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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τεχνική και χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες 
μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) ενισχύει, στο πλαίσιο του ισχύοντος 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, τη μετάβαση τους από καθεστώς δυνάμει υποψήφιων 
σε καθεστώς υποψήφιων χωρών και την ενδεχόμενη ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ενώ συμβάλλει, ακόμη, στην προώθηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας. 
Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ότι το παρόν κείμενο του κανονισμού, όπως 
προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM (2011) 838, επιτυγχάνει σε γενικές γραμμές 
το σκοπό του που συνίσταται στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της χρηματοδοτικής 
και τεχνικής συνδρομής μέσω της βελτίωσης της λειτουργίας του μηχανισμού και της 
μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων. Παρόλα αυτά, η συντάκτρια έχει υποβάλει 
ορισμένες τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό IPA II, οι 
οποίες αφορούν τα ζητήματα που αναπτύσσονται στις ακόλουθες παραγράφους.

Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας που χρηματοδοτούνται από τον εν λόγω 
Μηχανισμό είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική 
ανάπτυξης. Στόχος τους είναι η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της αριστείας, η 
ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας των διασυνοριακών περιοχών, η πολιτική ασφάλεια της 
περιοχής, καθώς και η διευκόλυνση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με 
τη συντάκτρια, κρίνεται ζωτικής σημασίας τόσο η μείωση των υφιστάμενων διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διασυνοριακών περιοχών όσο και η βελτίωση της 
συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σχετικά με 
κοινωνικά, πολιτιστικά και επιστημονικά ζητήματα. Για το σκοπό αυτό και κατόπιν 
διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρίνεται ότι η διάθεση μεγαλύτερου ποσού 
χρηματοδότησης από τον ΜΠΒ για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας είναι 
αναγκαία και δικαιολογημένη ιδίως υπό το προαναφερθέν πρίσμα της πολιτικής της ΕΕ για τη 
συνοχή. 

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, θα πρέπει να καταβληθεί συνεχής προσπάθεια για την ενίσχυση 
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, στην παρούσα πρόταση 
θα πρέπει να περιληφθεί μία επιπλέον αιτιολογική σκέψη, η οποία θα αναφέρεται σε αυτή 
καθαυτή την ιδέα της δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη συντάκτρια της γνωμοδότησης, η 
Ευρώπη θα πρέπει να επιβεβαιώσει την προσέγγισή της με στόχο την προαγωγή της 
δημοκρατίας, το σεβασμό της αρχής του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
τω θεμελιωδών ελευθεριών. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν περισσότερο 
ευέλικτα και αποτελεσματικά μέσα και μηχανισμοί προκειμένου να βελτιωθούν τα εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ για τη στήριξη της 
δημοκρατίας . 

Η συντάκτρια εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι απαιτείται ενδεχομένως 
αποτελεσματικότερη αναπροσαρμογή των κριτηρίων που εφαρμόζονται για την κατανομή 
των κονδυλίων στο πλαίσιο του ΜΠΒ. Ο Μηχανισμός είναι σύμφωνος με τις αρχές της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και, ως εκ τούτου, η χρηματοδότησή του εξαρτάται σε 



PE487.681v01-00 4/14 PA\898400EL.doc

EL

σημαντικό βαθμό από το πληθυσμιακό κριτήριο, γεγονός που ενδέχεται να εισάγει διακρίσεις 
σε περιοχές με σχετικά μειωμένο πληθυσμό, όπως είναι οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων.

