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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων και την Επιτροπή 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης 
Μαρτίου 2018, σχετικά με το επόμενο 
ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του 
Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020,

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Γενικός στόχος του προγράμματος 
«Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας» (ο «μηχανισμός») 
θα πρέπει να είναι η προάσπιση και η 
προώθηση των αξιών και των 
συμφερόντων της Ένωσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο, προκειμένου να επιδιωχθούν οι 
στόχοι και οι αρχές της εξωτερικής δράσης 
της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
3 παράγραφος 5, και στα άρθρα 8 και 21 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(1) Γενικός στόχος του προγράμματος 
«Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας» (ο «μηχανισμός») 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η 
συμβολή στην εξάλειψη της φτώχειας, 
και η προάσπιση των αξιών και των 
συμφερόντων της Ένωσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο, προκειμένου να επιδιωχθούν οι 
στόχοι και οι αρχές της εξωτερικής δράσης 
της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
3 παράγραφος 5, και στα άρθρα 8 και 21 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Ένωση μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των 
διαφόρων τομέων της εξωτερικής της 
δράσης και μεταξύ αυτών και των άλλων 
πολιτικών της, και εργάζεται για την 
επίτευξη υψηλού βαθμού συνεργασίας σε 
όλους τους τομείς των διεθνών σχέσεων. 
Το ευρύ φάσμα δράσεων που επιτρέπει ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει 
στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται 
στο εν λόγω άρθρο της Συνθήκης.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Ένωση μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των 
διαφόρων τομέων της εξωτερικής της 
δράσης και μεταξύ αυτών και των άλλων 
πολιτικών της, ιδίως της πολιτικής 
εξωτερικού εμπορίου, και εργάζεται για 
την επίτευξη υψηλού βαθμού συνεργασίας 
σε όλους τους τομείς των διεθνών 
σχέσεων. Το ευρύ φάσμα δράσεων που 
επιτρέπει ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο της 
Συνθήκης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η εμπορική πολιτική της Ένωσης 
πρέπει να συνάδει με τις άλλες 
εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της 
και να τηρεί την αρχή της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία 
κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, με σκοπό 
τη διασφάλιση της διαφάνειας, της 
σταθερότητας και της εφαρμογής 
περισσότερο ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού. Μια δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισμούς εμπορική πολιτική που 
ευθυγραμμίζεται με τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης και την προαγωγή 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην εξάλειψη της 
φτώχειας.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών μηχανισμός προβλέπει 
δράσεις προς υποστήριξη των εν λόγω 
στόχων και των πολιτικών εξωτερικής 
δράσης και βασίζεται στις δράσεις που 
είχαν προηγουμένως υποστηριχθεί στο 
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
233/201446· εσωτερική συμφωνία του 11ου 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)47 
και εκτελεστικός κανονισμός, 
Κανονισμός48 · Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
232/201449 · Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
230/201450 · Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
235/201451 · Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
234/201452 · Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 
237/2014 53· Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
236/201454 · Απόφαση αριθ. 466/2014/EE· 
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
480/200955 και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
2017/160156 .

(6) Ο παρών μηχανισμός προβλέπει 
δράσεις προς υποστήριξη των εν λόγω 
στόχων και των πολιτικών εξωτερικής 
δράσης και βασίζεται στις δράσεις που 
είχαν προηγουμένως υποστηριχθεί στο 
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
233/201446· εσωτερική συμφωνία του 11ου 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)47 
και εκτελεστικός κανονισμός, 
Κανονισμός48 · Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
232/201449 · Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
230/201450 · Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
235/201451 · Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
234/201452 · Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 
237/2014 53· Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
236/201454 · Απόφαση αριθ. 466/2014/EE· 
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
480/200955 και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
2017/160156 . Αυτή η απλοποιημένη και 
εξορθολογισμένη αρχιτεκτονική των 
ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων 
(EFI) θα πρέπει να σέβεται τους στόχους 
των υποκείμενων πολιτικών της Ένωσης 
και να ενισχύει τη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία, την αποδοτικότητα, την 
συνοχή αφήνοντας συγχρόνως περιθώριο 
για ευελιξία των κονδυλίων της ΕΕ για 
την εξωτερική δράση·

_________________ _________________
46 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί 
μηχανισμού χρηματοδότησης της 
αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 
2014-2020 (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44).

46 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί 
μηχανισμού χρηματοδότησης της 
αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 
2014-2020 (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44).

47 Εσωτερική συμφωνία μεταξύ των 
αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που συνήλθαν στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της 
βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, 
για την περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με 
τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, 
καθώς και για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις 

47 Εσωτερική συμφωνία μεταξύ των 
αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που συνήλθαν στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της 
βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, 
για την περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με 
τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, 
καθώς και για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις 
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Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη για τις 
οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου 
μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L210/1 της 
6.8.2013).

Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη για τις 
οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου 
μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L210/1 της 
6.8.2013).

48 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/322 του 
Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, για 
την εφαρμογή του 11ου Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΕ L 58 της 
3.3.2015, σ. 1).

48 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/322 του 
Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, για 
την εφαρμογή του 11ου Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΕ L 58 της 
3.3.2015, σ. 1).

49 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για 
τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Γειτονίας (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 27.)

49 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για 
τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Γειτονίας (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 27.)

50 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για 
τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (ΕΕ L 77 της 
15.3.2014, σ. 1.)

50 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για 
τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (ΕΕ L 77 της 
15.3.2014, σ. 1.)

51 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για 
την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για 
τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα παγκοσμίως (ΕΕ L 77 της 
15.3.2014, σ. 85).

51 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για 
την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για 
τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα παγκοσμίως (ΕΕ L 77 της 
15.3.2014, σ. 85).

52 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 234/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, 
σχετικά με τη θέσπιση Μέσου Εταιρικής 
Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες 
(ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 77).

52 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 234/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, 
σχετικά με τη θέσπιση Μέσου Εταιρικής 
Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες 
(ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 77).

53 Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 237/2014 
του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη θέσπιση μηχανισμού 
συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής 
ασφάλειας (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 
109).

53 Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 237/2014 
του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη θέσπιση μηχανισμού 
συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής 
ασφάλειας (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 
109).

54 Κανονισμός (ΕΕ) 236/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για 
τον καθορισμό κοινών κανόνων και 
διαδικασιών για την εφαρμογή των 
μηχανισμών χρηματοδότησης της 

54 Κανονισμός (ΕΕ) 236/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για 
τον καθορισμό κοινών κανόνων και 
διαδικασιών για την εφαρμογή των 
μηχανισμών χρηματοδότησης της 
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εξωτερικής δράσης της Ένωσης (ΕΕ L 77 
της 15.3.2014 σ. 95.)

εξωτερικής δράσης της Ένωσης (ΕΕ L 77 
της 15.3.2014 σ. 95.)

55 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου, της 25ης 
Μαΐου 2009, για την ίδρυση Ταμείου 
εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (ΕΕ 
L 145 της 10.6.2009, σ. 10)

55 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου, της 25ης 
Μαΐου 2009, για την ίδρυση Ταμείου 
εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (ΕΕ 
L 145 της 10.6.2009, σ. 10)

56 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1601 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της 
εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου 
Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ.

