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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ *
 

στην πρόταση της Επιτροπής για 

______________________ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συµβουλίου σχετικά µε τη 
θέσπιση χρηµατοδοτικού µέσου για τη συνεργασία µε τις εκβιοµηχανισµένες και τις 

λοιπές υψηλού εισοδήµατος χώρες και εδάφη 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 
207, παράγραφος 2 και 209 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Ενεργώντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία1, 

Εκτιµώντας τα εξής: 

                                                 
* Πολιτικές τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους 

πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
1  ΕΕ L 
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(1) Από το 2007 η Κοινότητα έχει βελτιώσει τη γεωγραφική συνεργασία της µε τις 
αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας, της Κεντρικής Ασίας και της Λατινικής Αµερικής, 
καθώς και µε το Ιράκ, το Ιράν, την Υεµένη και τη Νότια Αφρική στο πλαίσιο του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση µηχανισµού χρηµατοδότησης της 
αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ)1.  

(2) Ο κύριος και πρωταρχικός στόχος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 είναι η 
εξάλειψη της φτώχειας µέσω της επιδίωξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Το 
πεδίο συνεργασίας για τα γεωγραφικά προγράµµατα µε τις αναπτυσσόµενες χώρες, τα 
εδάφη και τις περιφέρειες που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο αυτού του κανονισµού 
περιορίζεται εξάλλου στη χρηµατοδότηση µέτρων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για 
την ∆ηµόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια (∆ΑΒ) τα οποία καθορίστηκαν από την Επιτροπή 
Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ/ΕΑΒ).  

(3)  Είναι προς το συµφέρον της Ένωσης να εµβαθύνει ακόµη περισσότερο τις σχέσεις της µε 
τις ενδιαφερόµενες αναπτυσσόµενες χώρες, οι οποίες είναι σηµαντικοί διµερείς εταίροι 
και συντελεστές σε πολυµερή φόρουµ και στην παγκόσµια διακυβέρνηση µε τους 
οποίους η Κοινότητα έχει στρατηγικά συµφέροντα για την προώθηση διαφοροποιηµένων 
σχέσεων, ιδίως σε τοµείς όπως οι οικονοµικές, εµπορικές, πανεπιστηµιακές, 
επιχειρηµατικές και επιστηµονικές ανταλλαγές. Συνεπώς, χρειάζεται ένα χρηµατοδοτικό 
µηχανισµό ο οποίος να επιτρέπει τη χρηµατοδότηση τέτοιων µέτρων, τα οποία από τη 
φύση τους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ∆ΑΒ σύµφωνα µε τα κριτήρια που 
έχουν θεσπισθεί από τον ΟΟΣΑ για τη δηµόσια αναπτυξιακή βοήθεια (κριτήρια ∆ΑΒ), 
τα οποία όµως έχουν αποφασιστική σηµασία για την ισχυροποίηση των σχέσεων και 
συµβάλλουν σηµαντικά στην πρόοδο και ανάπτυξη των οικείων αναπτυσσοµένων 
χωρών. 

(4) Για το σκοπό αυτό, καθιερώθηκαν τέσσερις προπαρασκευαστικές ενέργειες στις 
διαδικασίες του προϋπολογισµού 2007 και 2008 προκειµένου να αρχίσει η ενισχυµένη 
αυτή συνεργασία σύµφωνα µε το άρθρο 49, παράγραφος 6, στοιχείο β) του κανονισµού 
(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων2· 
(ο δηµοσιονοµικός κανονισµός): επιχειρηµατικές και επιστηµονικές ανταλλαγές µε την 
Ινδία, επιχειρηµατικές και επιστηµονικές ανταλλαγές µε την Κίνα, συνεργασία µε την 
οµάδα χωρών µέσου εισοδήµατος στην Ασία και συνεργασία µε την οµάδα χωρών µέσου 
εισοδήµατος στη Λατινική Αµερική. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού, η νοµοθετική διαδικασία που ακολουθεί τις προπαρασκευαστικές ενέργειες 
πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του τρίτου οικονοµικού έτους. 

