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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ∗∗∗∗ 
 

στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε τον 

--------------------------------------------------------- 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

λοιπές υψηλού εισοδήµατος χώρες και εδάφη 

 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 
 
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα 
άρθρα207, παράγραφος 2 και 209 παράγραφος 1, 
 
έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
 
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία1, 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 
 
(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, 

                                                 
∗  Τροπολογίες: το νέο κείµενο ή τροποποιούµενο κείµενο επισηµαίνεται µε έντονους πλάγιους 

χαρακτήρες· οι διαγραφές επισηµαίνονται µε το σύµβολο ▌. 
1  ΕΕ L …  
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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 Ένωση 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, κατ’ αρχήν, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ∆ΑΒ 
σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχουν θεσπισθεί από τον ΟΟΣΑ για τη δηµόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια (κριτήρια ∆ΑΒ), έχουν όµως 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 (δηµοσιονοµικός κανονισµός): επιχειρηµατικές και 
επιστηµονικές ανταλλαγές µε την Ινδία, επιχειρηµατικές και επιστηµονικές 
ανταλλαγές µε την Κίνα, συνεργασία µε τις αναπτυσσόµενες χώρες της οµάδας µέσου 
εισοδήµατος στην Ασία, και συνεργασία µε τις αναπτυσσόµενες χώρες της οµάδας 
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. 1934/20063 του Συµβουλίου 

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 

                                                 
1 ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41. 
2 EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. 
3 EE L 405, 30.12.2006, σ. 41.  
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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. 

 
(5α) Με την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1934/2006 τα ενδιαφερόµενα αναπτυσσόµενα κράτη υπάγονται σε δύο διαφορετικά 
µέσα χρηµατοδότησης στον τοµέα της εξωτερικής δράσης. Θα πρέπει να 
διασφαλισθεί ο αυστηρός διαχωρισµός των δύο µέσων χρηµατοδότησης. Τα µέτρα 
που πληρούν τα κριτήρια ∆ΑΒ χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1905/2006, ενώ ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 εφαρµόζεται 
αποκλειστικά σε µέτρα τα οποία δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια. Θα πρέπει επίσης 
να διασφαλισθεί ότι τα κράτη που υπάγονταν ως τώρα στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1934/2006, δηλαδή οι βιοµηχανικές χώρες και εδάφη καθώς και λοιπές χώρες και 
εδάφη µε υψηλό εισόδηµα, δεν θα βρεθούν σε δυσµενέστερη θέση µε την επέκταση 
του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής, ιδίως από χρηµατοδοτική άποψη. 

 
(5β) ∆εδοµένου ότι η οικονοµική κρίση έχει προκαλέσει οξύτατη δηµοσιονοµική ένταση 

σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δε προτεινόµενη επέκταση αφορά χώρες 
που έχουν επιτύχει σε ορισµένες περιπτώσεις ανταγωνιστικότητα συγκρίσιµη µε 
αυτή της Ένωσης και µέσο βιοτικό επίπεδο που να προσεγγίζει εκείνο 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. 

 
(6α) Η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία 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 αυτά τα 
προγράµµατα συµπληρώνουν τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 και είναι γενικής 
εφαρµογής. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, η Επιτροπή να διεξάγει τις απαιτούµενες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, και σε 
επίπεδο εµπειρογνωµόνων. 

 
(7) Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί 

αναλόγως, 
 
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
 

Άρθρο 1 
 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 τροποποιείται ως εξής:  
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(1) Ο τίτλος του κανονισµού αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: 
 

«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 υπάγονται στη δηµόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια.» 
 

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

«Άρθρο 1 
 

Αντικείµενο 
 

1. Για τον σκοπό του παρόντος κανονισµού, στις εκβιοµηχανισµένες και λοιπές 
χώρες και εδάφη υψηλού εισοδήµατος περιλαµβάνονται οι χώρες και τα 
εδάφη που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, στις δε αναπτυσσόµενες χώρες 
περιλαµβάνονται οι χώρες που υπάγονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης 
∆εκεµβρίου 2006, που αφορά τη θέσπιση µηχανισµού χρηµατοδότησης της 

αναπτυξιακής συνεργασίας∗∗∗∗ απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ. Οι χώρες 
και τα εδάφη αυτά αποκαλούνται εφεξής «χώρες εταίροι». 

