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Τροπολογία 13
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνει την αποτελεσματική εδαφική 
συνεργασία μεταξύ των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και των γειτονικών 
κρατών, δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές 
πρέπει να θεωρηθούν ως 
«προκεχωρημένα φυλάκια» και 
προνομιούχες περιοχές της Ένωσης για 
την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ 
και της Βόρειας Αμερικής, της Κεντρικής 
Αμερικής, της Νότιας Αμερικής, της 
Αφρικής και της Ινδίας.

Or. pt

Τροπολογία 14
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 β) υπενθυμίζει ότι χωρίς αυτές τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, η Ένωση 
δεν θα διέθετε αυτά τα προκεχωρημένα
φυλάκια κοντά σε άλλες ηπείρους, και ότι 
τα γεωγραφικά όρια της Ένωσης θα 
·ήταν σαφώς πιο περιορισμένα. Η θέση 
τους, τους δίνει έναν προνομιακό 
χαρακτήρα για την εμβάθυνση των 
εξωτερικών σχέσεων, που επιτρέπουν 
στην ΕΕ να επιβεβαιώσει τη θέση της 
στον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο οι εξόχως απόκεντρες περιοχές 
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πρέπει να ενσωματώσουν την Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας και να 
χρησιμοποιήσουν τα μέσα που αυτή 
παρέχει, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων της διασυνοριακής συνεργασίας.

Or. pt

Τροπολογία 15
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 γ) εκτιμά ότι η ολοκλήρωση και το 
άνοιγμα αυτών των περιφερειών και 
γεωγραφικών περιοχών εκτός της 
Ένωσης δεν επηρεάζεται - και δεν πρέπει 
να επηρεάζεται - από τη γεωγραφική 
απόστασή τους. Ο πλούτος των
ιστορικών, πολιτιστικών και γλωσσικών 
δεσμών που τις ενώνουν με διάφορες 
χώρες του κόσμου, τους παρέχει μια 
προνομιακή θέση για την εμβάθυνση 
αυτών των σχέσεων που επιτρέπουν στην 
ΕΕ να επιβεβαιώσει τη θέση της στον 
κόσμο.

Or. pt

Τροπολογία 16
François Alfonsi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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, 

(5) Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας, η Ένωση προσφέρει στις 
γειτονικές χώρες μια προνομιακή σχέση, 
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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.

βασισμένη στην αμοιβαία προσήλωση στις 
αξίες της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων, του 
κράτους δικαίου, της χρηστής 
διακυβέρνησης και των αρχών της 
οικονομίας της αγοράς και της βιώσιμης 
ανάπτυξης και στην προώθησή τους.

Or. fr

Τροπολογία 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πρέπει να παρασχεθεί στήριξη, μέσω 
του παρόντος μηχανισμού και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, στα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας κατά μήκος 
των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μεταξύ χωρών εταίρων και 
κρατών μελών για την προώθηση 
ολοκληρωμένης και βιώσιμης 
περιφερειακής ανάπτυξης μεταξύ 
γειτονικών μεθοριακών περιοχών και 
αρμονικής εδαφικής ολοκλήρωσης σε 
ολόκληρη την Ένωση και με τις γειτονικές 
χώρες.

(8) Πρέπει να παρασχεθεί στήριξη, μέσω 
του παρόντος μηχανισμού και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, στα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας κατά μήκος 
των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μεταξύ χωρών εταίρων και 
κρατών μελών για την προώθηση
ολοκληρωμένης και βιώσιμης 
περιφερειακής ανάπτυξης μεταξύ 
γειτονικών μεθοριακών περιοχών και 
αρμονικής εδαφικής ολοκλήρωσης σε 
ολόκληρη την Ένωση και με τις γειτονικές 
χώρες. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
διασυνοριακής συνεργασίας στα 
εξωτερικά σύνορα, είναι σημαντικό να 
εναρμονιστούν οι κανόνες της με εκείνους 
που διέπουν την ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία.

Or. fr

Τροπολογία 18
Riikka Manner
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Για να εξασφαλιστούν σαφείς 
κανόνες για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας και η απαιτούμενη από τα 
προγράμματα αυτά ευελιξία, θα πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο συγκέντρωσης 
των στοιχείων που καθορίζουν τη 
διασυνοριακή συνεργασία σε μια δέσμη, 
αντί των κοινών εκτελεστικών διατάξεων, 
που  καθορίζουν μόνο εν μέρει τις 
διαδικασίες για τη διασυνοριακή 
συνεργασία.