56 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1601 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της 
εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου 
Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το παγκόσμιο πλαίσιο δράσης είναι 
η επιδίωξη μιας παγκόσμιας τάξης 
βασισμένης σε κανόνες, με την πολυμερή 
προσέγγιση ως βασική της αρχή και τα 
Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της. Το 
θεματολόγιο του 2030, μαζί με τη 
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή57 και το πρόγραμμα δράσης της 
Αντίς Αμπέμπα58 συνιστούν την απάντηση 
της διεθνούς κοινότητας στις παγκόσμιες 
προκλήσεις και τάσεις όσον αφορά τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Η ατζέντα του 2030, 
στον πυρήνα της οποίας βρίσκονται οι 
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), είναι 
ένα πλαίσιο μετασχηματισμού για την 
εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Είναι διεθνής στο πεδίο 
εφαρμογής της και παρέχει ένα 
ολοκληρωμένο κοινό πλαίσιο για δράση 
που εφαρμόζεται στην Ένωση, στα κράτη 
μέλη και στους εταίρους της. Εξισορροπεί 
τις οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης 
ανάπτυξης και αναγνωρίζει τις σημαντικές 

(7) Το παγκόσμιο πλαίσιο δράσης είναι 
η επιδίωξη μιας παγκόσμιας τάξης 
βασισμένης σε κανόνες και αξίες, με την 
πολυμερή προσέγγιση ως βασική της αρχή 
και τα Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της. Το 
θεματολόγιο του 2030, μαζί με τη 
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή57 και το πρόγραμμα δράσης της 
Αντίς Αμπέμπα58 συνιστούν την απάντηση 
της διεθνούς κοινότητας στις παγκόσμιες 
προκλήσεις και τάσεις όσον αφορά τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Η ατζέντα του 2030, 
στον πυρήνα της οποίας βρίσκονται οι 
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), είναι 
ένα πλαίσιο μετασχηματισμού για την 
εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Είναι διεθνής στο πεδίο 
εφαρμογής της και παρέχει ένα 
ολοκληρωμένο κοινό πλαίσιο για δράση 
που εφαρμόζεται στην Ένωση, στα κράτη 
μέλη και στους εταίρους της. Εξισορροπεί 
τις οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης 
ανάπτυξης και αναγνωρίζει τις σημαντικές 
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διασυνδέσεις μεταξύ στόχων και 
επιδιώξεων. H ατζέντα του 2030 θέτει ως 
στόχο να μεριμνά για όλους τους 
ανθρώπους. H υλοποίηση του 
θεματολογίου του 2030 θα συντονίζεται 
στενά μαζί με τις άλλες διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης. Οι δράσεις που 
αναλαμβάνονται από τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στις διασυνδέσεις μεταξύ των 
στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και στις 
ολοκληρωμένες δράσεις που μπορούν να 
δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και να 
ανταποκριθούν σε πολλαπλούς στόχους με 
σύνοικο τρόπο.

διασυνδέσεις μεταξύ στόχων και 
επιδιώξεων. H ατζέντα του 2030 θέτει ως 
στόχο να μεριμνά για όλους τους 
ανθρώπους. H υλοποίηση του 
θεματολογίου του 2030 θα συντονίζεται 
στενά μαζί με τις άλλες διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης. Οι δράσεις που 
αναλαμβάνονται από τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στις διασυνδέσεις μεταξύ των 
στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και στις 
ολοκληρωμένες δράσεις που μπορούν να 
δημιουργήσουν παράλληλα οφέλη και να 
ανταποκριθούν σε πολλαπλούς στόχους με 
σύνοικο τρόπο.

__________________ __________________
57 Υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 22 
Απριλίου 2016.

57 Υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 22 
Απριλίου 2016.

58 «Ατζέντα δράσης της Αντίς Αμπέμπα 
της τρίτης διεθνούς διάσκεψης για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης», η οποία 
εγκρίθηκε στις 16 Ιουνίου 2015 και 
υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στις 27 Ιουλίου 2015 
(A/RES/69/313).

58 «Ατζέντα δράσης της Αντίς Αμπέμπα 
της τρίτης διεθνούς διάσκεψης για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης», η οποία 
εγκρίθηκε στις 16 Ιουνίου 2015 και 
υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στις 27 Ιουλίου 2015 
(A/RES/69/313).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η Ένωση επιβεβαιώνει την πλήρη 
προσήλωσή της στη διαχρονική αξία της 
πολυμέρειας και ζητεί την εκπόνηση μιας 
εμπορικής ατζέντας που θα βασίζεται στο 
ελεύθερο, δίκαιο και στη βάση κανόνων 
εμπόριο, προς όφελος όλων, που θα 
υποστηρίζει τους στόχους για βιώσιμη 
ανάπτυξη, ενσωματώνοντας κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και ανθρώπινα 
δικαιώματα, και διασφαλίζοντας ότι οι 
εναρμονισμένοι κανόνες που έχουν 
συμφωνηθεί σε πολυμερές επίπεδο θα 
ισχύουν με ενιαίο τρόπο για όλους. 
Επείγει πλέον, υπό το φως των 
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τελευταίων εξελίξεων, να λάβει χώρα ο 
εκσυγχρονισμός του ΠΟΕ και να 
επανεξεταστούν εκ βάθρων οι διάφορες 
πτυχές της λειτουργίας του, ώστε να 
αυξηθεί τόσο η αποτελεσματικότητα όσο 
και η νομιμοποίησή του.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να καθοδηγείται 
από τις πέντε προτεραιότητες που 
θεσπίζονται στη συνολική στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφαλείας (η 
«συνολική στρατηγική»), η οποία 
παρουσιάστηκε στις 19 Ιουνίου 2016 και η 
οποία εκπροσωπεί το όραμα της Ένωσης 
και το πλαίσιο για ενιαία και υπεύθυνη 
εξωτερική δέσμευση σε σύμπραξη με 
άλλους εταίρους, για την προαγωγή των 
αξιών και των συμφερόντων της . Η 
Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τις 
εταιρικές σχέσεις, να προωθήσει τον 
διάλογο πολιτικής και τις συλλογικές 
αποκρίσεις στις προκλήσεις παγκόσμιας 
κλίμακας. Η δράση της θα πρέπει να 
στηρίζει τα συμφέροντα και τις αξίες της 
Ένωσης σε όλες τις πτυχές της, μεταξύ 
των οποίων η διατήρηση της ειρήνης, η 
πρόληψη των συγκρούσεων, η ενίσχυση 
της διεθνούς ασφάλειας, η καταπολέμηση 
των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης 
μετανάστευσης και η συνδρομή σε 
πληθυσμούς, χώρες και περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικές ή ανθρωπογενείς 
καταστροφές, με τη στήριξη της 
εμπορικής πολιτικής, της οικονομικής 
διπλωματίας και της οικονομικής 
συνεργασίας, την προώθηση ψηφιακών 
λύσεων και τεχνολογιών και την 
προαγωγή της διεθνούς διάστασης των 
πολιτικών της Ένωσης. Για την προώθηση 