(5) Οι στόχοι και οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συµβουλίου3 
επιτρέπουν να συνεχιστεί αυτή η ενισχυµένη συνεργασία µε τις χώρες που εµπίπτουν 
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να 
διευρυνθεί το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 και να 
προβλέπεται χρηµατοδοτικό κονδύλιο το οποίο να καλύπτει τη συνεργασία µε αυτές τις 
αναπτυσσόµενες χώρες.  

                                                 
1 ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41. 
2 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. 
3 ΕΕ L 405, 30.12.2006, σ. 41 
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(5a) Με την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1934/2006  τα ενδιαφερόµενα αναπτυσσόµενα κράτη είναι αντικείµενο δύο 
διαφορετικών µέσων χρηµατοδότησης στον τοµέα της εξωτερικής δράσης. Θα πρέπει 
να διασφαλισθεί ότι τα δύο µέσα χρηµατοδότησης παραµένουν αυστηρά διαχωρισµένα 
µεταξύ τους. Βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 χρηµατοδοτούνται τέτοια 
µέσα που πληρούν τα κριτήρια ∆ΑΒ, ενώ βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 
θα πρέπει αποκλειστικά να περιληφθούν µέσα τα οποία δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια. 
Πέραν αυτών θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα διεπόµενα έως τώρα από τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 κράτη, ιδίως οι εκβιοµηχανισµένες χώρες καθώς και 
λοιπές χώρες και εδάφη υψηλού εισοδήµατος, µε την επέκταση του γεωγραφικού 
πεδίου εφαρµογής του κανονισµού δεν τίθενται σε δυσµενέστερη µοίρα, ιδίως από 
χρηµατοδοτική άποψη. 

(5β)  ∆εδοµένου ότι η οικονοµική κρίση έχει δηµιουργήσει οξύτατη δηµοσιονοµική ένταση 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η προτεινόµενη επέκταση αφορά χώρες 
που έχουν επιτύχει σε ορισµένες περιπτώσεις ανταγωνιστικότητα συγκρίσιµη µε αυτή 
της Ένωσης και µέσο βιοτικό επίπεδο που προσεγγίζει το επίπεδο ορισµένων κρατών 
µελών, η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ανάλογη των προσπαθειών 
που καταβάλλουν τα δικαιούχα κράτη για να συµµορφώνονται προς τις διεθνείς 
συµβάσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ) και για να συµβάλουν στους 
παγκόσµιους στόχους µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. 

(6) Κατά την εξέταση της εφαρµογής των χρηµατοδοτικών µηχανισµών εξωτερικής δράσης 
εντοπίστηκαν ανακολουθίες στις διατάξεις που εξαιρούν τις δαπάνες για φόρους, 
δασµούς ή άλλα τέλη ως µη επιλέξιµες. Για λόγους συνοχής, προτείνεται να 
εναρµονιστούν αυτές οι διατάξεις µε τους άλλους µηχανισµούς. 

(6a)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τα πολυετή προγράµµατα συνεργασίας, διότι τα εν λόγω προγράµµατα 
συµπληρώνουν τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 και είναι γενικής εφαρµογής. 
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η Επιτροπή να προβαίνει στις δέουσες διαβουλεύσεις κατά 
τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της και µε τη συµµετοχή 
εµπειρογνωµόνων. 

(7) Συνεπώς, ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1934/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 τροποποιείται ως εξής:  

(1) Ο τίτλος του κανονισµού αντικαθίσταται από τον εξής: 

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά 
µε τη θέσπιση χρηµατοδοτικού µέσου για τη συνεργασία µε τις εκβιοµηχανισµένες και 
τις λοιπές υψηλού εισοδήµατος χώρες και εδάφη, καθώς και µε τις αναπτυσσόµενες 
χώρες για δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στη δηµόσια αναπτυξιακή βοήθεια.» 