Or. fi

Τροπολογία 19
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 a) Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις 
στη λεκάνη της Μεσογείου μετά την 
αραβική άνοιξη, απαιτείται μια 
ολοκληρωμένη ευρωμεσογειακή πολιτική, 
ιδιαίτερα για την ενθάρρυνση των 
επενδύσεων, την αύξηση της ανάπτυξης 
και της απασχόλησης και την εξασφάλιση 
της ισόρροπης ανάπτυξης των 
περιφερειών και στις δύο ακτές της 
Μεσογείου.

Or. fr

Τροπολογία 20
Riikka Manner
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 a) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
δεσμευτεί υπέρ της βόρειας διάστασης  
της εταιρικής σχέσης, και ως εκ τούτου 
πρέπει να αναπτύξει τα μέσα ώστε να 
καταστεί δυνατή η συμμετοχή στη 
διασυνοριακή συνεργασία. Για μια 
λεπτομερή περιγραφή της συνέχισης της 
χρηματοδότησης της βόρειας διάστασης 
για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού, θα χρειαστεί
ομαδοποίηση στον παρόντα κανονισμό 
των διατάξεων των σχετικών με αυτό το 
θέμα. 

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η βόρεια διάσταση έχει μια ισχυρή περιφερειακή ιδιαιτερότητα, επιπλέον δε, οι χώρες 
συμμετέχουν στη συνεργασία στο πλαίσιο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας του
Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης.

Τροπολογία 21
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της 
πρέπει να βελτιώσουν τη συνοχή και τη 
συμπληρωματικότητα των αντίστοιχων 
πολιτικών τους που αφορούν τη 
συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η 
συνεργασία της Ένωσης και η συνεργασία 
των κρατών μελών θα συμπληρώνουν και 
θα ενισχύουν τη μία την άλλη, ενδείκνυται 
να προβλεφθεί κοινός προγραμματισμός, ο 

(15) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της 
πρέπει να βελτιώσουν τη συνοχή, την 
αποτελεσματικότητα και τη 
συμπληρωματικότητα των αντίστοιχων 
πολιτικών τους που αφορούν τη 
συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η 
συνεργασία της Ένωσης και η συνεργασία 
των κρατών μελών θα συμπληρώνουν και 
θα ενισχύουν τη μία την άλλη, ιδίως σε 
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οποίος πρέπει να εφαρμόζεται όπου αυτό 
είναι εφικτό και σκόπιμο.

τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η 
εκπαίδευση και η έρευνα, ενδείκνυται να 
προβλεφθεί κοινός προγραμματισμός και 
κοινή χρηματοδότηση, που  πρέπει να
εφαρμόζονται όπου αυτό είναι εφικτό και 
σκόπιμο.

Or. fr

Τροπολογία 22
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού χρησιμοποιείται 
προς όφελος των χωρών εταίρων και
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το 
κοινό όφελος της ΕΕ και των χωρών 
εταίρων.

2. Η στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού χρησιμοποιείται 
προς όφελος των χωρών εταίρων και
πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για το 
κοινό όφελος της ΕΕ και των χωρών 
εταίρων.

Or. fr

Τροπολογία 23
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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.

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού προωθεί ενισχυμένη πολιτική 
συνεργασία και σταδιακή οικονομική και 
κοινωνική 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 
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συμφωνία.

Or. pl

Τροπολογία 24
François Alfonsi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – 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 
κοινωνικών εταίρων,

α) στην προώθηση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων 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 
κοινωνικών εταίρων,

Or. fr

Τροπολογία 25
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – 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· στο πλαίσιο 
αυτό, θα πρέπει να προωθηθεί η 
ανάπτυξη του ευρωμεσογειακού 
πανεπιστημίου (EMUNI), καθώς και 
ακαδημαϊκών και φοιτητικών 
ανταλλαγών. Επιπλέον, πρέπει να 
υπογραμμισθεί ο καθοριστικός ρόλος της 
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συνεργασίας μεταξύ των πόλεων και των 
κοινωνικών εταίρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των γειτόνων της, στο 
παράδειγμα της Περιφερειακής και 
Τοπικής Ευρωμεσογειακής Συνέλευσης 
(ARLEM)·