Επιπρόσθετα, ο ΜΠΒ αποσκοπεί στην ενίσχυση των μεταβατικών μεταρρυθμίσεων και στην 
δημιουργία του θεσμικού πλαισίου που απαιτείται για την εφαρμογή τους. Ωστόσο, η 
πρόταση της Επιτροπής συνεπάγεται ότι τα χρηματοδοτικά κονδύλια που ενδέχεται να λάβει 
η εκάστοτε χώρα είναι ανάλογα του βαθμού απορρόφησης και διοικητικής ικανότητας που 
διαθέτει. Επιπλέον, στα δυτικά Βαλκάνια οι διοικητικές ικανότητες μειώθηκαν εξαιτίας 
παραγόντων που δεν τελούν υπό τον έλεγχο των κρατών της περιοχής και, επομένως, 
καθίσταται εμφανές ότι οι εν λόγω χώρες ενδέχεται να λάβουν μικρότερο ποσοστό 
χρηματοδότησης σε σύγκριση με άλλες υποψήφιες χώρες. Ως εκ τούτου, η συντάκτρια της 
γνωμοδότησης προτείνει τον λεπτομερέστερο ορισμό των κριτηρίων χρηματοδότησης, όπως 
αυτά αναφέρονται στα άρθρα 6 και 9 της πρότασης της Επιτροπής.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δικαιούχων 
χωρών και των κρατών μελών. Το άρθρο 2, σημείο β, της παρούσας πρότασης της Επιτροπής 
θα πρέπει να περιλαμβάνει, συνεπώς, έναν εκτενέστερο ορισμό της συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών και των υποψήφιων / δυνάμει υποψήφιων χωρών. Ως εκ τούτου, η συντάκτρια 
θα επιθυμούσε την ενσωμάτωση του ορισμού της «αδελφοποίησης» στο κείμενο· πρόκειται 
για ένα εργαλείο το οποίο αποσκοπεί στο να συνδράμει τις δικαιούχες χώρες στην ανάπτυξη 
σύγχρονης και αποτελεσματικής διοίκησης, με δομή, ανθρώπινους πόρους και ικανότητες 
διαχείρισης ανάλογες με εκείνες των κρατών μελών της ΕΕ. Η προσθήκη αυτή ενισχύει, 
επίσης, την τοπική και περιφερειακή διάσταση της προενταξιακής διαδικασίας, πράγμα που 
συνιστά σημαντική προσέγγιση από άποψη περιφερειακής πολιτικής ανάπτυξης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια εκ 
μέρους της ΕΕ προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των εθνικών μειονοτήτων στις υπό 
ένταξη χώρες. Οι δυσμενείς διακρίσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η βία εναντίον των 
μελών των μειονοτήτων εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένες. Επιπλέον, η κρατική 
χρηματοδότηση σχετικά με τα μέτρα προστασίας των μειονοτήτων στις εν λόγω χώρες 
παραμένει ανεπαρκής. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να συνεχιστεί η συντονισμένη 
προσπάθεια για την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας και συνδρομής των μειονοτικών 
κοινοτήτων στο πλαίσιο της ουσιαστικής άσκησης των δικαιωμάτων τους. Ως εκ τούτου, η 
αιτιολογική σκέψη 8 της πρότασης κανονισμού θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς στην 
προστασία των εθνικών μειονοτήτων. 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης εκφράζει την ακράδαντη πεποίθησή της ότι η κοινωνία των 
πολιτών και οι οργανώσεις της, οι οποίες αναφέρονται συνήθως ως μη κυβερνητικές (ΜΚΟ), 
πρέπει να υποστηρίζονται σε κάθε ευκαιρία. Αξίζει να σημειωθεί, ως εκ τούτου, ότι σε 
ορισμένες τουλάχιστον από τις δικαιούχες χώρες, η κοινωνία των πολιτών αξιοποιείται ως 
μέσο δημιουργίας διοικητικών ικανοτήτων. Ωστόσο, κρίνεται επίσης αναγκαία η συμμετοχή 
μίας ανεξάρτητης από την κυβέρνηση κοινωνίας πολιτών στην οικοδόμηση της δημοκρατίας. 
Η τροποποίηση του άρθρου 3, παράγραφος 1, της πρότασης της Επιτροπής αποσκοπεί στην 
επίτευξη ακριβώς αυτών των στόχων.

Σύμφωνα με τη συντάκτρια, το πεδίο εφαρμογής και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης από 
τον ΜΠΒ, καθώς και οι εφαρμοστέες διατάξεις για τη συμμετοχή και την επιλεξιμότητα 
απαιτούν περαιτέρω ανάπτυξη και αποσαφήνιση.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Θα πρέπει να τονιστεί η 
σπουδαιότητα της ενίσχυσης της
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες για τη δημιουργία νέων 
αποτελεσματικών μηχανισμών και μέσων 
με στόχο την υποστήριξη μίας 
κυβέρνησης με όρους ισοτιμίας, στην 
οποία όλοι οι πολίτες ενός έθνους θα 
διαμορφώνουν από κοινού τη δημόσια 
πολιτική, τους νόμους και τις ενέργειες 
του κράτους τους, με βάση το γεγονός ότι 
όλοι οι πολίτες διαθέτουν ίσες ευκαιρίες 
έκφρασης της άποψής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης πιστεύει ότι εξακολουθούν να απαιτούνται πρόσθετα μέσα για 
τη στήριξη των δημοκρατικών διαδικασιών στις χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο 
προκειμένου να καλυφθεί το κενό στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η συνδρομή δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να χορηγείται 
σύμφωνα με το πλαίσιο της πολιτικής 