(2) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
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«Άρθρο 1 
Στόχος 

1.   Η κοινοτική χρηµατοδότηση βάσει του παρόντος κανονισµού στηρίζει την 
οικονοµική, χρηµατοοικονοµική, τεχνική πολιτιστική και ακαδηµαϊκή συνεργασία 
στους τοµείς που απαριθµούνται στο άρθρο 4 και που υπάγονται στα πεδία 
αρµοδιοτήτων της, µε τις εκβιοµηχανισµένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήµατος χώρες 
και εδάφη που απαριθµούνται πλήρως στο Παράρτηµα Ι, καθώς και µε τις 
αναπτυσσόµενες χώρες που εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 , για τη 
θέσπιση µηχανισµού χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας* και 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού (εφεξής «χώρες 
εταίροι»). Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί να χρηµατοδοτήσει µέτρα που δεν πληρούν 
τα κριτήρια για ∆ηµόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια (∆ΑΒ) του ΟΟΣΑ τα οποία 
καθορίστηκαν από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισµού 
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/ΕΑΒ) . 

2.  Πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας µε χώρες εταίρους είναι να ικανοποιηθεί µε 
συγκεκριµένο τρόπο η ανάγκη να ενισχυθούν οι δεσµοί και να υπάρξει µεγαλύτερη 
σύµπραξη µε αυτές σε διµερή, περιφερειακή ή πολυµερή βάση, ούτως ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο και διαφανέστερο περιβάλλον για την ανάπτυξη των 
σχέσεων µεταξύ της Κοινότητας και των χωρών εταίρων και να προαχθεί 
εποικοδοµητικός διάλογος καθώς και να ενισχυθούν οι διαδικασίες για την πρόοδο και 
τη βιώσιµη ανάπτυξη, µε παράλληλη µέριµνα για τα αµοιβαία συµφέροντα, 
συγκεκριµένα την προαγωγή της δηµοκρατίας, το σεβασµό των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, το κράτος δικαίου, την αξιοπρέπεια 
της εργασίας, τη χρηστή διακυβέρνηση και την προστασία του περιβάλλοντος. 

_______________ 

* ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.» 

(3) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρµογής 

1.  Η συνεργασία µε χώρες εταίρους αποσκοπεί σε σύµπραξη µε εταίρους µε είτε 
εκβιοµηχανισµένες; είτε επονοµαζόµενες αναδυόµενες ή αναπτυσσόµενες οικονοµίες, 
προκειµένου να αυξηθούν ο διάλογος και η προσέγγιση και να προωθηθούν οι κοινές 
παρεµφερείς πολιτικές, οικονοµικές και θεσµικές δοµές και αξίες και να αυξηθούν η 
συνεργασία και οι ανταλλαγές µε καθιερωµένους ή διαρκώς και περισσότερο 
σηµαντικούς διµερείς πολιτικούς και εµπορικούς εταίρους αλλά και συντελεστές στα 
διάφορα πολυµερή φόρουµ και στην παγκόσµια διακυβέρνηση. Η συνεργασία καλύπτει 
επίσης εταίρους ως προς τους οποίους η Κοινότητα επιθυµεί να προαγάγει τις αξίες που 
θεωρεί δικές της, τη δηµοκρατία, το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
θεµελιωδών ελευθεριών, σύµφωνα µε τις αρχές που κατευθύνουν την εξωτερική δράση 
της Ένωσης όπως καθορίζονται στη Συνθήκη. 

2.  Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιστάσεις και προκειµένου να διασφαλισθούν η 
συνοχή και η αποτελεσµατικότητα της κοινοτικής βοήθειας και να προαχθεί η 
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περιφερειακή συνεργασία, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίζει, κατά τη θέσπιση των 
ετησίων προγραµµάτων δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 6, ότι είναι επιλέξιµες για 
µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού και χώρες που δεν 
απαριθµούνται στα παραρτήµατα, όταν το σχέδιο ή το πρόγραµµα που θα τεθεί σε 
εφαρµογή έχει περιφερειακό ή διασυνοριακό χαρακτήρα. Αυτό θα προβλέπεται στα 
πολυετή προγράµµατα συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 5. 