(8) Η εφαρμογή στην πράξη του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
βασίζεται στις πέντε προτεραιότητες που 
θεσπίζονται στη συνολική στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφαλείας (η 
«συνολική στρατηγική»), η οποία 
παρουσιάστηκε στις 19 Ιουνίου 2016 και η 
οποία εκπροσωπεί το όραμα της Ένωσης 
και το πλαίσιο για ενιαία και υπεύθυνη 
εξωτερική δέσμευση σε σύμπραξη με 
άλλους εταίρους, για την προαγωγή των 
αξιών και των συμφερόντων της. Η Ένωση 
θα πρέπει να ενισχύσει τις εταιρικές 
σχέσεις, να προωθήσει τον διάλογο 
πολιτικής και τις συλλογικές αποκρίσεις 
στις προκλήσεις παγκόσμιας κλίμακας. Η 
δράση της πρέπει να υποστηρίζει τα 
συμφέροντα και τις αξίες της Ένωσης σε 
όλες τις πτυχές της, όπως την προώθηση 
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, την διατήρηση της ειρήνης, 
την πρόληψη των συγκρούσεων, την 
διαμεσολάβηση και την ανασυγκρότηση 
μετά τη σύγκρουση, που περιλαμβάνει 
την προώθηση του ρόλου των γυναικών 
σε όλα τα στάδια, την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας, την αντιμετώπιση 
των αιτιών της αναγκαστικής 
μετανάστευσης και εκτοπισμού και την 
παροχή συνδρομής σε πληθυσμούς, χώρες 
και περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικές 
ή ανθρωπογενείς καταστροφές, την 
προώθηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων 
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των συμφερόντων της, η Ένωση θα πρέπει 
να τηρεί και να προωθεί τις αρχές του 
σεβασμού των υψηλών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων, του κράτους 
δικαίου, του διεθνούς δικαίου και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

με την δημιουργία των  προϋποθέσεων 
για ένα διεθνές νομικό πλαίσιο για την 
προστασία των εκτοπισθέντων λόγω της 
αλλαγής του κλίματος, την υποστήριξη 
μιας δίκαιης, βιώσιμης και βάσει 
κανόνων και αξιών εμπορικής πολιτικής 
ως εργαλείου ανάπτυξης και βελτίωσης 
του κράτους δικαίου και των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, την 
προώθηση μιας διεθνούς απαγόρευσης 
του εμπορίου αγαθών που 
χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια και 
θανατική ποινή, την οικονομική 
διπλωματία και την οικονομική 
συνεργασία, την προώθηση ψηφιακών 
λύσεων και τεχνολογιών, την 
αντιμετώπιση παγκόσμιων απειλών 
υγείας και την προώθηση της διεθνούς 
διάστασης των πολιτικών της Ένωσης. Για 
την προώθηση των συμφερόντων της, η 
Ένωση θα πρέπει να τηρεί και να προωθεί 
τις αρχές του σεβασμού των υψηλών 
κοινωνικών, εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων, μεταξύ άλλων 
αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, του 
κράτους δικαίου και του διεθνούς δικαίου, 
καθώς και του ανθρωπιστικού δικαίου και 
του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη 
για την ανάπτυξη («η κοινή αντίληψη»)60, 
που υπογράφηκε στις 7 Ιουνίου 2017 
παρέχει το πλαίσιο για μια κοινή 
προσέγγιση στην αναπτυξιακή συνεργασία 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη της για 
την εφαρμογή του θεματολογίου του 2030 
και του προγράμματος δράσης της Αντίς 
Αμπέμπα. Η εξάλειψη της φτώχειας, η 
αντιμετώπιση των διακρίσεων και των 
ανισοτήτων, η μέριμνα για όλους τους 

(9) Η νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη 
για την ανάπτυξη («η κοινή αντίληψη»)60, 
που υπογράφηκε στις 7 Ιουνίου 2017 
παρέχει το πλαίσιο για μια κοινή 
προσέγγιση στην αναπτυξιακή συνεργασία 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη της για 
την εφαρμογή του θεματολογίου του 2030 
και του προγράμματος δράσης της Αντίς 
Αμπέμπα, η οποία επιδιώκει την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης και την επιτάχυνση 
του μετασχηματισμού δίνοντας έμφαση 
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ανθρώπους και η ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας βρίσκονται στο επίκεντρο 
της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας.

σε οριζόντια στοιχεία της αναπτυξιακής 
πολιτικής, όπως η ισότητα των φύλων, οι 
νέοι, οι επενδύσεις και το εμπόριο, η 
βιώσιμη ενέργεια και η κλιματική δράση, 
η ορθή διακυβέρνηση, η δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και η μετανάστευση και η 
κινητικότητα, προκειμένου να συμβάλλει 
με το σύνολο των εξωτερικών πολιτικών 
της, συμπεριλαμβανομένης της κοινής 
εμπορικής πολιτικής, στην επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στην ατζέντα του 
2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Η εξάλειψη της 
φτώχειας, η αντιμετώπιση των διακρίσεων 
και των ανισοτήτων, η μέριμνα για όλους 
τους ανθρώπους και η ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας βρίσκονται στο επίκεντρο 
της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας.

_________________ _________________
60 «Η νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την 
ανάπτυξη ‘Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά 
μας, το μέλλον μας’», κοινή δήλωση από 
τη συνάντηση του Συμβουλίου και των 
αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 
κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, 8 Ιουνίου 2017.

60 «Η νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την 
ανάπτυξη ‘Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά 
μας, το μέλλον μας’», κοινή δήλωση από 
τη συνάντηση του Συμβουλίου και των 
αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 
κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, 8 Ιουνίου 2017.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, 
όπως αναθεωρήθηκε το 201562, στοχεύει 
στη σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών 
και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, 
ιδίως μέσω της τόνωσης της οικονομικής 
ανάπτυξης, ως κύριες πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης. Προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος της, η 
αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας επικεντρώνεται σε τέσσερις 

(19) Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, 
όπως αναθεωρήθηκε το 201562, στοχεύει 
στη σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών 
και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, 
ιδίως μέσω της τόνωσης της οικονομικής 
ανάπτυξης, ως κύριες πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης. Προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος της, η 
αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας επικεντρώνεται σε τέσσερις 
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τομείς προτεραιότητας: τη χρηστή 
διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω 
συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών· 
την οικονομική ανάπτυξη· την ασφάλεια· 
τη μετανάστευση και την κινητικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης 
των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης 
μετανάστευσης και της αναγκαστικής 
μετατόπισης. Η διαφοροποίηση και η 
ενισχυμένη αμοιβαία κυριότητα αποτελούν 
το σήμα κατατεθέν της Ευρωπαϊκής 
πολιτικής γειτονίας, αναγνωρίζοντας 
διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης, και 
αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα κάθε 
χώρας όσον αφορά τη φύση και το 
επίκεντρο της εταιρικής σχέσης της με την 
Ένωση.