(8) Η συνδρομή δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να χορηγείται 
σύμφωνα με το πλαίσιο της πολιτικής 
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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 
συνδρομή θα πρέπει να εστιάζεται κυρίως 
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 την εξάλειψη των 
διακρίσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική 
τους ανάπτυξη, προωθώντας ένα έξυπνο, 
βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς 
πρόγραμμα ανάπτυξης, σύμφωνα με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», και να 
συμμορφώνεται σταδιακά με τα κριτήρια 
της Κοπεγχάγης. Θα πρέπει να ενισχυθεί η 
συνέπεια ανάμεσα στη χρηματοδοτική 
συνδρομή και τη συνολική πρόοδο που 
σημειώνεται κατά την εφαρμογή της 
προενταξιακής στρατηγικής.

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 
συνδρομή πρέπει να εστιάζεται κυρίως 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, να προωθούν την ισότητα των 
φύλων, να προστατεύουν τις εθνικές 
μειονότητες και να συμβάλλουν στην 
εξάλειψη των διακρίσεων. Επιπλέον, θα 
πρέπει να βελτιώσει την οικονομική και 
κοινωνική τους ανάπτυξη, προωθώντας 
ένα έξυπνο, βιώσιμο και χωρίς 
αποκλεισμούς πρόγραμμα ανάπτυξης, 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», και να συμμορφώνεται σταδιακά με 
τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Θα πρέπει να 
ενισχυθεί η συνέπεια ανάμεσα στη 
χρηματοδοτική συνδρομή και τη συνολική 
πρόοδο που σημειώνεται κατά την 
εφαρμογή της προενταξιακής στρατηγικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των εθνικών μειονοτήτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ιδιαίτερα 
σημαντικό ζήτημα για την ΕΕ, παραμένει ωστόσο σε επιφανειακό επίπεδο στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών πολιτικών. Όσον αφορά τη διαδικασία διεύρυνσης, οι χώρες που αντιμετωπίζουν 
τα λιγότερα προβλήματα εθνικών μειονοτήτων εντός των συνόρων τους θα αποτελέσουν 
αδιαμφισβήτητα τις πρώτες που θα προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, είναι 
σημαντικό να αναγνωρισθεί από τις δυνάμει υποψήφιες και υποψήφιες προς ένταξη χώρες η μη 
εισαγωγή διακρίσεων σε βάρος των εθνικών μειονοτήτων ως στόχος της πολιτικής της ΕΕ.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συνέπεια ανάμεσα στη διαδικασία 
προσχώρησης και την προβλεπόμενη από 
τον παρόντα κανονισμό χρηματοδοτική και 
τεχνική βοήθεια και να επιτευχθούν οι 
στόχοι του προγράμματος της 
προσχώρησης, η Επιτροπή οφείλει να 
θεσπίσει ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής 
για τη χρησιμοποίηση του Μηχανισμού 
Προενταξιακής Βοήθειας. Το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να καθορίζει, μεταξύ άλλων, τον 
κατάλογο των βασικών δράσεων που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού και τα κριτήρια 
κατανομής των κεφαλαίων. Το κοινό 
πλαίσιο στρατηγικής θα πρέπει να συνιστά 
το πλαίσιο αναφοράς για τα εθνικά και 
πολυεθνικά έγγραφα στρατηγικής.