2a.  Η Επιτροπή τροποποιεί τους καταλόγους των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ βάσει 
τακτικών αναθεωρήσεων από τον ΟΟΣΑ/ΕΒΑ του καταλόγου των αναπτυσσόµενων 
χωρών και ενηµερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

2β.  Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, για χρηµατοδότηση εκ  µέρους της ΕΕ 
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ανάλογα µε την περίπτωση, στη συµµόρφωση των χωρών 
εταίρων µε τα βασικά πρότυπα εργασίας της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ) 
και στις προσπάθειές τους για την επίτευξη µειώσεων στις εκποµπές αερίων 
θερµοκηπίου. 

2γ. Σε ό,τι αφορά τις χώρες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ, θα τηρείται 
αυστηρά η συνοχή της πολιτικής που εφαρµόζεται µε µέτρα τα οποία 
χρηµατοδοτούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 και του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1337/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
∆εκεµβρίου 2008 για τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιµετώπιση των 
διογκούµενων τιµών των τροφίµων στις αναπτυσσόµενες χώρες1. 

________________ 

1 ΕΕ L 354, 31.12.2008, σ. 62.». 

(3a)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1.  H Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, 
του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών και 
του κράτους δικαίου και επιδιώκει να προαγάγει, να αναπτύξει και να θεµελιώσει την 
τήρηση των αρχών αυτών στις χώρες εταίρους µέσω του διαλόγου και της 
συνεργασίας.». 

(3β)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3.  Μέτρα που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού οφείλουν να 
συνάδουν µε αυτούς και να καλύπτουν τοµείς συνεργασίας, οι οποίοι καθορίζονται 
κυρίως στις πράξεις, στις συµφωνίες, στις δηλώσεις και στα σχέδια δράσης µεταξύ 
της Κοινότητας και των χωρών εταίρων, καθώς και τοµείς που άπτονται των 
ειδικών συµφερόντων και προτεραιοτήτων της Κοινότητας.». 

(3γ)  Στο άρθρο 3, η  παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:  

«4.  Για µέτρα που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, η 
Κοινότητα επιδιώκει την εξασφάλιση συνοχής µε άλλους τοµείς της εξωτερικής της 
δράσης καθώς και µε άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές, ιδίως στον τοµέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χάραξη πολιτικών, µε τον 
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στρατηγικό σχεδιασµό καθώς και µε τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή 
δράσεων.». 

(3δ)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«5.  Μέτρα που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού 
συµπληρώνουν και προσφέρουν προστιθέµενη αξία στις προσπάθειες που 
καταβάλλουν κράτη µέλη και άλλοι κοινοτικοί δηµόσιοι οργανισµοί[…] , στον τοµέα 
των εµπορικών σχέσεων και των πολιτιστικών, πανεπιστηµιακών και επιστηµονικών 
ανταλλαγών.». 

(3ε)  Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«5a. Η Επιτροπή ενηµερώνει και έχει τακτικές ανταλλαγές απόψεων µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.». 

(3στ) Στο άρθρο 4, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Η κοινοτική χρηµατοδότηση υποστηρίζει δράσεις συνεργασίας σύµφωνα µε το 
άρθρο 1, οι οποίες συµβαδίζουν µε τον εν γένει σκοπό, το πεδίο εφαρµογής, τους 
στόχους και τις γενικές αρχές του παρόντος κανονισµού. Η κοινοτική χρηµατοδότηση 
καλύπτει δράσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια για την ∆ηµόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια 
(∆ΑΒ) και οι οποίες εµπεριέχουν ενδεχοµένως περιφερειακή διάσταση, στα κάτωθι 
πεδία συνεργασίας:». 

(3ζ)  Στο άρθρο 4, το σηµείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο  κείµενο: 

«1)  προώθηση της συνεργασίας, των εταιρικών σχέσεων και των κοινών σχεδίων 
µεταξύ οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, πανεπιστηµιακών και 
επιστηµονικών φορέων στην Κοινότητα και στις χώρες εταίρους·». 

