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Τροπολογία 14
Tomasz Piotr Poręba

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 
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.

(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 
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, την προστασία των εθνικών, 
εθνοτικών, θρησκευτικών και γλωσσικών 
μειονοτήτων 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.

Or. pl
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Τροπολογία 15
Derek Vaughan

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 
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.

(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 
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, να εξαλείψουν τις διακρίσεις 
και να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά και 
το οργανωμένο έγκλημα. 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.

Or. en
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Τροπολογία 16
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ενώ ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της … (εφεξής «κοινός 
εκτελεστικός κανονισμός») θεσπίζει 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες 
εφαρμογής των μηχανισμών εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης, πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
λεπτομερείς διατάξεις για τη θέσπιση 
ενιαίων όρων εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τις 
διαρθρώσεις και τις διαδικασίες 
διαχείρισης. Οι εν λόγω αναλυτικοί 
κανόνες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
συμπεράσματα της εμπειρίας από τη 
διαχείριση και υλοποίηση της 
προενταξιακής βοήθειας στο παρελθόν και 
να προσαρμόζονται στην εξέλιξη της 
κατάστασης στις δικαιούχες χώρες.

(15) Ενώ ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της … (εφεξής «κοινός 
εκτελεστικός κανονισμός») θεσπίζει 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες 
εφαρμογής των μηχανισμών εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης, πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 
λεπτομερείς διατάξεις για τη θέσπιση 
ενιαίων όρων εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τις 
διαρθρώσεις και τις διαδικασίες 
διαχείρισης. Οι εν λόγω αναλυτικοί 
κανόνες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
συμπεράσματα της εμπειρίας από τη 
διαχείριση και υλοποίηση της 
προενταξιακής βοήθειας στο παρελθόν και 
να προσαρμόζονται στην εξέλιξη της 
κατάστασης στις δικαιούχες χώρες. Θα 
πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η 
Επιτροπή θα προσφεύγει σε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις μόνο όπου αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, ώστε να 
διασφαλίζεται το δικαίωμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γνωμοδοτεί 
επί των μέτρων που η ίδια έχει προτείνει.

Or. pt

Τροπολογία 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για τη διαχείριση της βοήθειας πρέπει (17) Για τη διαχείριση της βοήθειας πρέπει 
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να συνεχιστεί η χρήση των μηχανισμών 
και μέσων η αξία των οποίων αποδείχτηκε 
κατά την προενταξιακή διαδικασία. Η 
μετάβαση από την άμεση διαχείριση από 
την Επιτροπή στην αποκεντρωμένη 
διαχείριση που μεταβιβάζεται στις 
δικαιούχες χώρες πρέπει να γίνεται 
σταδιακά και σύμφωνα με τις ικανότητες 
της κάθε δικαιούχου χώρας.

να συνεχιστεί η χρήση των μηχανισμών 
και μέσων η αξία των οποίων αποδείχτηκε 
κατά την προενταξιακή διαδικασία. Η 
μετάβαση από την άμεση διαχείριση από 
την Επιτροπή στην αποκεντρωμένη 
διαχείριση που μεταβιβάζεται στις 
δικαιούχες χώρες πρέπει να γίνεται 
σταδιακά και σύμφωνα με τις ικανότητες 
της κάθε δικαιούχου χώρας. Για την 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
διαφθοράς πρέπει να ενισχυθούν η 
διαφάνεια, η ορθή διαχείριση, η 
ικανότητα πρόληψης παραπτωμάτων, η 
συμμόρφωση, η παρακολούθηση, η 
λογοδοσία και ο έλεγχος και, ταυτόχρονα, 
να εγκριθούν, κατά τη διάρκεια αυτής της 
διεργασίας, αυστηρότερα μέτρα 
λογιστικού ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 18
Derek Vaughan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης 
και χρηστή διακυβέρνηση·

iv) μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, 
χρηστή διακυβέρνηση και βελτίωση της 
θεσμικής ικανότητας·

Or. en

Τροπολογία 19
Derek Vaughan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής β) Στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής 
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και εδαφικής ανάπτυξης με στόχο τη 
βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω:

και εδαφικής ανάπτυξης με στόχο τη 
βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών και των 
υποψήφιων ή δυνάμει υποψήφιων χωρών 
με στόχο την ενθάρρυνση της ανταλλαγής 
εμπειριών και γνώσεων σχετικά με τη 
νομοθεσία και τη διοίκηση της ΕΕ, 
μεταξύ άλλων μέσω:

Or. en

Τροπολογία 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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 ανάπτυξης του φυσικού κεφαλαίου, 
της βελτίωσης των συνδέσεων με τις
υποδομές της ΕΕ και τα περιφερειακά 
δίκτυα.

Or. en

Τροπολογία 21
Derek Vaughan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vα) ανάπτυξη έργων υποδομής για την 
ανταπόκριση στις περιφερειακές και 
εθνικές ανάγκες στους τομείς των 
μεταφορών, της ενέργειας και των 
επικοινωνιών.