 
Η ενωσιακή χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού στηρίζει 
την οικονοµική, ▌τεχνική, πολιτιστική και επιστηµονική  συνεργασία στους 
τοµείς που καθορίζονται στο άρθρο 4, καθώς και άλλες µορφές συνεργασίας 
που υπάγονται στα πεδία αρµοδιοτήτων της, µε τις χώρες εταίρους. Ο παρών 
κανονισµός αποσκοπεί στη χρηµατοδότηση µέτρων που δεν πληρούν. κατ’ 
αρχήν, 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 τις 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 διαφανές περιβάλλον 
για την ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ της Ένωσης και των χωρών εταίρων 
σύµφωνα µε τις αρχές που κατευθύνουν την εξωτερική δράση της Ένωσης 
όπως καθορίζονται στη Συνθήκη. Τούτο αφορά µεταξύ άλλων 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, 
ως συµβολή στην πρόοδο και τις διαδικασίες βιώσιµης ανάπτυξης στις 
χώρες εταίρους. 

_________ 

∗∗∗∗ ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.» 
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(3) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
 

«Άρθρο 2 
 

Πεδίo εφαρµoγής 
 

1. Η συνεργασία αποσκοπεί σε σύµπραξη µε τις χώρες εταίρους µε στόχο να 
βελτιωθεί ο διάλογος και να υπάρξει αµοιβαία προσέγγιση, και να 
προωθηθούν οι κοινές πολιτικές, οικονοµικές και θεσµικές δοµές και αξίες. Η 
Ένωση θα πρέπει να αποσκοπεί επίσης στην ένταση της συνεργασίας και 
των ανταλλαγών σε διµερή βάση µε εταίρους και συντελεστές οι οποίοι είναι 
καθιερωµένοι ή αποκτούν διαρκώς µεγαλύτερη σηµασία στα διάφορα 
πολυµερή φόρουµ και στην παγκόσµια διακυβέρνηση. Η συνεργασία καλύπτει 
επίσης χώρες εταίρους στις οποίες η Ένωση έχει στρατηγικό συµφέρον να 
ενισχύσει τους δεσµούς και τις αξίες της όπως καθορίζονται στη Συνθήκη. 

 
2. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιστάσεις και προκειµένου να διασφαλισθούν η 

συνοχή και η αποτελεσµατικότητα της ενωσιακής βοήθειας και να προαχθεί 
η 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 πρέπει να προβλέπεται στα πολυετή 
προγράµµατα συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 5. 

  
2α. 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 προς 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 χώρες∗∗∗∗. 
 
__________ 
∗∗∗∗ ΕΕ L 354, 31.12.2008, σ. 62.» 
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(3α) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
 

«1. H Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της 
δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου και επιδιώκει να 
προάγει, να αναπτύσσει και να εδραιώνει τις αρχές αυτές στις εταίρους 
χώρες δια µέσου του διαλόγου και της συνεργασίας.» 

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

 
«2. Κατά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, ακολουθείται 

διαφοροποιηµένη προσέγγιση στον σχεδιασµό της συνεργασίας µε τις 
χώρες εταίρους, προκειµένου να λαµβάνονται, κατά περίπτωση, υπόψη οι 
οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές τους συνθήκες καθώς και τα 
συγκεκριµένα συµφέροντα, στρατηγικές και προτεραιότητες της 
Ένωσης». 

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

«3. Τα µέτρα που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού 
καλύπτουν και είναι συµβατά µε τοµείς συνεργασίας οι οποίοι 
καθορίζονται κυρίως στις πράξεις, τις συµφωνίες, τις δηλώσεις και τα 
σχέδια δράσης µεταξύ της Ένωσης και των χωρών εταίρων, καθώς και 
τοµείς που άπτονται των ειδικών συµφερόντων και προτεραιοτήτων της 
Ένωσης.» 

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

«4. Για τα µέτρα που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, η 
Ένωση επιδιώκει την εξασφάλιση συνοχής µε άλλους τοµείς της 
εξωτερικής της δράσης καθώς και µε άλλες συναφείς ενωσιακές πολιτικές, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία. Αυτό επιτυγχάνεται µε 
τη χάραξη πολιτικών, µε τον στρατηγικό σχεδιασµό καθώς και µε τον 
προγραµµατισµό και την εφαρµογή δράσεων.» 