τομείς προτεραιότητας: τη χρηστή 
διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω 
συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών· 
την οικονομική ανάπτυξη· την ασφάλεια· 
τη μετανάστευση και την κινητικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης 
των βαθύτερων αιτίων της αναγκαστικής 
μετανάστευσης και εκτοπισμού. Η 
διαφοροποίηση και η ενισχυμένη αμοιβαία 
κυριότητα αποτελούν το σήμα κατατεθέν 
της Ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, 
αναγνωρίζοντας διαφορετικά επίπεδα 
δέσμευσης, και αντικατοπτρίζουν τα 
συμφέροντα κάθε χώρας όσον αφορά τη 
φύση και το επίκεντρο της εταιρικής 
σχέσης της με την Ένωση. Στο πλαίσιο 
της πολιτικής γειτονίας, η Ένωση 
ανέλαβε από κοινού με ορισμένες χώρες 
εταίρους της γειτονίας τη 
διαπραγμάτευση και τη σύναψη 
φιλόδοξων σφαιρικών και σε βάθος 
συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Οι εν 
λόγω συμφωνίες έχουν ως στόχο όχι μόνο 
να βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά 
και να διευκολύνουν το επενδυτικό κλίμα 
αλλά και να συμβάλουν στην επίτευξη 
των γενικών στόχων της πολιτικής 
γειτονίας όπως η βιώσιμη, χωρίς 
αποκλεισμούς και επωφελής για όλους 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η 
κοινωνία των πολιτών κάθε χώρας 
εταίρου της Ένωσης, τα εθνικά 
κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχουν στις 
διαδικασίες διαπραγμάτευσης καθώς και 
στην παρακολούθηση της εφαρμογής των 
εν λόγω συμφωνιών. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει συνεπώς να 
στηρίξει τη διαπραγμάτευση αυτών των 
συμφωνιών και την ορθή εφαρμογή των 
συμφωνιών που έχουν συναφθεί.

_________________ _________________
62  Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 

62  Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
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Περιφερειών, «Επανεξέταση της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας», 18 
Νοεμβρίου 2015.

Περιφερειών, «Επανεξέταση της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας», 18 
Νοεμβρίου 2015.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
επίσης να συμβάλει στις εμπορικές 
πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της 
Ένωσης, όπως η συνεργασία με τρίτες 
χώρες στον τομέα της δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού για τον 
κασσίτερο, το ταντάλιο και τον χρυσό, η 
διαδικασία Κίμπερλι, το Σύμφωνο 
Βιωσιμότητας, η παρακολούθηση των 
δεσμεύσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α 
(κανονισμός ΣΓΠ), η συνεργασία δυνάμει 
των πρωτοβουλιών επιβολής της δασικής 
νομοθεσίας, της διακυβέρνησης και του 
εμπορίου (FLEGT) και βοήθειας για το 
εμπόριο, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή και η αμοιβαία υποστήριξη 
μεταξύ της ενωσιακής εμπορικής 
πολιτικής και των αναπτυξιακών στόχων 
και δράσεων·
_________________
1a Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
για την εφαρμογή συστήματος 
γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, 
σ. 1).

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Είναι σημαντικό να ενισχυθεί 
περαιτέρω η συνεργασία με τις χώρες 
εταίρους σχετικά με τη μετανάστευση, να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της ορθά 
διαχειριζόμενης και νόμιμης 
μετανάστευσης και να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά η παράτυπη 
μετανάστευση. Η εν λόγω συνεργασία θα 
πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση 
πρόσβασης σε διεθνή προστασία, στην 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
παράτυπης μετανάστευσης, στη βελτίωση 
της διαχείρισης των συνόρων και τη 
συνέχιση των προσπαθειών για την 
καταπολέμηση της παράτυπης 
μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων 
και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών 
και στην καταβολή προσπαθειών για την 
επιστροφή, την επανεισδοχή και την 
επανένταξη, κατά περίπτωση, με βάση την 
αμοιβαία λογοδοσία και τον πλήρη 
σεβασμό των ανθρωπιστικών 
υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως 
εκ τούτου, η αποτελεσματική συνεργασία 
των τρίτων χωρών με την Ένωση στον 
τομέα αυτόν θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο των γενικών αρχών 
του παρόντος κανονισμού. Είναι 
σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή 
μεταξύ της μεταναστευτικής πολιτικής και 
της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
αναπτυξιακή βοήθεια στηρίζει τις χώρες 
εταίρους στην αποτελεσματικότερη 
διαχείρισης της μετανάστευσης. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει σε μια 
συντονισμένη, ολιστική και διαρθρωμένη 
προσέγγιση της μετανάστευσης, 
μεγιστοποιώντας τις συνέργειες και 
εφαρμόζοντας την αναγκαία μόχλευση.

(29) Είναι σημαντικό να ενισχυθεί 
περαιτέρω η συνεργασία με τις χώρες 
εταίρους σχετικά με τη μετανάστευση, να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της ορθά 
διαχειριζόμενης και νόμιμης 
μετανάστευσης και να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά η παράτυπη 
μετανάστευση. Η εν λόγω συνεργασία θα 
πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση 
πρόσβασης σε διεθνή προστασία, στην 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
αναγκαστικής μετανάστευσης και 
εκτοπισμού, στη βελτίωση της διαχείρισης 
των συνόρων και τη συνέχιση των 
προσπαθειών για την καταπολέμηση της 
παράτυπης μετανάστευσης, της εμπορίας 
ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης 
μεταναστών και στην καταβολή 
προσπαθειών για την επιστροφή, την 
επανεισδοχή και την επανένταξη, κατά 
περίπτωση, με βάση την αμοιβαία 
λογοδοσία και τον πλήρη σεβασμό των 
ανθρωπιστικών υποχρεώσεων και των 
υποχρεώσεων σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Ως εκ τούτου, η 
αποτελεσματική συνεργασία των τρίτων 
χωρών με την Ένωση στον τομέα αυτόν θα 
πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
των γενικών αρχών του παρόντος 
κανονισμού. Είναι σημαντικό να υπάρχει 
μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της 
μεταναστευτικής πολιτικής και της 
πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
αναπτυξιακή βοήθεια στηρίζει τις χώρες 
εταίρους στην αποτελεσματικότερη 
διαχείρισης της μετανάστευσης. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει σε μια 
συντονισμένη, ολιστική και διαρθρωμένη 
προσέγγιση της μετανάστευσης, 
μεγιστοποιώντας τις συνέργειες και 
εφαρμόζοντας την αναγκαία μόχλευση.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου.)
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Σκοπός του EΤΒΑ+ θα πρέπει να 
είναι η στήριξη των επενδύσεων ως μέσου 
συμβολής στην επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης με την προαγωγή της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 
την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής 
ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη 
της φτώχειας, τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, τις 
οικονομικές ευκαιρίες, τις δεξιότητες και 
την επιχειρηματικότητα, τους 
κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τις πολύ 
μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
καθώς και στην αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών 
βαθύτερων αιτίων της παράτυπης 
μετανάστευσης, σύμφωνα με τα σχετικά 
ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις 
χώρες οι οποίες διαπιστώνεται ότι 
πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις 
υπερχρεωμένες φτωχές χώρες.