Or. fr

Τροπολογία 26
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) στη δημιουργία προϋποθέσεων για 
καλή διαχείριση της κινητικότητας των 
προσώπων και για πολυεπίπεδες 
διαπροσωπικές επαφές·

γ) στη δημιουργία προϋποθέσεων για καλή 
διαχείριση της κινητικότητας των 
προσώπων και για πολυεπίπεδες 
διαπροσωπικές επαφές,
συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, 
δραστηριοτήτων στον πολιτιστικό και 
αθλητικό τομέα·

Or. pl

Τροπολογία 27
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – 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, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, στην 
προώθηση της εσωτερικής οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, την 
ενίσχυση της έρευνας προς το κοινό 
συμφέρον των χωρών που συμμετέχουν,
στην ανάπτυξη της υπαίθρου, στη δράση 



AM\900921EL.doc 11/23 PE488.042v01-00

EL

για το κλίμα και της ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές·

Or. en

Τροπολογία 28
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στην υποπεριφερειακή και 
περιφερειακή συνεργασία και στη 
συνεργασία σε ολόκληρη την περιοχή 
γειτονίας, καθώς και στη διασυνοριακή 
συνεργασία.

στ) στην υποπεριφερειακή και 
περιφερειακή συνεργασία και στη 
συνεργασία σε ολόκληρη την περιοχή 
γειτονίας, καθώς και στη διασυνοριακή 
συνεργασία· επίσης στην ανάπτυξη των 
διευρωπαϊκών δικτύων, των υποδομών 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
θαλάσσιων αρτηριών, με στόχο την 
αύξηση του εμπορίου και τη διευκόλυνση 
της κινητικότητας μεταξύ των 
ευρωπαϊκών περιφερειών και των 
γειτονικών περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία 29
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ.α) την προώθηση της ανάπτυξης 
συνεργιών και την ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
ταμείων και προγραμμάτων του 
προενταξιακού μηχανισμού και της 
Πολιτικής Γειτονίας·

Or. fr
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Τροπολογία 30
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ.α) την ενίσχυση των ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 31
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η υποστήριξη αυτή δεν δεσμεύει την 
ΕΕ σχετικά με ενδεχόμενη υποβολή 
αίτησης για ένταξη των ενδιαφερομένων 
χωρών.

Or. fr

Τροπολογία 32
Riikka Manner

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 

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
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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.

επίτευξη ανάπτυξης και  την
πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, καθώς
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.

Or. fi

Τροπολογία 33
Evgeni Kirilov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η επιτυχής εφαρμογή της αρχής της 
εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, απαιτεί υποστήριξη για τη 
διαμόρφωση ικανοτήτων και τη βελτίωση 
της κατάστασης των εταίρων, που μπορεί 
να επιτευχθεί με θεσμικά μέτρα 
ανάπτυξης ικανοτήτων, που 
υποστηρίζονται από το μέσο αυτό.

Or. en

Τροπολογία 34
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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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 και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων. Η συνέργεια μεταξύ αυτών 
των προγραμμάτων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων 
και την αλληλοενίσχυσή τους σε 
περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο.

Or. ro

Τροπολογία 35
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας τα οποία αφορούν 
συνεργασία μεταξύ ενός ή περισσότερων 
κρατών μελών, αφενός, και ενός ή 
περισσότερων χωρών εταίρων και/ή της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, τα οποία 
πραγματοποιούνται στο κοινό τμήμα των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

γ) προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας και συνεργασίας μεταξύ 
περιφερειών ενός κράτους μέλους, τα 
οποία αφορούν συνεργασία μεταξύ ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, αφενός, και 
ενός ή περισσότερων χωρών εταίρων και/ή 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, τα 
οποία πραγματοποιούνται στο κοινό τμήμα 
των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Or. bg

Τροπολογία 36
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τα θαλάσσια σύνορα που καλύπτουν 
τις εδαφικές μονάδες NUTS επιπέδου 3 ή 
ισοδύναμου επιπέδου που βρίσκονται κατά 
μήκος των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ 
των κρατών μελών και των χωρών εταίρων 
και/ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που 
απέχουν μεταξύ τους μέχρι 150 χιλιόμετρα, 
με την επιφύλαξη δυνητικών προσαρμογών 
οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συνοχή και η συνέχεια της 
δράσης συνεργασίας,