(11) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συνέπεια ανάμεσα στη διαδικασία 
προσχώρησης και την προβλεπόμενη από 
τον παρόντα κανονισμό χρηματοδοτική και 
τεχνική βοήθεια και να επιτευχθούν οι 
στόχοι του προγράμματος της 
προσχώρησης, η Επιτροπή οφείλει να 
θεσπίσει ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής 
για τη χρησιμοποίηση του Μηχανισμού 
Προενταξιακής Βοήθειας. Το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να καθορίζει, μεταξύ άλλων, τον 
κατάλογο των βασικών δράσεων που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού και τα 
λεπτομερέστερα κριτήρια κατανομής των 
κεφαλαίων. Το κοινό πλαίσιο στρατηγικής 
θα πρέπει να συνιστά το πλαίσιο αναφοράς 
για τα εθνικά και πολυεθνικά έγγραφα 
στρατηγικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη σαφών και αδιαμφισβήτητων κριτηρίων για την κατανομή των προενταξιακών 
κεφαλαίων καθίσταται αναγκαία. Δεδομένου ότι η τρέχουσα διατύπωση του κανονισμού 
ενδέχεται να θεωρηθεί ως μη λεπτομερής και ασαφής, θα πρέπει να διαπιστωθεί, κατ' αρχήν, η 
ανάγκη για βαθύτερη επεξεργασία.

Τροπολογία 4

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος·

(iii) καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στην επιβολή του 
νόμου, τους ελέγχους και τη διαχείριση 
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των συνόρων, καθώς και στους των 
μεταναστευτικών ροών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σημειώνεται πρόοδος στην προσπάθεια εξάλειψης της διαφθοράς και καταπολέμησης του 
οργανωμένου εγκλήματος. Παρόλα αυτά, οι εγκληματικές οργανώσεις αναπτύσσουν τις 
δραστηριότητές τους κυρίως πέρα των εθνικών συνόρων: εμπόριο ναρκωτικών, λαθρεμπόριο, 
διακίνηση λαθρομεταναστών, κυκλοφορία πλαστού χρήματος. Προκειμένου με τη συνδρομή της 
ΕΕ να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική η επίλυση των εν λόγω προβλημάτων επιβάλλεται 
η βελτίωση του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, η καταπολέμηση του εγκλήματος, ο 
έλεγχος των συνόρων και η επικέντρωση της προσοχής κυρίως στη διασυνοριακή διακίνηση 
των προσώπων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) Στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής ανάπτυξης με στόχο την 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, βελτίωση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών και των 
υποψήφιων ή δυνάμει υποψήφιων προς 
ένταξη χωρών, καθώς επίσης και μεταξύ 
των χωρών αυτών, μεταξύ άλλων μέσω:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω εργαλείο οικοδόμησης θεσμών έχει διάφορα πλεονεκτήματα και οφέλη, μεταξύ των 
οποίων τα σημαντικότερα είναι: ανάπτυξη σύγχρονης και αποτελεσματικής διοίκησης σε 
κεντρικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, άμεση ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων όσον 
αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ, εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της διοίκησης της ΕΕ, 
κατάρτιση και βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων, μεταβολές στις οργανωτικές 
πρακτικές και νοοτροπίες, καλύτερη επικοινωνία και καλύτερος συντονισμός, κτλ.
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Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ν α) η αδελφοποίηση, η οποία επιτρέπει 
σε δύο κοινότητες να συνεργάζονται με 
πρωτόγνωρο τρόπο προκειμένου να 
αναπτύξουν μία σύγχρονη και 
αποτελεσματική δημόσια διοίκηση -
συμπεριλαμβανομένων σταθερών δομών, 
εξειδικευμένου προσωπικού και 
κατάλληλων ικανοτήτων - διαμορφωμένη 
με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται 
στα πρότυπα που ισχύουν στα κράτη 
μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω εργαλείο οικοδόμησης θεσμών έχει διάφορα πλεονεκτήματα και οφέλη, μεταξύ των 
οποίων τα σημαντικότερα είναι: ανάπτυξη σύγχρονης και αποτελεσματικής διοίκησης σε 
κεντρικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, άμεση ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων όσον 
αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ, εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της διοίκησης της ΕΕ, 
κατάρτιση και βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων, μεταβολές στις οργανωτικές 
πρακτικές και νοοτροπίες, καλύτερη επικοινωνία και καλύτερος συντονισμός, κτλ.

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) ανάπτυξη των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και ενίσχυση 
των δραστηριοτήτων τους για την 
οικοδόμηση μιας δημοκρατικής 
κοινωνίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες χώρες, η κοινωνία των πολιτών θεωρείται ως μέσο διαμόρφωσης διοικητικών 
ικανοτήτων. Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι επιβάλλεται η συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών στη διαμόρφωση των δημοκρατικών αξιών και η ενίσχυση των ανεξάρτητων από την 
κυβέρνηση δραστηριοτήτων τους.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά την προετοιμασία, εφαρμογή και 
παρακολούθηση της συνδρομής δυνάμει 
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, της 
κοινωνίας των πολιτών και μη κρατικών 
παραγόντων.