(34) Σκοπός του EΤΒΑ+ θα πρέπει να 
είναι η στήριξη των επενδύσεων ως μέσου 
συμβολής στην επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης με την προαγωγή της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 
την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής 
ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη 
της φτώχειας, τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και τις 
οικονομικές ευκαιρίες για τις γυναίκες και 
τους νέους, ιδίως, τις δεξιότητες και την 
επιχειρηματικότητα, τους 
κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τις πολύ 
μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
καθώς και στην αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών 
βαθύτερων αιτίων της παράτυπης 
μετανάστευσης, σύμφωνα με τα σχετικά 
ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις 
χώρες οι οποίες διαπιστώνεται ότι 
πλήττονται από αστάθεια ή συγκρούσεις, 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις 
υπερχρεωμένες φτωχές χώρες.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα 
πρέπει να θεσπιστεί στη βάση της 
υφιστάμενης εγγύησης ΕΤΒΑ και του 
Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές 

(36) Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα 
πρέπει να θεσπιστεί στη βάση της 
υφιστάμενης εγγύησης ΕΤΒΑ και του 
Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές 
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δράσεις. Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα 
πρέπει να στηρίζει τις δραστηριότητες του 
ΕΤΒΑ+ που καλύπτονται από τις 
δημοσιονομικές εγγυήσεις, την 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή και τα δάνεια προς τρίτες χώρες 
βάσει της απόφασης 77/270/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου71. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει 
να στηρίζονται από πιστώσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, καθώς και 
πιστώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ…/... (ΜΠΒ III) και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ…/... (Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός για την Πυρηνική Ασφάλεια- 
EINS), που θα πρέπει επίσης να καλύπτουν 
τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από δάνεια μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής και δάνεια 
προς τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού 
EINS, αντίστοιχα. Όταν χρηματοδοτούνται 
δραστηριότητες μέσω του ΕΤΒΑ+, θα 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση έργων που έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στη δημιουργία  
θέσεων εργασίας, των οποίων ο λόγος 
κόστους-οφέλους συμβάλλει στη 
βιωσιμότητα της επένδυσης. Οι 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
την εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει 
να συνοδεύονται από μια ενδελεχή εκ των 
προτέρων εκτίμηση των περιβαλλοντικών, 
οικονομικών και κοινωνικών πτυχών, όπως 
ενδείκνυται και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
καλύτερης ρύθμισης. Η εγγύηση 
εξωτερικής δράσης θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 
παρασχεθούν οι ουσιώδεις δημόσιες 
υπηρεσίες, οι οποίες παραμένουν ευθύνη 
της κυβέρνησης.

δράσεις. Η εγγύηση εξωτερικής δράσης θα 
πρέπει να στηρίζει τις δραστηριότητες του 
ΕΤΒΑ+ που καλύπτονται από τις 
δημοσιονομικές εγγυήσεις, την 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή και τα δάνεια προς τρίτες χώρες 
βάσει της απόφασης 77/270/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου71. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει 
να στηρίζονται από πιστώσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, καθώς και 
πιστώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ…/... (ΜΠΒ III) και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ…/... (Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός για την Πυρηνική Ασφάλεια- 
EINS), που θα πρέπει επίσης να καλύπτουν 
τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από δάνεια μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής και δάνεια 
προς τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού 
EINS, αντίστοιχα. Όταν χρηματοδοτούνται 
δραστηριότητες μέσω του ΕΤΒΑ+, θα 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση έργων που έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στη δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, των οποίων 
ο λόγος κόστους-οφέλους συμβάλλει στη 
βιωσιμότητα της επένδυσης. Οι 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
την εγγύηση εξωτερικής δράσης θα πρέπει 
να συνοδεύονται από μια ενδελεχή εκ των 
προτέρων εκτίμηση των περιβαλλοντικών, 
οικονομικών και κοινωνικών πτυχών, όπως 
ενδείκνυται και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
καλύτερης ρύθμισης. Η εγγύηση 
εξωτερικής δράσης θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 
παρασχεθούν οι ουσιώδεις δημόσιες 
υπηρεσίες, οι οποίες παραμένουν ευθύνη 
της κυβέρνησης.

_________________ _________________
71Απόφαση 77/270/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1977, περί 
εξουσιοδοτήσεως της Επιτροπής να 
συνάπτει δάνεια Ευρατόμ με σκοπό τη 
συμμετοχή στη χρηματοδότηση των 
πυρηνικών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενεργείας (ΕΕ L 88 της 

71Απόφαση 77/270/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1977, περί 
εξουσιοδοτήσεως της Επιτροπής να 
συνάπτει δάνεια Ευρατόμ με σκοπό τη 
συμμετοχή στη χρηματοδότηση των 
πυρηνικών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενεργείας (ΕΕ L 88 της 



AD\1176749EL.docx 17/32 PE629.557v05-00

EL

6.4.1977, σ. 9). 6.4.1977, σ. 9).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για να προβλεφθεί η ευελιξία, να 
αυξηθεί η ελκυστικότητα του ιδιωτικού 
τομέα και να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος 
των επενδύσεων, θα πρέπει να παρασχεθεί 
παρέκκλιση όσον αφορά τους επιλέξιμους 
ομόλογους φορείς από τους κανόνες που 
αφορούν τις μεθόδους εφαρμογής του 
ενωσιακού προϋπολογισμού, όπως 
ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. 
Οι εν λόγω επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς θα 
μπορούσαν επίσης να είναι φορείς οι 
οποίοι δεν είναι επιφορτισμένοι με την 
εφαρμογή μιας σύμπραξης δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα και θα μπορούσαν επίσης 
να είναι φορείς που διέπονται από το 
ιδιωτικό δίκαιο μιας χώρας εταίρου.