β) για τα θαλάσσια σύνορα που καλύπτουν 
τις εδαφικές μονάδες NUTS επιπέδου 3 ή 
ισοδύναμου επιπέδου που βρίσκονται κατά 
μήκος των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ 
των κρατών μελών και των χωρών εταίρων 
και/ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που 
απέχουν μεταξύ τους μέχρι 150 χιλιόμετρα,
εκτός από τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές στις οποίες ο περιορισμός αυτός 
δεν ισχύει, με την επιφύλαξη δυνητικών 
προσαρμογών οι οποίες απαιτούνται 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή 
και η συνέχεια της δράσης συνεργασίας,

Or. pt

Τροπολογία 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) οι συνεισφορές στα διεθνικά
προγράμματα τα οποία θεσπίζονται βάσει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της […] περί καθορισμού 
ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, στα οποία 
συμμετέχουν χώρες εταίροι και/ή η Ρωσική 
Ομοσπονδία.

ζ) οι συνεισφορές στις 
μακροπεριφερειακές ισχύουσες και 
μελλοντικές στρατηγικές και στα
διακρατικά προγράμματα τα οποία 
θεσπίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της […] περί 
καθορισμού ειδικών διατάξεων για την 
υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στα 
οποία συμμετέχουν χώρες εταίροι και/ή η 
Ρωσική Ομοσπονδία.

Or. fr



PE488.042v01-00 16/23 AM\900921EL.doc

EL

Τροπολογία 38
François Alfonsi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) οι συνεισφορές σε διακρατικά 
προγράμματα που καθιερώθηκαν ως 
μέρος μιας ευρύτερης 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τις 
χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας και / ή της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας·

Or. fr

Τροπολογία 39
Evgeni Kirilov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ενδεικτικές χορηγήσεις κεφαλαίων 
στα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα 
βασίζονται πρωτίστως στον πληθυσμό των 
επιλέξιμων περιοχών. Κατά τον καθορισμό 
των ενδεικτικών χορηγήσεων, μπορούν να 
γίνουν προσαρμογές ώστε να υπάρχει 
ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και των συνεισφορών που 
παρέχονται στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού του παρόντος 
μηχανισμού, καθώς και άλλων 
παραγόντων που επηρεάζουν τον βαθμό 
συνεργασίας, όπως τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των παραμεθόριων 
περιοχών και η ικανότητά τους για 
διαχείριση και απορρόφηση της στήριξης 
της Ένωσης.

4. Οι ενδεικτικές χορηγήσεις κεφαλαίων 
στα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα 
βασίζονται πρωτίστως σε σχετικά 
κριτήρια των επιλέξιμων περιοχών. Κατά 
τον καθορισμό των ενδεικτικών 
χορηγήσεων, μπορούν να γίνουν 
προσαρμογές ώστε να υπάρχει ισορροπία 
μεταξύ των συνεισφορών από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και των συνεισφορών που 
παρέχονται στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού του παρόντος 
μηχανισμού, καθώς και άλλων 
παραγόντων που επηρεάζουν τον βαθμό 
συνεργασίας, όπως τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των παραμεθόριων 
περιοχών και η ικανότητά τους για 
διαχείριση και απορρόφηση της στήριξης 
της Ένωσης.
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Or. en

Τροπολογία 40
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ενδεικτικές χορηγήσεις κεφαλαίων 
στα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα 
βασίζονται πρωτίστως στον πληθυσμό των 
επιλέξιμων περιοχών. Κατά τον καθορισμό 
των ενδεικτικών χορηγήσεων, μπορούν να 
γίνουν προσαρμογές ώστε να υπάρχει 
ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και των συνεισφορών που 
παρέχονται στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού του παρόντος 
μηχανισμού, καθώς και άλλων 
παραγόντων που επηρεάζουν τον βαθμό 
συνεργασίας, όπως τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των παραμεθόριων 
περιοχών και η ικανότητά τους για 
διαχείριση και απορρόφηση της στήριξης 
της Ένωσης.