5. Κατά την προετοιμασία, εφαρμογή και 
παρακολούθηση της συνδρομής δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
ενεργεί καταρχήν στο πλαίσιο εταιρικής 
σχέσης με τις δικαιούχες χώρες. Η εταιρική 
σχέση περιλαμβάνει τους ακόλουθους
εταίρους:

(i) τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, 
αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·
(ii) τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους·
(iii) φορείς που εκπροσωπούν την
κοινωνία των πολιτών, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, καθώς και φορείς αρμόδιους 
για την προώθηση της ισότητας και της 
μη εισαγωγής διακρίσεων· και
(iv) μη κρατικούς παράγοντες
Οι εταίροι συμμετέχουν στις επιτροπές 
παρακολούθησης των προγραμμάτων.
Η συμμετοχή των εν λόγω εταίρων 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό κώδικα συμπεριφοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οικοδόμηση 
και ενίσχυση της δημοκρατίας. Η ανάπτυξη σύγχρονης και αποτελεσματικής διοίκησης σε 
κεντρικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η άμεση ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, η 
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, η κατάρτιση και βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων, οι 
μεταβολές στις οργανωτικές πρακτικές και τη νοοτροπία, η  καλύτερη επικοινωνία και ο 
αποτελεσματικότερος συντονισμός, καθώς και, τέλος, η εφαρμογή διαρθρωτικών πολιτικών, 
απαιτούν από όλους μία αποφασιστική, σαφή και αναγνώριση ως προς όλες της τις πτυχές της 
αρχής της εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συνδρομή δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού χορηγείται βάσει εθνικών ή 
πολυεθνικών εγγράφων στρατηγικής (στο 
εξής «έγγραφα στρατηγικής»), τα οποία 
θεσπίζονται από την Επιτροπή σε 
συνεργασία με την εκάστοτε δικαιούχο 
χώρα ή τις ενεχόμενες χώρες, για τη 
διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου της Ένωσης.

1. Η συνδρομή δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού χορηγείται βάσει εθνικών ή 
πολυεθνικών εγγράφων στρατηγικής (στο 
εξής «έγγραφα στρατηγικής»), τα οποία 
θεσπίζονται από την Επιτροπή για τη 
διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου της Ένωσης, σε συνεργασία με 
την εκάστοτε δικαιούχο χώρα ή χώρες, 
καθώς και με το κράτος μέλος ή τα 
ενεχόμενα κράτη μέλη και κατόπιν 
εκτεταμένης διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης απορρίπτει την ενιαία και ομοιόμορφη προσέγγιση δεδομένου 
ότι οι διοικητικές ικανότητες και δυνατότητες απορρόφησης, καθώς επίσης και οι τομεακές 
δομές διαφέρουν ευρύτατα μεταξύ των περιοχών στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έγγραφα στρατηγικής 3. Τα έγγραφα στρατηγικής 
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περιλαμβάνουν την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή των κεφαλαίων της Ένωσης ανά 
τομέα πολιτικής, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο 
κοινό πλαίσιο στρατηγικής του ΜΠΒ, 
όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 5  Η 
ενδεικτική κατανομή των κεφαλαίων 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ανάγκες, την 
ικανότητα απορρόφησης και τη διοικητική 
ικανότητα των δικαιούχων χωρών. 
Επιτρέπει, επίσης, την αντιμετώπιση των 
αναγκών που προκύπτουν και 
περιλαμβάνει κίνητρα για τη βελτίωση της 
επίδοσης των δικαιούχων χωρών όσον 
αφορά τους στόχους που τίθενται στις 
πολυετείς ενδεικτικές στρατηγικές.