(37) Για να προβλεφθεί η ευελιξία, να 
αυξηθεί η ελκυστικότητα του ιδιωτικού 
τομέα, να προαχθεί ο δίκαιος 
ανταγωνισμός και να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος των επενδύσεων, θα πρέπει να 
παρασχεθεί παρέκκλιση όσον αφορά τους 
επιλέξιμους ομόλογους φορείς από τους 
κανόνες που αφορούν τις μεθόδους 
εφαρμογής του ενωσιακού 
προϋπολογισμού, όπως ορίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό. Οι εν λόγω 
επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς θα μπορούσαν 
επίσης να είναι φορείς οι οποίοι δεν είναι 
επιφορτισμένοι με την εφαρμογή μιας 
σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
και θα μπορούσαν επίσης να είναι φορείς 
που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο μιας 
χώρας εταίρου.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Γενικός στόχος του προγράμματος 
«Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας» (ο «μηχανισμός») 
θα πρέπει να είναι η προάσπιση και η 
προώθηση των αξιών και των 
συμφερόντων της Ένωσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο, προκειμένου να επιδιωχθούν οι 
στόχοι και οι αρχές της εξωτερικής δράσης 
της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
3 παράγραφος 5, και στα άρθρα 8 και 21 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(1) Ο γενικός στόχος του παρόντος 
κανονισμού είναι η προάσπιση και η 
προώθηση των αξιών και των 
συμφερόντων της Ένωσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο προκειμένου να επιδιωχθούν οι 
στόχοι και οι αρχές της εξωτερικής δράσης 
της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5 και στα άρθρα 8 και 21 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και στα άρθρα 11, 207 και 208 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η υποστήριξη και ενθάρρυνση του 
διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και περιφέρειες στη γειτονία, στην 
υποσαχάρια Αφρική, την Ασία και τον 
Ειρηνικό, τη Βόρειο και τη Νότιο Αμερική 
και την Καραϊβική·

α) η υποστήριξη και ενθάρρυνση του 
διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και περιφέρειες στη γειτονία, στην 
υποσαχάρια Αφρική, την Ασία και τον 
Ειρηνικό, τη Βόρειο και τη Νότιο Αμερική 
και την Καραϊβική, ιδίως για την επίτευξη 
βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης και την εξάλειψη της 
φτώχειας·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε παγκόσμιο επίπεδο, η εδραίωση 
και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
η στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, η προώθηση της 
σταθερότητας και της ειρήνης και η 
αντιμετώπιση άλλων παγκόσμιων 
προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
μετανάστευσης και της κινητικότητας·

β) σε παγκόσμιο επίπεδο, η εδραίωση 
και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
και η βιώσιμη ανάπτυξη με ιδιαίτερη 
έμφαση στο διεθνές εμπόριο που 
βασίζεται σε αρχές και αξίες, η εξάλειψη 
της φτώχειας, η ενθάρρυνση της 
οικονομικής ανάπτυξης και η προώθηση 
και υπεράσπιση της πολυμέρειας, η 
στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, η προώθηση της 
σταθερότητας και της ειρήνης και η 
αντιμετώπιση άλλων παγκόσμιων 
προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
μετανάστευσης και της κινητικότητας·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 Άρθρο 7

Πλαίσιο πολιτικής Πλαίσιο πολιτικής

Οι συμφωνίες σύνδεσης, οι συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, οι 
πολυμερείς συμφωνίες και άλλες 
συμφωνίες που καθιερώνουν νομικά 
δεσμευτική σχέση με τις χώρες εταίρους, 
καθώς και τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι 
διακηρύξεις των συνόδων κορυφής ή τα 
συμπεράσματα των συνεδριάσεων υψηλού 
επιπέδου με τις χώρες εταίρους, τα σχετικά 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, οι ανακοινώσεις της 
Επιτροπής ή οι κοινές ανακοινώσεις της 
Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου 
της Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, 
αποτελούν το γενικό πλαίσιο πολιτικής για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Οι συμφωνίες σύνδεσης, οι συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης, εμπορίου και 
συνεργασίας, οι πολυμερείς συμφωνίες, 
άλλες συμφωνίες και η συναφής 
νομοθεσία της Ένωσης που καθιερώνουν 
νομικά δεσμευτική σχέση με τις χώρες 
εταίρους, καθώς και τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι 
διακηρύξεις των συνόδων κορυφής ή τα 
συμπεράσματα των συνεδριάσεων υψηλού 
επιπέδου με τις χώρες εταίρους, τα σχετικά 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, οι ανακοινώσεις της 
Επιτροπής ή οι κοινές ανακοινώσεις της 
Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου 
της Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, 
αποτελούν το γενικό πλαίσιο πολιτικής για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η Ένωση προάγει περαιτέρω στις 
σχέσεις με τρίτες χώρες στο πλαίσιο του 
μηχανισμού, διεθνείς προσπάθειες προς 
μια πολυμερή συμφωνία για την 
απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια και 
τη θανατική ποινή.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις σχέσεις με τις χώρες εταίρους 
λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις τους στην 
εφαρμογή δεσμεύσεων, διεθνών 
συμφωνιών και συμβατικών σχέσεων με 
την Ένωση.

Στις σχέσεις με τις χώρες εταίρους 
λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις τους στην 
εφαρμογή δεσμεύσεων, διεθνών 
συμφωνιών, ειδικότερα στο πλαίσιο της 
Συμφωνίας του Παρισιού,  και 
συμβατικών σχέσεων με την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών 
σύνδεσης, εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, καθώς και εμπορικών 
συμφωνιών.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης χωρίς αποκλεισμούς, κατά 
περίπτωση, η Επιτροπή μεριμνά ώστε να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη η γνώμη των 
ενδιαφερόμενων φορέων των χωρών 
εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των τοπικών αρχών, και να τους 
παρέχεται έγκαιρη πρόσβαση στις σχετικές 
πληροφορίες που τους επιτρέπουν να 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο κατά τον 
σχεδιασμό, την υλοποίηση και τις 
συναφείς διαδικασίες παρακολούθησης 
των προγραμμάτων.

Σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης χωρίς αποκλεισμούς, η Επιτροπή 
μεριμνά ώστε να λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη η γνώμη των ενδιαφερόμενων 
φορέων των χωρών εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και των 
τοπικών αρχών, και να τους παρέχεται 
έγκαιρη πρόσβαση στις σχετικές 
πληροφορίες που τους επιτρέπουν να 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο κατά τον 
σχεδιασμό, την υλοποίηση και τις 
συναφείς διαδικασίες παρακολούθησης 
των προγραμμάτων.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την αρχή της ανάληψης ιδίας 
ευθύνης η Επιτροπή ευνοεί, κατά 
περίπτωση, τη χρήση των συστημάτων 

Σύμφωνα με την αρχή της ανάληψης ιδίας 
ευθύνης η Επιτροπή ευνοεί τη χρήση των 
συστημάτων των χωρών εταίρων για την 
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των χωρών εταίρων για την υλοποίηση των 
προγραμμάτων.

υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η Επιτροπή ενημερώνει 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανταλλάσσει 
τακτικά απόψεις μαζί του.

8. Η Επιτροπή παρέχει ουσιαστικές 
πληροφορίες και συμπληρώνει τα 
έγγραφα, σχέδια δράσης και μέτρα 
πολυετούς προγραμματισμού και 
ανταλλάσσει τακτικά απόψεις με τις 
αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, με δική της πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) των αναγκών των εταίρων, οι 
οποίες καθορίζονται βάσει ειδικών 
κριτηρίων που λαμβάνουν υπόψη τον 
πληθυσμό, τη φτώχεια, την ανισότητα, την 
ανθρώπινη ανάπτυξη, την οικονομική και 
περιβαλλοντική αστάθεια και την κρατική 
και κοινωνική ανθεκτικότητα·

(α) των αναγκών των εταίρων, οι 
οποίες καθορίζονται βάσει ειδικών 
κριτηρίων και συμπεριλαμβάνονται σε ένα 
μητρώο το οποίο μπορεί να 
συμβουλεύεται, κατόπιν αιτήματος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που λαμβάνουν 
υπόψη τον πληθυσμό, τη φτώχεια, την 
ανισότητα, την ανθρώπινη ανάπτυξη, την 
κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, την οικονομική και 
περιβαλλοντική αστάθεια και την κρατική 
και κοινωνική ανθεκτικότητα·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συνεργασία με τις 
εκβιομηχανισμένες χώρες εστιάζεται στην 
προώθηση των ενωσιακών και των 
αμοιβαίων συμφερόντων.