(3η)  Στο άρθρο 4, το σηµείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2)  τόνωση των διµερών εµπορικών συναλλαγών, των επενδυτικών εισροών και 
των οικονοµικών συµπράξεων µε ιδιαίτερη εστίαση στις µικρές και µεσαίου 
µεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·». 

(3θ)  Στο άρθρο 4, το σηµείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3)  προώθηση του διαλόγου µεταξύ πολιτικών, οικονοµικών [...], κοινωνικών και 
πολιτιστικών φορέων και άλλων µη κυβερνητικών οργανώσεων σε τοµείς των 
ενδιαφερόντων τους στην Κοινότητα και στις χώρες εταίρους·». 

(3ι)  Στο άρθρο 4, το σηµείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«4)  προώθηση των δεσµών σε προσωπικό επίπεδο, ιδίως σε επίπεδο οικογένειας, 
των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των πνευµατικών 
ανταλλαγών και ενίσχυση της αλληλοκατανόησης µεταξύ πολιτισµών, 
συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για την εξασφάλιση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
συµµετοχής στα Παράθυρα Εξωτερικής Συνεργασίας του Erasmus Mundus και 
συµµετοχή στις ευρωπαϊκές εκθέσεις του εκπαιδευτικού τοµέα.». 
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(3ια)  Στο άρθρο 4, το σηµείο 5 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο: 

«5)  προώθηση συνεργατικών σχεδίων σε τοµείς όπως η έρευνα, η επιστήµη και η 
τεχνολογία, ο αθλητισµός και ο πολιτισµός, η ανανεώσιµη ενέργεια, οι 
µεταφορές […], τα περιβαλλοντικά θέµατα — µεταξύ των οποίων οι 
κλιµατικές µεταβολές, τα τελωνεία […], τα χρηµατοοικονοµικά θέµατα, τα 
νοµικά θέµατα και τα θέµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, και κάθε άλλο 
θέµα αµοιβαίου ενδιαφέροντος της Κοινότητας και των χωρών εταίρων.». 

(3ιβ)  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2.  Τα πολυετή προγράµµατα συνεργασίας καλύπτουν µόνον την περίοδο ισχύος 
του παρόντος κανονισµού. Καθορίζουν τα ειδικά συµφέροντα και τις προτεραιότητες 
της Κοινότητας, τους γενικούς στόχους και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. 
Ειδικότερα όσον αφορά τα Παράθυρα Εξωτερικής Συνεργασίας του Erasmus 
Mundus, τα προγράµµατα επιδιώκουν την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ισόρροπη 
γεωγραφική κάλυψη.  Καθορίζουν επίσης τους τοµείς που επιλέγονται για κοινοτική 
χρηµατοδότηση και παραθέτουν ενδεικτική δηµοσιονοµική κατανοµή των πόρων 
συνολικά, ανά τοµέα προτεραιότητας και ανά χώρα εταίρο ή οµάδα χωρών εταίρων 
για την συγκεκριµένη περίοδο, και, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, υπό µορφή 
διακύµανσης. Τα πολυετή προγράµµατα συνεργασίας υπόκεινται σε ενδιάµεση ή, αν 
παραστεί ανάγκη, σε ad hoc επανεξέταση.». 

(3ιγ)   Στο άρθρο 5, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3.  Τα πολυετή προγράµµατα συνεργασίας και οι ενδεχόµενες επανεξετάσεις 
αυτών θεσπίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 14α.». 

(3ιδ)  Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1.  Η Επιτροπή θεσπίζει ετήσια προγράµµατα δράσης µε βάση τα πολυετή 
προγράµµατα συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 5 και τα κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.». 

(3ιε)  Στο άρθρο 7, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

«1a.  Μέτρα που υπάγονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1257/96 του Συµβουλίου της 
20ής Ιουνίου 1996 σχετικά µε την ανθρωπιστική βοήθεια1, στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1717/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Νοεµβρίου 
2006 για τη θέσπιση µηχανισµού σταθερότητας2, ή στον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ.1905/2006, και είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση δυνάµει αυτών, δεν 
χρηµατοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισµού. 