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

«5. Τα µέτρα που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού 
συµπληρώνουν και προσφέρουν προστιθέµενη αξία στις προσπάθειες που 
καταβάλλουν κράτη µέλη και άλλοι ενωσιακοί δηµόσιοι οργανισµοί, 
συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των εµπορικών σχέσεων και των 
πολιτιστικών, πανεπιστηµιακών και επιστηµονικών ανταλλαγών.» 

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

«5α. Η Επιτροπή ενηµερώνει και ανταλλάσσει τακτικά απόψεις µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.» 
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(3α) Στο άρθρο 4, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
 

«Η ενωσιακή 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 ενωσιακή 
χρηµατοδότηση καλύπτει δράσεις που δεν πληρούν κατ' αρχήν τα κριτήρια ∆ΑΒ 
και οι οποίες εµπεριέχουν ενδεχοµένως περιφερειακή διάσταση, στα κάτωθι 
πεδία συνεργασίας:» 
 

(3η)  Στο άρθρο 4, το σηµείο 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«(1)  προώθηση της συνεργασίας, των εταιρικών σχέσεων και των κοινών 
επιχειρήσεων µεταξύ οικονοµικών, πανεπιστηµιακών και επιστηµονικών 
παραγόντων από ολόκληρη την Ένωση και τις χώρες εταίρους». 

 
(3θ)  Στο άρθρο 4, το σηµείο 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«(2)  τόνωση των διµερών συναλλαγών, των επενδυτικών εισροών και των 
οικονοµικών συµπράξεων µεταξύ άλλων µε ιδιαίτερη προσοχή στις µικρές 
και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·» 

 
(3ι)  Στο άρθρο 4, το σηµείο 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

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

 
(3ια) Στο άρθρο 4, το σηµείο 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«(4)  προώθηση των δεσµών σε προσωπικό επίπεδο, των προγραµµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και των πνευµατικών ανταλλαγών και 
ενίσχυση της αλληλοκατανόησης πολιτιστικών παραδόσεων και 
πολιτισµών, ιδίως σε επίπεδο οικογένειας, 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». 

 
(3ια)  Στο άρθρο 4, το σηµείο 5 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«(5)  προώθηση συνεργατικών σχεδίων σε τοµείς όπως η έρευνα, η επιστήµη 
και η τεχνολογία, ο αθλητισµός και ο πολιτισµός, η ενέργεια (ιδιαίτερα από 
ανανεώσιµες πηγές), 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 Ένωσης και των χωρών εταίρων·» 
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(3ιβ)  Στο άρθρο 4, το σηµείο 7 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

"(7) υποστήριξη συγκεκριµένων πρωτοβουλιών, µεταξύ των οποίων οι 
ερευνητικές εργασίες, οι µελέτες, τα πρότυπα σχέδια ή τα κοινά έργα, 
πρωτοβουλιών που επιδιώκουν να επιτύχουν µε αποδοτικό και ευέλικτο 
τρόπο τους στόχους συνεργασίας που γεννά η εξέλιξη των διµερών 
σχέσεων της Ένωσης µε τις χώρες εταίρους ή που αποσκοπούν στο να 
δώσουν ώθηση στην περαιτέρω εµπέδωση και επέκταση των διµερών 
σχέσεων µε αυτές.» 

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

"2.  Τα πολυετή προγράµµατα συνεργασίας καλύπτουν µόνον την περίοδο 
ισχύος του παρόντος κανονισµού. ∆ιαλαµβάνουν τα ειδικά συµφέροντα 
και τις προτεραιότητες της Ένωσης , τους εν γένει στόχους και τα 
προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Ειδικότερα όσον αφορά το Erasmus 
Mundus, τα προγράµµατα επιδιώκουν την όσο το δυνατόν πιο ισόρροπη 
γεωγραφική κάλυψη. Καθορίζουν επίσης τους τοµείς που επιλέγονται για 
χρηµατοδότηση από την Ένωση και παραθέτουν ενδεικτική 
δηµοσιονοµική κατανοµή των πόρων συνολικά, ανά τοµέα 
προτεραιότητας και ανά χώρα εταίρο ή οµάδα χωρών εταίρων για τη 
συγκεκριµένη περίοδο, ενδεχοµένως υπό µορφή ψαλίδας. Τα πολυετή 
προγράµµατα συνεργασίας υπόκεινται σε ενδιάµεση ή, αν παραστεί 
ανάγκη, σε ad hoc επανεξέταση.» 