4. Η συνεργασία με τις 
εκβιομηχανισμένες χώρες εστιάζεται στην 
προώθηση των ενωσιακών και των 
αμοιβαίων συμφερόντων, καθώς και 
κοινών συμφερόντων και αξιών, και 
κοινών στόχων και στην υπεράσπιση της 
πολυμερούς προσέγγισης. Η εν λόγω 
συνεργασία βασίζεται, κατά περίπτωση, 
στον διάλογο μεταξύ της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, και των κρατών μελών, με 
τη συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) Όλες τις προϋπάρχουσες 
πολυμερείς ή διμερείς συμφωνίες ή 
ρυθμίσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη 
χώρα και/ή περιφέρεια, όπως ο 
κανονισμός ΣΓΠ, ο κανονισμός του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ) 2017/8211α, ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του 
Συμβουλίου1β και οι μελλοντικοί 
κανονισμοί σχετικά με τα είδη διπλής 
χρήσης και την εισαγωγή πολιτιστικών 
αγαθών·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) όλες τις πολυμερείς ή διμερείς 
εμπορικές συμφωνίες που συνάπτονται, 
συμπεριλαμβανομένων των DCFTA 
(σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών 
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ελεύθερων συναλλαγών) που συνάπτονται 
μεταξύ της Ένωσης και των γειτονικών 
χωρών της, καθώς και όλες τις εμπορικές 
προτιμήσεις που χορηγούνται από την 
Ένωση σε χώρα εταίρο της·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα για τα γεωγραφικά 
προγράμματα μπορούν να επανεξεταστούν 
όποτε κρίνεται απαραίτητο για την 
αποτελεσματική υλοποίηση, ιδίως όταν 
υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στο 
πλαίσιο πολιτικής που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 ή όταν έπονται κατάστασης 
κρίσης ή κατάστασης μετά την κρίση.

3. Τα πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα για τα γεωγραφικά 
προγράμματα μπορούν να επανεξεταστούν, 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, όποτε κρίνεται απαραίτητο 
για την αποτελεσματική υλοποίηση, ιδίως 
όταν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στο 
πλαίσιο πολιτικής που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 ή όταν έπονται κατάστασης 
κρίσης ή κατάστασης μετά την κρίση.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα για τα θεματικά 
προγράμματα μπορούν να επανεξεταστούν 
όποτε είναι απαραίτητο για την 
αποτελεσματική υλοποίηση, ιδίως όταν 
υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στο 
πλαίσιο πολιτικής που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 ή όταν έπονται κατάστασης 
κρίσης ή κατάστασης μετά την κρίση.

4. Τα πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα για τα θεματικά 
προγράμματα μπορούν να επανεξεταστούν 
όποτε είναι απαραίτητο για την 
αποτελεσματική υλοποίηση, κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ιδίως όταν υπάρχουν 
ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο 
πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 7.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εταιρική σχέση με την Ένωση, 
περιλαμβανομένου του βαθμού φιλοδοξίας 
της εν λόγω εταιρικής σχέσης·

δ) την εταιρική σχέση και συμφωνία 
σύνδεσης και άλλες εμπορικές και 
επενδυτικές σχέσεις με την Ένωση, 
περιλαμβανομένου του βαθμού φιλοδοξίας 
της εν λόγω εταιρικής σχέσης·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια ή 
πολυετή σχέδια δράσης ή μέτρα. Τα μέτρα 
μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή 
μεμονωμένων μέτρων, ειδικών μέτρων, 
μέτρων στήριξης ή εκτάκτων μέτρων 
βοήθειας. Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα 
προσδιορίζουν για κάθε δράση τους 
επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα και τις κύριες 
δραστηριότητες, τις μεθόδους υλοποίησης, 
τον προϋπολογισμό και τυχόν συνδεόμενες 
δαπάνες στήριξης.

1. Η Επιτροπή εγκρίνει, σε στενή 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ετήσια ή πολυετή σχέδια 
δράσης ή μέτρα. Τα μέτρα μπορεί να 
λαμβάνουν τη μορφή μεμονωμένων 
μέτρων, ειδικών μέτρων, μέτρων στήριξης 
ή εκτάκτων μέτρων βοήθειας. Τα σχέδια 
δράσης και τα μέτρα προσδιορίζουν για 
κάθε δράση τους επιδιωκόμενους στόχους, 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις 
κύριες δραστηριότητες, τις μεθόδους 
υλοποίησης, τον προϋπολογισμό και τυχόν 
συνδεόμενες δαπάνες στήριξης.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απρόβλεπτων αναγκών και 
περιστάσεων, και όταν η χρηματοδότηση 
δεν είναι εφικτή από περισσότερο 
κατάλληλες πηγές, η Επιτροπή δύναται να 
εγκρίνει ειδικά μέτρα που δεν 
προβλέπονται στα έγγραφα 
προγραμματισμού.

Σε περίπτωση απρόβλεπτων αναγκών και 
περιστάσεων, και όταν η χρηματοδότηση 
δεν είναι εφικτή από περισσότερο 
κατάλληλες πηγές, η Επιτροπή δύναται να 
εγκρίνει, σε στενή συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικά μέτρα 
που δεν προβλέπονται στα έγγραφα 
προγραμματισμού.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο σκοπός του EΤΒΑ+ ως ολοκληρωμένης 
χρηματοδοτικής δέσμης η οποία παρέχει 
χρηματοδοτική ικανότητα με βάση τις 
μεθόδους εκτέλεσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε), 
στ) και ζ), είναι η στήριξη των επενδύσεων 
και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, με σκοπό την προώθηση 
της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 
την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής 
ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους με 
ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
φτώχειας, τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, τις 
οικονομικές ευκαιρίες, τις δεξιότητες και 
την επιχειρηματικότητα, τους 
κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τις πολύ 
μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
καθώς και στην αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών 
βαθύτερων αιτίων της παράτυπης 
μετανάστευσης, σύμφωνα με τα σχετικά 
ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε 
χώρες που διαπιστώνεται ότι πλήττονται 
από αστάθεια ή συγκρούσεις, στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και στις 
υπερχρεωμένες φτωχές χώρες.