περιλαμβάνουν την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή των κεφαλαίων της Ένωσης ανά 
τομέα πολιτικής, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο 
κοινό πλαίσιο στρατηγικής του ΜΠΒ, 
όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 5  Η 
ενδεικτική κατανομή των κεφαλαίων 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ανάγκες, 
καθώς επίσης και σε εύλογο βαθμό, την
ικανότητα απορρόφησης και τη διοικητική 
ικανότητα των δικαιούχων χωρών. 
Επιτρέπει, επίσης, την αντιμετώπιση των 
αναγκών που προκύπτουν και 
περιλαμβάνει κίνητρα για τη βελτίωση της 
επίδοσης των δικαιούχων χωρών όσον 
αφορά τους στόχους που τίθενται στις 
πολυετείς ενδεικτικές στρατηγικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης απορρίπτει την ενιαία και ομοιόμορφη προσέγγιση δεδομένου 
ότι οι διοικητικές ικανότητες και δυνατότητες απορρόφησης, καθώς επίσης και οι τομεακές 
δομές διαφέρουν ευρύτατα μεταξύ των περιοχών στις δυνάμει υποψήφιες και υποψήφιες χώρες.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις 
και προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή 
και η αποτελεσματικότητα της 
χρηματοδοτικής βοήθειας της Ένωσης ή να 
ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία, η 
Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την 
διεύρυνση της επιλεξιμότητας των 
προγραμμάτων και μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 για χώρες, 
εδάφη και περιοχές οι οποίες διαφορετικά 
δεν θα θεωρούνταν επιλέξιμες προς 
χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 1, 
όταν το εφαρμοστέο πρόγραμμα ή μέτρο 
έχει παγκόσμιο, περιφερειακό ή 

1. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, 
όπως ορίζεται στην κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το 
άρθρο 11, και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή και η 
αποτελεσματικότητα της χρηματοδοτικής 
βοήθειας της Ένωσης ή να ενισχυθεί η 
περιφερειακή συνεργασία, η Επιτροπή 
δύναται να αποφασίσει την διεύρυνση της 
επιλεξιμότητας των προγραμμάτων και 
μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 7 για 
χώρες, εδάφη και περιοχές οι οποίες 
διαφορετικά δεν θα θεωρούνταν επιλέξιμες 
προς χρηματοδότηση σύμφωνα με το 
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διασυνοριακό χαρακτήρα. άρθρο 1, όταν το εφαρμοστέο πρόγραμμα 
ή μέτρο έχει παγκόσμιο, περιφερειακό ή 
διασυνοριακό χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη συντάκτρια γνωμοδότησης, η φράση «δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις» 
πρέπει να τροποποιηθεί και να διατυπωθεί σαφέστερα, δεδομένου ότι στο πλαίσιο του παρόντος 
κειμένου η χρησιμοποίηση διαφόρων μορφών κεφαλαίων της ΕΕ για εξωτερική χρήση
(ΕΜΓΕΣ, ΜΠΒ, ΕΤΔ, ταμεία ανάπτυξης του «Τρίτου Κόσμου») εναπόκειται αποκλειστικά στην 
διακριτική ευχέρεια των εκτελεστικών αρχών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η διασυνοριακή συνεργασία 
υλοποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους
1,2 και 3, με τη συνδρομή των 
κατάλληλων μέσων. Στα εν λόγω μέσα 
περιλαμβάνονται ειδικότερα ο 
ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής 
συνεργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2006.
_________________
1 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σελ. 19.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) έχει ήδη καταστεί αναγκαίος για την 
εδαφική συνεργασία (διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και διεθνική) εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ως εκ τούτου, θεωρείται ευεργετικό ότι με την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του 
στο πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού αριθ. 1082/2006, ώστε να περιληφθούν τα μέρη 
που δεν έχουν την εγκατάστασή τους σε κάποιο κράτος μέλος, ο ΕΟΕΣ εφαρμόζεται στην 
ευρωπαϊκή πολιτική διεύρυνσης υπό το πρίσμα της «εξωτερικής συνοχής».
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Τροπολογία 13

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). 
Ποσοστό μέχρι 7% του δημοσιονομικού 
ποσού αναφοράς διατίθεται σε 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 
μεταξύ δικαιούχων χωρών και κρατών 
μελών της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η διασυνοριακή συνεργασία αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτικής της 
ΕΕ και αποσκοπεί στο να συμβάλει στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
σε περιοχές εκατέρωθεν των κοινών συνόρων, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σε τομείς 
όπως το περιβάλλον, η δημόσια υγεία και η πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, στη διασφάλιση αποτελεσματικών και ασφαλών συνόρων, καθώς και στην 
προώθηση σε τοπικό επίπεδο διασυνοριακών επαφών μεταξύ πολιτών, κρίνεται απαραίτητη η 
ουσιαστική διάθεση όλο και περισσότερων πόρων στον εν λόγω μηχανισμό.