4. Οι ενδεικτικές χορηγήσεις κεφαλαίων 
στα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα 
βασίζονται πρωτίστως στον πληθυσμό των 
επιλέξιμων περιοχών. Κατά τον καθορισμό 
των ενδεικτικών χορηγήσεων, μπορούν να 
γίνουν προσαρμογές ώστε να υπάρχει 
ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και των συνεισφορών που 
παρέχονται στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού του παρόντος 
μηχανισμού, καθώς και άλλων 
παραγόντων που επηρεάζουν τον βαθμό 
συνεργασίας, όπως τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των παραμεθόριων 
περιοχών και η ικανότητά τους για 
διαχείριση και απορρόφηση της στήριξης 
της Ένωσης. Θα πρέπει να καθοριστεί 
σαφέστερα η κατανομή της 
χρηματοδότησης με βάση ενδεχομένως 
και άλλα κριτήρια. 

Or. fi

Τροπολογία 41
Evgeni Kirilov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Τα σχετικά κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 
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εγκρίνονται μέσω  κατ 'εξουσιοδότηση 
πράξης.

Or. en

Τροπολογία 42
Evgeni Kirilov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός ενός έτους από την έγκριση του 
εγγράφου προγραμματισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 9, οι συμμετέχουσες 
χώρες υποβάλλουν από κοινού προτάσεις 
για κοινά επιχειρησιακά προγράμματα 
στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θεσπίζει κάθε 
κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα αφού 
ελέγξει πρώτα τη συνοχή του με τον 
παρόντα κανονισμό, το έγγραφο 
προγραμματισμού και τους κανόνες 
εφαρμογής.

4. Εντός ενός έτους από την έγκριση του 
εγγράφου προγραμματισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 9, οι συμμετέχουσες 
χώρες υποβάλλουν από κοινού προτάσεις 
για κοινά επιχειρησιακά προγράμματα 
στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θεσπίζει κάθε 
κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα αφού 
ελέγξει πρώτα τη συνοχή του με τον 
παρόντα κανονισμό, το έγγραφο 
προγραμματισμού και τους κανόνες 
εφαρμογής εντός τριών μηνών από την 
υποβολή του από τις συμμετέχουσες 
χώρες.

Or. en

Τροπολογία 43
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Εάν μια συμμετέχουσα χώρα αναλάβει 
να συγχρηματοδοτήσει από κοινού ένα 
πρόγραμμα, το κοινό επιχειρησιακό 
πρόγραμμα αποσαφηνίζει τις ρυθμίσεις για 
την παροχή, χρήση και παρακολούθηση 
της συγχρηματοδότησης. Η σχετική 
συμφωνία χρηματοδότησης υπογράφεται 

10. Εάν μια συμμετέχουσα χώρα αναλάβει 
να συγχρηματοδοτήσει από κοινού ένα 
πρόγραμμα, το κοινό επιχειρησιακό 
πρόγραμμα αποσαφηνίζει τις ρυθμίσεις για 
την παροχή, χρήση και παρακολούθηση 
της συγχρηματοδότησης.
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από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Or. fr

Τροπολογία 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την κατάλληλη προετοιμασία της 
εφαρμογής των κοινών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται μετά την υποβολή των 
κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων
στην Επιτροπή θεωρούνται επιλέξιμες το 
νωρίτερο από την 1η Ιανουαρίου 2014.

3. Για την κατάλληλη προετοιμασία της 
εφαρμογής των κοινών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται είναι επιλέξιμες από 
την ημερομηνία κατά την οποία το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα υποβλήθηκε
στην Επιτροπή ή από 1ης Ιανουαρίου 2014
εάν η ημερομηνία αυτή είναι 
προγενέστερη.

Or. fr

Τροπολογία 45
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κανόνες εφαρμογής για τον 
καθορισμό των ειδικών διατάξεων 
εφαρμογής του παρόντος τίτλου 
θεσπίζονται μέσω μιας κατ' εξουσιοδότηση 
πράξης σύμφωνα με το άρθρο 14.