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

«3.  Τα πολυετή προγράµµατα συνεργασίας και η τυχόν επανεξέτασή τους 
θεσπίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 14α.» 

 
(3ιε) 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 διαβιβάζει 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.» 

 
(3ιστ)  Στο άρθρο 7, το στοιχείο (ε) αντικαθίσταται από το εξής: 
 

«(ε) οι κοινοί φορείς που δηµιουργούνται από τις χώρες εταίρους, τις 
περιφέρειες και την Ένωση·». 

 
(3ιζ)  Στο άρθρο 7, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
 

«(στ) τα όργανα και οι φορείς της Ένωσης, στο βαθµό της εκτέλεσης των 
µέτρων στήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 9·». 

 
(3ιη)  Στο άρθρο 7, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 
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«1α.  Μέτρα που υπάγονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1257/96 του Συµβουλίου 

της 20ής Ιουνίου 1996 σχετικά µε την ανθρωπιστική βοήθεια*, στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 15ης Νοεµβρίου 2006 για τη θέσπιση µηχανισµού 
σταθερότητας**, ή στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1905/2006, και στο πλαίσιο 
αυτό είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση, δεν χρηµατοδοτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισµού. 

 
1β. Η κοινοτική βοήθεια που χορηγείται µε βάση τον παρόντα κανονισµό δεν 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προµήθεια όπλων ή πυροµαχικών ούτε για 
επιχειρήσεις µε στρατιωτικές ή αµυντικές πτυχές. 

∗∗∗∗ ΕΕ L 163, 2.7.1996, σ. 1. 

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

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

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

 
(4α)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
 

«1. Η ενωσιακή χρηµατοδότηση µπορεί να καλύπτει δαπάνες που συνδέονται 
µε τις δραστηριότητες προετοιµασίας, παρακολούθησης, εποπτείας, 
ελέγχου και αξιολόγησης που είναι άµεσα αναγκαίες για την εφαρµογή του 
παρόντος κανονισµού και για την επίτευξη των στόχων του, καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη διοικητικής ή τεχνικής στήριξης, που ενδέχεται να 
προκύψει για την Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένων των αντιπροσωπειών 
της στις χώρες εταίρους, στα πλαίσια της διαχείρισης ενεργειών 
χρηµατοδοτούµενων δυνάµει του παρόντος κανονισµού.» 

 
(4β)  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 διαβιβάζει συγχρόνως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.» 

 
(4γ)  Στο άρθρο 12 ο τίτλος αντικαθίσταται από το εξής κείµενο: 
 

«Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης» 
 

(4δ)  Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
 

«1. Κάθε συµφωνία που εντάσσεται στον παρόντα κανονισµό περιλαµβάνει 
διατάξεις που διασφαλίζουν την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις παρατυπίες, την απάτη, 
τη δωροδοκία και άλλες παράνοµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τους 
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κανονισµούς (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης 
∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [4], (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους 
ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες [5] και τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF)». 

 
(4ε) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
 

«2. Οι συµφωνίες αυτές εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να διενεργούν ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων ελέγχων βάσει 
εγγράφων ή επί τόπου, όσον αφορά κάθε εργολάβο ή υπεργολάβο που έχει 
λάβει ενωσιακά κεφάλαια. Εξουσιοδοτούν επίσης ρητά την Επιτροπή να 
διενεργεί ελέγχους και επιθεωρήσεις επί τόπου, σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96.» 

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

«1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί και αναθεωρεί τακτικά τις δράσεις και τα 
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, 
ενδεχοµένως ή µετά από αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου µέσω ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογήσεων, για να ελέγξει 
κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και να επιτρέψει τη διατύπωση 
συστάσεων για τη βελτίωση µελλοντικών ενεργειών. Τα αποτελέσµατα 
τροφοδοτούν τον σχεδιασµό προγραµµάτων και τη διάθεση πόρων.» 

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

«2.  Η Επιτροπή διαβιβάζει προς ενηµέρωση τις εκθέσεις αξιολόγησης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην 
επιτροπή του άρθρου 15 παράγραφος 1.» 

