποιούνται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού·

β) βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
και ανάπτυξη του εμπορίου, περιορισμός 
των φραγμών στο εμπόριο και τις 
επενδύσεις και καταπολέμηση των 
αδικαιολόγητων προστατευτικών μέτρων, 
παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον 
επενδύσεων και νέων επιχειρηματικών
ευκαιριών για τις ευρωπαϊκές εταιρείες
παγκοσμίως μέσω οικονομικών εταιρικών 
σχέσεων και κανονιστικής συνεργασίας.
Για τη μέτρηση του στόχου αυτού 
λαμβάνονται υπόψη το μερίδιο της 
Ένωσης στο εξωτερικό εμπόριο με βασικές 
χώρες εταίρους και οι εμπορικές και 
επενδυτικές ροές προς όλες τις χώρες 
εταίρους που αποτελούν ειδικό στόχο των 
δράσεων, των προγραμμάτων και των 
μέτρων που υλοποιούνται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού·

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(c) ευρεία ενίσχυση της κατανόησης και 
της προβολής της Ένωσης και του ρόλου 
της στην παγκόσμια σκηνή, μέσω της 
δημόσιας διπλωματίας, της 
εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και δραστηριοτήτων προβολής με γνώμονα 
την προώθηση των αξιών και των 
συμφερόντων της Ένωσης. Για τη μέτρηση 
του στόχου αυτού λαμβάνονται υπόψη, 
μεταξύ άλλων, δημοσκοπήσεις ή 
αξιολογήσεις.

γ) ευρεία ενίσχυση της κατανόησης και της 
προβολής της Ένωσης και του ρόλου της 
στην παγκόσμια σκηνή, μέσω της 
δημόσιας διπλωματίας, της 
εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και δραστηριοτήτων προβολής με γνώμονα 
την προώθηση των αξιών και των 
συμφερόντων της Ένωσης. Για τη μέτρηση 
του στόχου αυτού λαμβάνεται υπόψη η 
καλύτερη αντίληψη και η βελτιωμένη 
αμοιβαία κατανόηση της Ένωσης στις 
βασικές χώρες εταίρους που αναφέρονται 
και, μεταξύ άλλων, δημοσκοπήσεις ή 
αξιολογήσεις.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ένωση μεριμνά για την προώθηση, 
την ανάπτυξη και την παγίωση των αρχών 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, και του 
κράτους δικαίου, οι οποίες αποτελούν 
θεμελιώδεις αρχές της, μέσω του διαλόγου 
και της συνεργασίας με τρίτες χώρες.

1. Η Ένωση μεριμνά για την προώθηση, 
την ανάπτυξη και την παγίωση των αρχών 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, και του 
κράτους δικαίου, οι οποίες αποτελούν 
θεμελιώδεις αρχές της, μέσω του διαλόγου 
και της συνεργασίας με τρίτες χώρες, 
περιφέρειες και εδάφη.

Or. en
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Με γνώμονα την ενίσχυση του 
αντίκτυπου της βοήθειας που παρέχει η 
Ένωση, επιδιώκεται διαφοροποιημένη και 
ευέλικτη προσέγγιση, όπου είναι αναγκαίο, 
όσον αφορά τον σχεδιασμό της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτικά πλαίσια των εν 
λόγω χωρών, καθώς και τα ειδικά 
συμφέροντα, και οι προτεραιότητες και 
στρατηγικές πολιτικής της Ένωσης.

2. Με γνώμονα την ενίσχυση του 
αντίκτυπου της βοήθειας που παρέχει η 
Ένωση, επιδιώκεται διαφοροποιημένη και 
ευέλικτη προσέγγιση, όπου είναι αναγκαίο, 
όσον αφορά τον σχεδιασμό της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, περιφέρειες 
και εδάφη ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά 
πλαίσια των εν λόγω χωρών, καθώς και τα 
ειδικά συμφέροντα, και οι προτεραιότητες 
και στρατηγικές πολιτικής της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη προωθούν πολυμερή προσέγγιση 
όσον αφορά τις παγκόσμιες προκλήσεις 
και ενισχύουν τη συνεργασία με διεθνείς ή 
περιφερειακούς οργανισμούς και όργανα 
όπως, μεταξύ άλλων, με διεθνείς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με 
υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, με 
ταμεία και προγράμματα, με τον ΟΟΣΑ, με 
την Ομάδα των Είκοσι Υπουργών 
Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών 
Τραπεζών (G20) και με λοιπούς διμερείς 
δωρητές.

3. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη προωθούν πολυμερή προσέγγιση 
όσον αφορά τις παγκόσμιες προκλήσεις 
και ενισχύουν τη συνεργασία με διεθνείς ή 
περιφερειακούς οργανισμούς και όργανα 
όπως, μεταξύ άλλων, με διεθνείς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
με υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, με 
ταμεία και προγράμματα, με τον ΟΟΣΑ, με 
την Ομάδα των Είκοσι Υπουργών 
Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών 
Τραπεζών (G20) και με λοιπούς διμερείς 
δωρητές.

Or. en
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, η Ένωση επιδιώκει να
διασφαλίσει τη συνοχή και τη συνέπεια με 
άλλους τομείς της εξωτερικής της δράσης, 
και συγκεκριμένα με τον μηχανισμό 
αναπτυξιακής συνεργασίας για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και με 
άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης 
κατά τη διαμόρφωση πολιτικής, καθώς και 
κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό και 
προγραμματισμό και την εφαρμογή 
μέτρων.

4. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, διασφαλίζεται η συνοχή και 
η συνέπεια με άλλους τομείς της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης, και 
συγκεκριμένα με τον μηχανισμό 
αναπτυξιακής συνεργασίας για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και με 
άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης 
κατά τη διαμόρφωση πολιτικής, καθώς και 
κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό και 
προγραμματισμό και την εφαρμογή 
μέτρων. Η Ένωση διασφαλίζει ότι αξίες 
όπως το περιβάλλον, η βιώσιμη ενέργεια, 
η κοινωνία, η απασχόληση και άλλες 
αξίες καλής διαβίωσης λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη στον προγραμματισμό 
και την εφαρμογή.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα χρηματοδοτούμενα δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μέτρα βασίζονται, 
όπου απαιτείται, σε πολιτικές συνεργασίας 
που θεσπίζονται με πράξεις όπως 
συμφωνίες, δηλώσεις και σχέδια δράσης 
μεταξύ της Ένωσης και των 
ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών και 
περιφερειών, και σχετίζονται επίσης με 
τομείς που άπτονται των ειδικών
συμφερόντων, και των προτεραιοτήτων

5. Τα χρηματοδοτούμενα δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μέτρα βασίζονται, 
όπου απαιτείται, σε πολιτικές συνεργασίας 
που θεσπίζονται με πράξεις όπως 
συμφωνίες, δηλώσεις και σχέδια δράσης 
μεταξύ της Ένωσης και των 
ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών,
περιφερειών και εδαφών, και θα
στοχεύουν στη βελτίωση της ικανότητας 
εφαρμογής όσον αφορά τις αποφάσεις, τα 
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και στρατηγικών πολιτικής της Ένωσης. ειδικά συμφέροντα, τις προτεραιότητες 
και τις στρατηγικές πολιτικής της 
Ένωσης. Η στρατηγική της Ένωσης για 
την προώθηση του εμπορίου, των 
επενδύσεων και της οικονομικής 
συνεργασίας βασίζεται σε διεξοδική 
ανάλυση των σημερινών τάσεων του 
παγκόσμιου εμπορίου, της εσωτερικής 
και εξωτερικής ανάπτυξης της Ένωσης 
καθώς επίσης και της ποικιλομορφίας 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, της 
τεχνογνωσίας τους και των τεχνολογικών 
τους προόδων.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή διεξάγει, εντός πλαισίου 
που ρυθμίζει τις εμπορικές 
προτεραιότητες όσον αφορά το 
χρονοδιάγραμμα και τις στρατηγικές 
γεωγραφικές ζώνες, μια εκ των 
προτέρων, λεπτομερή και 
απροκατάληπτη αξιολόγηση των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων προτού 
αποφασίσει για τα πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα.

Or. en
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετή 
ενδεικτικά προγράμματα, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο
άρθρο 15 παράγραφος 3 του κοινού 
εκτελεστικού κανονισμού. Η εν λόγω 
διαδικασία εφαρμόζεται και για 
ουσιαστικές αναθεωρήσεις οι οποίες 
επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις στη 
στρατηγική ή στον προγραμματισμό της.

1. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 7 για να εγκρίνει πολυετή 
ενδεικτικά προγράμματα. Η εν λόγω 
διαδικασία εφαρμόζεται και για 
ουσιαστικές αναθεωρήσεις ή προσαρμογές 
οι οποίες επιφέρουν σημαντικές 
τροποποιήσεις στη στρατηγική ή στον 
προγραμματισμό της.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα 
καθορίζουν τα στρατηγικά και/ή αμοιβαία 
συμφέροντα και τις προτεραιότητες της 
Ένωσης, τους συγκεκριμένους στόχους της 
και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα 
πολυετή ενδεικτικά προγράμματα 
βασίζονται σε κοινά έγγραφα-πλαίσια, που 
θεσπίζουν ολοκληρωμένη στρατηγική για 
την Ένωση, εφόσον υπάρχουν τέτοια για 
κάποιες χώρες ή περιφέρειες.

2. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα 
καθορίζουν τη στρατηγική της Ένωσης 
για τη σχετική γεωγραφική περιοχή και 
τον τομέα συνεργασίας, τα στρατηγικά 
και/ή αμοιβαία συμφέροντα και τις 
προτεραιότητες της Ένωσης, τους 
συγκεκριμένους στόχους της, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και τους 
δείκτες επιδόσεων. Τα πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα βασίζονται σε κοινά 
έγγραφα-πλαίσια, που θεσπίζουν 
ολοκληρωμένη στρατηγική για την Ένωση, 
εφόσον υπάρχουν τέτοια για κάποιες χώρες 
ή περιφέρειες.

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διενεργούν διαβουλεύσεις μεταξύ τους, 
καθώς και με άλλους χορηγούς και 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων 
ενδιαφερόμενων φορέων και τοπικών 
αρχών, σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας 
προγραμματισμού με σκοπό την 
προώθηση της συμπληρωματικότητας 
μεταξύ των δραστηριοτήτων 
συνεργασίας. Η εν λόγω διαβούλευση 
δύναται να οδηγήσει σε κοινό 
προγραμματισμό μεταξύ της Ένωσης και 
των κρατών μελών της.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα 
μπορεί να ορίζουν αποθεματικά για μη 
διατεθέντα κονδύλια. Η κατανομή των εν 
λόγω κονδυλίων αποφασίζεται σύμφωνα 
με τον κοινό εκτελεστικό κανονισμό.

5. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα 
μπορεί να ορίζουν αποθεματικά για μη 
διατεθέντα κονδύλια που δεν υπερβαίνουν 
το 5%. Η κατανομή των εν λόγω 
κονδυλίων αποφασίζεται σύμφωνα με τον 
κοινό εκτελεστικό κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν ισχύει για μη 
ουσιαστικές μεταβολές των πολυετών 
ενδεικτικών προγραμμάτων, όπως αυτές 
που επιφέρουν τεχνικές προσαρμογές, 
ανακατανομή των ενδεικτικών πιστώσεων 
στους κόλπους κάθε τομέα προτεραιότητας 
ξεχωριστά, ή αύξηση ή μείωση της αρχικής 
συνολικής κατανομής κάτω του 20%, υπό 
τον όρο ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
θίγουν τους τομείς προτεραιότητας και 
τους στόχους που αναφέρονται στα 
πολυετή ενδεικτικά προγράμματα.
Ενδεχόμενες τέτοιες τεχνικές προσαρμογές 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας ενός μηνός.

6. Η διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δεν ισχύει για μη 
ουσιαστικές μεταβολές των πολυετών 
ενδεικτικών προγραμμάτων, όπως αυτές 
που επιφέρουν τεχνικές προσαρμογές, 
ανακατανομή των ενδεικτικών πιστώσεων 
στους κόλπους κάθε τομέα προτεραιότητας 
ξεχωριστά, ή αύξηση ή μείωση της αρχικής 
κατανομής κάτω του 10%, υπό τον όρο ότι 
οι τροποποιήσεις αυτές δεν θίγουν τους 
τομείς προτεραιότητας και τους στόχους 
που αναφέρονται στα πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα. Ενδεχόμενες τέτοιες 
τεχνικές προσαρμογές εγκρίνονται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 
του κοινού εκτελεστικού κανονισμού και 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας ενός μηνός.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Εφόσον επιβάλλεται η άμεση 
ανταπόκριση της Ένωσης, είναι δυνατό να 
εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 15 
παράγραφος 4 του κοινού εκτελεστικού 
κανονισμού για την τροποποίηση 
πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων.

7. Εφόσον επιβάλλεται η άμεση 
ανταπόκριση της Ένωσης, είναι δυνατό να 
εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 15 
παράγραφος 4 του κοινού εκτελεστικού 
κανονισμού για την τροποποίηση 
πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων για
δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς 
λόγους επείγουσας ανάγκης.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η αναφερόμενη στο άρθρο 4 εξουσία 
ανατίθεται για την περίοδο ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

1. Η αναφερόμενη στα άρθρα 4, 5 
παράγραφος 1 και 8 παράγραφος 1
εξουσία ανατίθεται για την περίοδο ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
κατά την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται 
σε 1.131.000.000 ευρώ. Οι ετήσιες 
πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για 
τον προϋπολογισμό αρχή, στο πλαίσιο της 
ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, 
εντός των ορίων του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου.

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
κατά την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται 
σε 1 131 000 000 ευρώ. Η ενδεικτική 
κατανομή κονδυλίων για την περίοδο 
2014-2020 ορίζεται στο παράρτημα Ia. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 7 για να τροποποιεί ή να 
συμπληρώνει το παράρτημα Ia ή να 
ανακατανέμει ποσά μεταξύ των 
προγραμμάτων. Οι ετήσιες πιστώσεις 
εγκρίνονται από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή, στο πλαίσιο της 
ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, 
εντός των ορίων του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου.