1. Οι κανόνες εφαρμογής για τον 
καθορισμό των ειδικών διατάξεων 
εφαρμογής του παρόντος τίτλου 
θεσπίζονται μέσω μιας κατ' εξουσιοδότηση 
πράξης σύμφωνα με το άρθρο 14. Ο 
παρών κανονισμός, με τα μέσα 
χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής 
πολιτικής γειτονίας, στο πλαίσιο των 
εκτελεστικών κανόνων για τη 
διασυνοριακή συνεργασία, θα 
δημιουργήσει ένα ευέλικτο πλαίσιο  για τα 
χρηματοδοτικά μέσα της πολιτικής 
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γειτονίας, υπέρ της εφαρμογής των 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας. Η Επιτροπή πρέπει να 
εξετάσει, για τη διασυνοριακή 
συνεργασία, τη δυνατότητα ενοποίησης 
των ξεχωριστών διατάξεων για να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος ασυμβατότητας 
μεταξύ των κανόνων εφαρμογής των 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας και των μέσων της από 
κοινού εφαρμογής στον τομέα των 
εξωτερικών σχέσεων ή των εθνικών 
διατάξεων από τις συμμετέχουσες χώρες·

Or. fi

Τροπολογία 46
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Πρέπει να βασίζονται μάλλον στην 
κοινή διαχείριση, την εναρμόνιση με τις 
πρακτικές της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας και μια ειλικρινή
συνεργασία. Η ρυθμιστική βάση επιτρέπει 
στις συμμετέχουσες χώρες να 
συμφωνήσουν στο θέμα των 
διαφορετικών τρόπων διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας του ΜΕΓΕΣ στα εξωτερικά σύνορα λειτουργούν 
σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα: μερικά είναι περισσότερο εστιασμένα στη συνεργασία με 
μια σημαντική συμμετοχή της χώρας εταίρου, ενώ άλλα είναι πιο κοντά σε προγράμματα 
τεχνικής βοήθειας.

Τροπολογία 47
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα θέματα που καλύπτονται από τους 
εκτελεστικούς κανόνες περιλαμβάνουν 
διατάξεις σχετικά με:

2. Τα θέματα που καλύπτονται από τους 
εκτελεστικούς κανόνες περιλαμβάνουν 
διατάξεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με:

Or. fr

Τροπολογία 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την εκπόνηση, την τροποποίηση και το 
κλείσιμο των κοινών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων,

β) το περιεχόμενο, την εκπόνηση, την 
τροποποίηση και το κλείσιμο των κοινών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων,

Or. fr

Τροπολογία 49
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το ρόλο και τη λειτουργία των δομών 
του προγράμματος: την κοινή επιτροπή 
παρακολούθησης, τη διαχειριστική αρχή 
και την κοινή τεχνική γραμματεία της, τις 
κοινές επιτροπές επιλογής,
συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, 
της λογοδοσίας και της ευθύνης τους, σε 
μόνιμη και ουσιαστική βάση, την 
περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου και τις προϋποθέσεις για την 

γ) το ρόλο και τη λειτουργία των δομών 
του προγράμματος: την κοινή επιτροπή 
παρακολούθησης, τη διαχειριστική αρχή 
και την κοινή τεχνική γραμματεία της, την 
επιτροπή επιλογής των προγραμμάτων,
συμπεριλαμβανομένων του επιπέδου της, 
της ταυτοποίησης, της λογοδοσίας και της 
ευθύνης της, σε μόνιμη και ουσιαστική 
βάση, την περιγραφή των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου και τις 
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τεχνική και δημοσιονομική διαχείριση της 
στήριξης της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλεξιμότητας 
των δαπανών,

προϋποθέσεις για την τεχνική και 
δημοσιονομική διαχείριση της στήριξης 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
επιλεξιμότητας των δαπανών, και των 
διαδικασιών ανάκτησης·

Or. fr

Τροπολογία 50
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις διαδικασίες ανάκτησης, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση,

δ) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
των κοινών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 51
François Alfonsi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

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, των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, η Ένωση καλεί τη σχετική 
χώρα σε διαβουλεύσεις με σκοπό την 
εξεύρεση λύσης αποδεκτής για αμφότερα 
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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

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. fr

Τροπολογία 52
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το διαθέσιμο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού κατά την περίοδο 2014-2020 
ανέρχεται σε 18 182 300 000 ευρώ
(τρέχουσες τιμές). Ποσοστό έως 5% του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου διατίθεται σε 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 σημείο γ).

1. Το διαθέσιμο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού κατά την περίοδο 2014-2020 
ανέρχεται σε 18 182 300 000 ευρώ
(τρέχουσες τιμές). Ποσοστό έως 7% του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου διατίθεται σε 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας
και συνεργασίας μεταξύ περιφερειών ενός 
κράτους μέλους που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο γ).

Or. bg