1β. Η κοινοτική βοήθεια δυνάµει του παρόντος κανονισµού δεν χρησιµοποιείται ούτε 
για την προµήθεια όπλων ή πυροµαχικών, ούτε για επιχειρήσεις µε στρατιωτικές ή 
αµυντικές προεκτάσεις. 

_________ 

∗∗∗∗  ΕΕ L 163, 2.7.1996, .σ. 1. 
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∗∗∗∗∗∗∗∗  ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 1.». 

(4) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:  

«3.  Η κοινοτική χρηµατοδότηση δεν χρησιµοποιείται, κατ’ αρχήν, για την πληρωµή 
φόρων, δασµών ή τελών σε χώρες εταίρους.» 

(4a)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3.  Η Επιτροπή θεσπίζει µέτρα στήριξης που δεν καλύπτονται από τα πολυετή 
προγράµµατα συνεργασίας και τα κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο.». 

(4β)  Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1.  Η Επιτροπή αξιολογεί [...] τακτικά τις δράσεις και τα προγράµµατα που 
χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, εφόσον το κρίνει σκόπιµο ή 
κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου, µέσω 
ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογήσεων, για να ελέγξει κατά πόσον έχουν επιτευχθεί 
οι στόχοι ή, εφόσον δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως, τον βαθµό στον οποίο 
εκπληρώθηκαν, την αποδοτικότητα των χρηµατοδοτηθέντων από την Κοινότητα 
µέτρων καθώς επίσης και το πόσο ικανοποιητικός κρίνεται ο αντίκτυπος αυτών. Βάσει 
αυτών των αξιολογήσεων, η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση 
µελλοντικών ενεργειών. Τα αποτελέσµατα τροφοδοτούν τον σχεδιασµό 
προγραµµάτων και τη διάθεση πόρων.». 

(4γ)  Στο άρθρο 13, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2.  Η Επιτροπή διαβιβάζει προς ενηµέρωση τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1 
εκθέσεις αξιολόγησής της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην επιτροπή του 
άρθρου 15, παράγραφος 1.». 

(4δ)  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο που επετεύχθη κατά την εφαρµογή των µέτρων 
που λαµβάνονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο λεπτοµερή ετήσια έκθεση για την εφαρµογή του. Η 
έκθεση παραθέτει τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και 
παρουσιάζει όλες τις δράσεις και τα προγράµµατα που χρηµατοδοτήθηκαν, εκθέτει 
δε, εφόσον είναι δυνατόν, τα κυριότερα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις των 
δράσεων και προγραµµάτων συνεργασίας.». 

(4ε)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 14a 
Εκτέλεση της εξουσιοδότησης 

1.  Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 ανατίθενται στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρµογής του 
παρόντος κανονισµού.  
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2.  Η Επιτροπή αφού εγκρίνει πράξη κατ' εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί συγχρόνως 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

3.   Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση ανατίθενται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14β και 14γ.». 

(4στ)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 14β  
Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

1.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συµβούλιο. 

2.  Το θεσµικό όργανο που κινεί εσωτερική διαδικασία προκειµένου να αποφασιστεί 
κατά πόσον θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση ενηµερώνει το άλλο θεσµικό όργανο και 
την Επιτροπή, εντός λογικού χρονικού διαστήµατος πριν να ληφθεί η τελική απόφαση, 
αναφέροντας τις υπό εξουσιοδότηση εξουσίες που ενδέχεται να αποτελέσουν 
αντικείµενο ανάκλησης και πιθανούς λόγους για την ανάκληση.  

3.   Η απόφαση περί ανάκλησης θέτει τέρµα στην εν λόγω εξουσιοδότηση. Τίθεται 
σε ισχύ αµέσως ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που καθορίζεται σε αυτήν. ∆εν θίγει 
το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. ∆ηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.». 

(4ζ)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 14γ 
Αντιρρήσεις στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο µπορούν να αντιταχθούν στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου δύο µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης. 

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου αυτή η περίοδος 
παρατείνεται κατά δύο µήνες. 

2. Εάν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συµβούλιο έχει αντιταχθεί στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει 
να ισχύει από την ηµεροµηνία που ορίζεται σ’ αυτήν. 