Or. en
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Τροπολογία 22
François Alfonsi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την πρόοδο στους τομείς της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του 
σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης και του 
επίπεδου διοικητικής ικανότητας·

– την πρόοδο στους τομείς της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του 
σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών και των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων, του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης και του 
επίπεδου διοικητικής ικανότητας·

Or. fr

Τροπολογία 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαδικασία μετάβασης προς την 
προσχώρηση στην Ένωση και τη 
δημιουργία ικανοτήτων·

α) τη διαδικασία μετάβασης προς την 
προσχώρηση στην Ένωση, την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημιουργία 
ικανοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 24
Petru Constantin Luhan

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) δράσεις για την καταπολέμηση της 
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κλιματικής αλλαγής και την πρόληψη 
φυσικών καταστροφών·

Or. ro

Τροπολογία 25
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά την προετοιμασία, εφαρμογή και 
παρακολούθηση της βοήθειας βάσει του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ενεργεί 
καταρχήν στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με 
τις δικαιούχες χώρες. Η εταιρική σχέση 
συνεπάγεται, κατά περίπτωση, τη 
συμμετοχή των αρμόδιων εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, των 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των 
φορέων της κοινωνίας των πολιτών και μη 
κρατικών παραγόντων.

(5) Κατά την προετοιμασία, εφαρμογή και 
παρακολούθηση της βοήθειας βάσει του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ενεργεί 
καταρχήν στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με 
τις δικαιούχες χώρες. Η εταιρική σχέση 
συνεπάγεται τη συμμετοχή των αρμόδιων 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, των οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων, των φορέων της κοινωνίας των 
πολιτών και μη κρατικών παραγόντων.

Or. ro

Τροπολογία 26
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται 
για τη διάθεση των κεφαλαίων στις 
δικαιούχες χώρες καθώς και για τις 
δράσεις πολυεθνικής και εδαφικής 
συνεργασίας·

α) τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται 
για τη διάθεση των κεφαλαίων στις 
δικαιούχες χώρες καθώς και για τις 
δράσεις πολυεθνικής διασυνοριακής και 
εδαφικής συνεργασίας·

Or. bg
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Τροπολογία 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το έγγραφο στρατηγικής κάθε χώρας 
η οποία βρίσκεται χρονικά κοντά στην 
ένταξη (τουλάχιστον ένα έτος πριν 
καταστεί κράτος μέλος της Ένωσης) 
προβλέπει μεταβατική περίοδο για τη 
μετάβαση από το ΜΠΒ στα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.
Στη διάρκεια αυτής της περιόδου 
συγκροτείται ομάδα δράσης για τη 
διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ με 
καθήκον να συνδράμει τις αρμόδιες 
αρχές στον καθορισμό της τεχνικής 
βοήθειας που θα πρέπει να παρασχεθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στην χώρα να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει πόρους 
από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής ευθύς μόλις προσχωρήσει στην ΕΕ.

Τροπολογία 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πραγματοποιείται ενδιάμεση 
επανεξέταση και αναθεώρηση, κατά 
περίπτωση, των εγγράφων στρατηγικής. 
Τα έγγραφα στρατηγικής μπορούν να 
αναθεωρούνται ανά πάσα στιγμή με 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής

4. Πραγματοποιείται ενδιάμεση 
επανεξέταση και αναθεώρηση, κατά 
περίπτωση, των εγγράφων στρατηγικής. 
Τα έγγραφα στρατηγικής μπορούν να 
αναθεωρούνται ανά πάσα στιγμή με 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εξουσιοδοτείται να καλέσει την Επιτροπή 
να επανεξετάσει τα έγγραφα στρατηγικής.
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Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, η 
Επιτροπή οφείλει να παράσχει πλήρη 
αιτιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 29

François Alfonsi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όπου κρίνεται σκόπιμο, το ΜΠΒ 
μπορεί να συμβάλει στα προγράμματα ή 
στα μέτρα τα οποία εισάγονται στο 
πλαίσιο μίας μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής και στα οποία συμμετέχουν 
οι αποδέκτριες του ΜΠΒ χώρες.

Or. fr

Τροπολογία 30
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
την περίοδο από το 2014 έως το 2020 είναι 
14 110 100 000 ευρώ (σε τρέχουσες τιμές). 
Ποσοστό μέχρι 3% του δημοσιονομικού 
ποσού αναφοράς διατίθεται σε 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 
μεταξύ δικαιούχων χωρών και κρατών 
μελών της ΕΕ.

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
την περίοδο από το 2014 έως το 2020 είναι 
14 110 100 000 ευρώ (σε τρέχουσες τιμές). 
Όχι λιγότερο από 7% και όχι περισσότερο 
από 14% του δημοσιονομικού ποσού 
αναφοράς διατίθεται σε προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ 
δικαιούχων χωρών και κρατών μελών της 
ΕΕ.

Or. bg