 
(4η) Στο άρθρο 13, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
 

«3. Η Επιτροπή συσχετίζει τους εκάστοτε ενδιαφερόµενους παράγοντες, 
συµπεριλαµβανοµένων των µη κρατικών φορέων, στη φάση αξιολόγησης 
της ενωσιακής βοήθειας που παρέχεται δυνάµει του παρόντος 
κανονισµού.» 

 
(4θ) 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 το Συµβούλιο λεπτοµερή ετήσια έκθεση για την 
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εφαρµογή του. Η έκθεση παραθέτει τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού και παρουσιάζει όλες τις δράσεις και τα προγράµµατα που 
χρηµατοδοτήθηκαν στο σύνολό τους, εκθέτει δε, εφόσον είναι δυνατόν, τα 
κυριότερα αποτελέσµατα και επιπτώσεις των δράσεων και προγραµµάτων 
συνεργασίας.» 
 

(4ι) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 
 

«Άρθρο 14a 
 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 
 

1. Οι εξουσίες για την έγκριση των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 ανατίθενται στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.  

 
2. Μόλις εγκρίνει µια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 
 
3. Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση ανατίθενται στην 

Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14β και 14γ.». 
 

(4γ)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 
 

«Άρθρο 14β 
 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης 
 

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

 
2.  Το όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει εάν 

πρόκειται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση αναλαµβάνει να ενηµερώσει 
σχετικά το άλλο όργανο και την Επιτροπή, µέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα πριν τη λήψη της τελικής απόφασης, προσδιορίζοντας τις 
εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο ανάκλησης 
καθώς και τους πιθανούς λόγους της εν λόγω ανάκλησης.  

 
3.  Η απόφαση για ανάκληση τερµατίζει την εξουσιοδότηση την οποία αφορά. 

Παράγει αποτελέσµατα αµέσως ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που 
καθορίζεται σε αυτήν. ∆εν επηρεάζει την ισχύ των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων που ήδη ισχύουν. ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

 
(4ιβ)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 
 

«Άρθρο 14γ 
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Ενστάσεις σχετικά µε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 

 
1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο µπορούν να διατυπώσουν 

αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης. 

 
 Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου η εν 

λόγω προθεσµία παρατείνεται κατά δύο µήνες. 
 
2.  Εάν, κατά τη λήξη αυτής της προθεσµίας, δεν έχουν διατυπωθεί 

αντιρρήσεις για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ούτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε από το Συµβούλιο, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία που ορίζεται στις διατάξεις της. 

 
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να δηµοσιευτεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από την 
εκπνοή της εν λόγω περιόδου, αν τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και 
το Συµβούλιο έχουν ενηµερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να µη 
διατυπώσουν αντιρρήσεις.  
 

3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις 
σχετικά µε µια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η πράξη 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:  
 

«Άρθρο 16 
 

∆ιατάξεις οικονοµικού περιεχοµένου 
 

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 εγκρίνονται από την αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων του δηµοσιονοµικού πλαισίου.» 
 

(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. 
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Άρθρο 2 
 

Έναρξη ισχύος 
 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη µέρα 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. 
 
 
Βρυξέλλες, 
 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος      Ο Πρόεδρος 
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Παράρτηµα 
 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

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. Μπαγκλαντές 

21. Μπουτάν 

22. Καµπότζη 

23. Κίνα 

24. Ινδία 

25. Ινδονησία 

26. Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας 

27. Λάος 

28. Μαλαισία 
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29. Μαλδίβες 

30. Μογγολία 

31. Μύανµαρ/Βιρµανία 

32. Νεπάλ 

33. Πακιστάν 

34. Φιλιππίνες 

35. Σρι Λάνκα 

36. Ταϊλάνδη 

37. Βιετνάµ 

Κεντρική Ασία 

38. Καζαχστάν 

39. ∆ηµοκρατία της Κιργιζίας 

40. Τατζικιστάν 

41. Τουρκµενιστάν 

42. Ουζµπεκιστάν  

Μέση Ανατολή 

43. Ιράν  

44. Ιράκ 

45. Υεµένη 

Νότια Αφρική 

46. Νότια Αφρική» 

 

Or. en 

 
 

 

Or. en 

 