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν τη λήξη αυτής της περιόδου εάν 
αφενός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφετέρου το Συµβούλιο έχουν ενηµερώσει την 
Επιτροπή για την πρόθεσή τους να µην προβάλουν αντιρρήσεις. 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο αντιταχθεί σε µια κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσµικό όργανο που αντιτάχθηκε 
στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη αναφέρει τους λόγους των αντιρρήσεών του.». 

(5) Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:  
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«Άρθρο 16 
∆ηµοσιονοµικές διατάξειs 

Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, κατά 
την περίοδο 2007 έως 2013, ανέρχεται σε 172 εκατ. EUR για τις χώρες που αναφέρονται 
στο παράρτηµα Ι και σε 176 εκατ. EUR για τις χώρες που αναφέρονται στο παράρτηµα 
ΙΙ. . Οι ετήσιες πιστώσεις για την περίοδο 2010-2013 αποφασίζονται από την αρµόδια 
για τον προϋπολογισµό αρχή στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισµού. Η Επιτροπή παρέχει στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή 
λεπτοµερείς πληροφορίες για όλα τα κονδύλια του προϋπολογισµού και τις ετήσιες 
πιστώσεις που χρηµατοδοτούν τα βάσει του παρόντος κανονισµού µέτρα. Οι εν λόγω 
πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων 
του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Πρέπει επίσης να υπάρξει µέριµνα προκειµένου να 
διασφαλισθεί ότι οι εκβιοµηχανισµένες χώρες καθώς και λοιπές χώρες και εδάφη 
υψηλού εισοδήµατος που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι δεν τίθενται σε 
δυσµενέστερη µοίρα από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού σε χώρες εταίρους 
που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ.  

Πιστώσεις που προγραµµατίζονται για χρήση δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1905/2006 δεν χρησιµοποιούνται γι αυτό το σκοπό.» 

(6) Στο Παράρτηµα, ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — Κατάλογος εκβιοµηχανισµένων και λοιπών χωρών και εδαφών 
υψηλού εισοδήµατος που αφορά ο παρών κανονισµός.»  

(7) Προστίθεται νέο παράρτηµα II, του οποίου το κείµενο περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 
του παρόντος κανονισµού. 

 

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο   Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος      Ο Πρόεδρος 
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Παράρτηµα 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Κατάλογος αναπτυσσόµενων χωρών που αφορά ο παρών κανονισµός 

 
Λατινική Αµερική  
 
1. Αργεντινή 
2. Βολιβία 
3. Βραζιλία 
4. Χιλή 
5. Κολοµβία 
6. Κόστα Ρίκα 
7. Κούβα 
8. Ισηµερινός 
9. Ελ Σαλβαδόρ 
10. Γουατεµάλα 
11. Ονδούρα 
12. Μεξικό 
13. Νικαράγουα 
14. Παναµάς 
15. Παραγουάη 
16. Περού 
17. Ουρουγουάη 
18. Βενεζουέλα  
 
Ασία 
 
19. Αφγανιστάν 
20. Μπανγκλαντές 
21. Μπουτάν 
22. Καµπότζη 
23. Kίνα 
24. Ινδία 
25. Ινδονησία 
26. Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας 
27. Λάος 
28. Μαλαισία 
29. Μαλδίβες 
30. Μογγολία 
31. Μύανµαρ/Βιρµανία 
32. Νεπάλ 
33. Πακιστάν 
34. Φιλιππίνες 
35. Σρι Λάνκα 
36. Ταϊλάνδη 
37. Βιετνάµ 
Κεντρική Ασία 
38. Καζακστάν 
39. ∆ηµοκρατία της Κιργιζίας 
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40. Τατζικιστάν 
41. Τουρκµενιστάν 
42. Ουζµπεκιστάν  
 
Μέση Ανατολή 
 
43. Ιράν 
44. Ιράκ 
45. Υεµένη  
 
Νότια Αφρική 
 
46. Νότια Αφρική» 

 

 
 