Or. en
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Ανασκόπηση

Έως τις 30 Ιουνίου 2017 το αργότερο, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
για την αξιολόγηση της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού κατά τα πρώτα 
τρία έτη, συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, 
από νομοθετική πρόταση με τις 
απαιτούμενες τροποποιήσεις, 
περιλαμβανομένων των αλλαγών στις 
ενδεικτικές κατανομές κονδυλίων του 
Παραρτήματος Ια.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1 
Ιανουαρίου 2014.

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2020.

Or. en



PE489.443v01-00 24/26 PA\901598EL.doc

EL

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(c) διευκόλυνση (και στήριξη) εμπορικών 
σχέσεων και διαδικασιών εμπορικής 
ολοκλήρωσης, ακόμη και μεταξύ Νότου-
Νότου, στήριξη των επενδυτικών ροών και 
οικονομικών εταιρικών σχέσεων της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
εστίασης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

γ) διευκόλυνση (και στήριξη) εμπορικών 
σχέσεων και διαδικασιών εμπορικής 
ολοκλήρωσης, ακόμη και μεταξύ Νότου-
Νότου, στήριξη των επενδυτικών ροών και 
οικονομικών εταιρικών σχέσεων της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
εστίασης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
προσέγγιση τεχνικών κανονισμών και 
τυποποίησης, δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, και βέλτιστων 
πρακτικών σε οικονομικά, εμπορικά, 
φορολογικά και χρηματοπιστωτικά 
ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) βελτίωση των εργαλείων για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και των 
ενεργειών διαφάνειας, και ενίσχυση της 
εφαρμογής τους·

Or. en
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα– στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(f) προαγωγή πρωτοβουλιών και δράσεων 
που άπτονται των συμφερόντων της 
Ένωσης ή αμοιβαίων συμφερόντων σε 
τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας, η αποδοτική αξιοποίηση 
των πόρων, οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, οι 
μεταφορές, η επιστήμη, η έρευνα και η 
καινοτομία, η απασχόληση και η 
κοινωνική πολιτική, η βιώσιμη ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της 
αξιοπρεπούς εργασίας, η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, το εμπόριο και η 
συνεργασία Νότου-Νότου, η εκπαίδευση, ο 
πολιτισμός, ο τουρισμός, οι τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών, η υγεία, η 
δικαιοσύνη, τα τελωνεία, η φορολογία, η 
οικονομία, η στατιστική και κάθε άλλο 
θέμα που άπτεται των ειδικών 
συμφερόντων της Ένωσης ή των 
αμοιβαίων συμφερόντων της Ένωσης και 
τρίτων χωρών·

στ)σ προαγωγή πρωτοβουλιών και 
δράσεων που άπτονται των συμφερόντων 
της Ένωσης ή αμοιβαίων συμφερόντων σε 
τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας, η αποδοτική αξιοποίηση 
των πόρων, οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, οι 
μεταφορές, η επιστήμη, η έρευνα και η 
καινοτομία, η απασχόληση και η 
κοινωνική πολιτική, η βιώσιμη ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της 
αξιοπρεπούς εργασίας, η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, το εμπόριο και η 
συνεργασία Νότου-Νότου, η εκπαίδευση, ο 
πολιτισμός, ο τουρισμός, οι τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών, η υγεία, η 
δικαιοσύνη, τα τελωνεία, η φορολογία, 
οικονομικά και στατιστικά θέματα που 
άπτονται των ειδικών συμφερόντων της 
Ένωσης ή των αμοιβαίων συμφερόντων 
της Ένωσης και τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Iα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020
Η κατανομή για ειδικούς στόχους του 
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συνολικού οικονομικού ποσού αναφοράς 
(1.131.000.000 ευρώ) έχει ως εξής:
Στόχος αριθ. 1 (εφαρμογή της διεθνούς 
διάστασης της στρατηγικής «Ευρώπη
2020»): 53%·
Στόχος αριθ. 2 (βελτίωση της πρόσβασης 
στην αγορά και ανάπτυξη του εμπορίου, 
των επενδύσεων και των 
επιχειρηματικών ευκαιριών για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες): 20%·
Στόχος αριθ. 3 (ευρεία ενίσχυση της 
κατανόησης και της προβολής της 
Ένωσης και του ρόλου της στην 
παγκόσμια σκηνή): 18%· και
Μη διατεθέντα αποθεματικά (θα πρέπει 
να διατεθούν στους τρεις στόχους 
ανάλογα με τις ανάγκες): 5%.

Or. en