Ο σκοπός του EΤΒΑ+ ως ολοκληρωμένης 
χρηματοδοτικής δέσμης η οποία παρέχει 
χρηματοδοτική ικανότητα με βάση τις 
μεθόδους εκτέλεσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε), 
στ) και ζ), είναι η στήριξη των επενδύσεων 
και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, με σκοπό την προώθηση 
της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 
την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής 
ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους με 
ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
φτώχειας, τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και τις 
οικονομικές ευκαιρίες, ιδίως για τις 
γυναίκες και τους νέους, τις δεξιότητες και 
την επιχειρηματικότητα, τους 
κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τις πολύ 
μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
καθώς και στην αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών 
βαθύτερων αιτίων της παράτυπης 
μετανάστευσης, σύμφωνα με τα σχετικά 
ενδεικτικά έγγραφα προγραμματισμού. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε 
χώρες που διαπιστώνεται ότι πλήττονται 
από αστάθεια ή συγκρούσεις, στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και στις 
υπερχρεωμένες φτωχές χώρες.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Η εν λόγω ενδιάμεση αξιολόγηση 
αξιολογεί επίσης τη λειτουργία της 
απλοποιημένης και εξορθολογισμένης 
αρχιτεκτονικής των ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτικών μέσων (EFI) έναντι των 
στόχων των υποκείμενων πολιτικών της 
Ένωσης και των αρχών της διαφάνειας, 
της λογοδοσίας, της αποδοτικότητας, της 
συνοχής και της ευελιξίας των κονδυλίων 
της ΕΕ για την εξωτερική δράση.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τελική έκθεση αξιολόγησης εξετάζει 
επίσης την αποτελεσματικότητα, την 
προστιθέμενη αξία, το πεδίο εφαρμογής 
της απλούστευσης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή και τη συνεχιζόμενη 
συνάφεια των στόχων του παρόντος 
κανονισμού.

Η τελική έκθεση αξιολόγησης εξετάζει 
επίσης την αποτελεσματικότητα, την 
προστιθέμενη αξία, τη λειτουργία της 
απλοποιημένης και εξορθολογισμένης 
αρχιτεκτονικής, το πεδίο εφαρμογής της 
απλούστευσης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή και τη συνεχιζόμενη 
συνάφεια των στόχων του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – γράμμα Α – παράγραφος 4 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) Ανάσχεση της αποψίλωσης των 
δασών και προώθηση του σχεδίου δράσης 
για την «επιβολή της δασικής νομοθεσίας, 
τη διακυβέρνηση και το εμπόριο» 
(FLEGT), και καταπολέμηση της 
παράνομης υλοτομίας, του εμπορίου 
παράνομης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

ι) Διακοπή της αποψίλωσης των 
δασών και προώθηση του σχεδίου δράσης 
για την «επιβολή της δασικής νομοθεσίας, 
τη διακυβέρνηση και το εμπόριο» 
(FLEGT), και καταπολέμηση της 
παράνομης υλοτομίας, του εμπορίου 
παράνομης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. 
Στήριξη της διαπραγμάτευσης και της 
εφαρμογής εθελοντικών συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης·
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – γράμμα Α – παράγραφος 5 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) Προώθηση και ενίσχυση της 
πολυμέρειας, της βιώσιμης οικονομικής 
συνεργασίας, των διεθνών εμπορικών και 
επενδυτικών σχέσεων, καθώς και των 
κανόνων και αρχών του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – γράμμα Α – παράγραφος 5 – στοιχείο ιδ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) Στήριξη του προγράμματος 
περιφερειακής ολοκλήρωσης και των 
βέλτιστων εμπορικών πολιτικών, και 
στήριξη για την παγίωση και την εκτέλεση 
των εμπορικών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ 
και των εταίρων της·

ιδ) Στήριξη του προγράμματος 
περιφερειακής ολοκλήρωσης και των 
βέλτιστων εμπορικών πολιτικών, προς 
στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς, και στήριξη για την 
παγίωση και την εκτέλεση των εμπορικών 
συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και των 
εταίρων της·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – γράμμα Α – παράγραφος 5 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ) Προώθηση δίκαιης, βιώσιμης και 
απρόσκοπτης πρόσβασης σε 
εξορυκτικούς τομείς.

ιθ) Εξασφάλιση ότι η πρόσβαση σε 
εξορυκτικούς τομείς είναι δίκαιη και 
βιώσιμη.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα III – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Περιστολή της χρήσης φυσικών 
πόρων για τη χρηματοδότηση 
συγκρούσεων και στήριξη της 
συμμόρφωσης των ενδιαφερόμενων 
μερών με πρωτοβουλίες, όπως το 
σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας 
Κίμπερλυ, και συμπεριλαμβανομένων 
όσων σχετίζονται με τον [κανονισμό της 
ΕΕ για ορυκτά από περιοχές 
συγκρούσεων], ιδίως όσον αφορά την 
εφαρμογή αποδοτικών εγχώριων ελέγχων 
επί της παραγωγής και του εμπορίου 
φυσικών πόρων·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τμήμα 1 – σημείο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Συμβολή στις προσπάθειες της 
Ένωσης προς μια διεθνή απαγόρευση του 
εμπορίου προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια και 
τη θανατική ποινή.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τμήμα 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Προώθηση αποτελεσματικής 
πολυμερούς προσέγγισης και στρατηγικής 
εταιρικής σχέσης, συμβολή στην ενίσχυση 
των ικανοτήτων των διεθνών, 
περιφερειακών και εθνικών πλαισίων για 
την προαγωγή και την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Οι 

– προώθηση αποτελεσματικής 
πολυμερούς προσέγγισης και στρατηγικών 
εταιρικών σχέσεων, συμβολή στην 
ενίσχυση των ικανοτήτων των διεθνών, 
περιφερειακών και εθνικών πλαισίων και 
ενδυνάμωση των τοπικών παραγόντων 
για την προαγωγή και την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
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στρατηγικές εταιρικές σχέσεις πρέπει να 
ενισχυθούν, ενώ ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στο Γραφείο του Ύπατου 
Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), στο 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και 
στους σχετικούς περιφερειακούς και 
εθνικούς μηχανισμούς για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Επιπλέον, το πρόγραμμα 
προωθεί την εκπαίδευση και την έρευνα 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία, μεταξύ άλλων μέσω του 
Παγκόσμιου Δικτύου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία.

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· Οι 
εταιρικές σχέσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που επικεντρώνονται στην 
ενδυνάμωση της εθνικής και διεθνούς 
αρχιτεκτονικής για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
στήριξης της πολυμερούς προσέγγισης, 
όπως η ανεξαρτησία και η 
αποτελεσματικότητα του Γραφείου του 
Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), 
του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 
(ΔΠΔ) και των σχετικών περιφερειακών 
μηχανισμών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, είναι σημαντικές. 
Εξακολουθεί η στήριξη στην εκπαίδευση 
και την έρευνα σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία, μεταξύ 
άλλων μέσω της στήριξης του 
Παγκόσμιου Δικτύου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Στήριξη του εκσυγχρονισμού του 
ΠΟΕ με σκοπό την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
νομιμοποίησής του

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙI – τμήμα 4 – τμήμα Α – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Συμβολή στην παγκόσμια ατζέντα 
για την αξιοπρεπή εργασία, ιδίως στις 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και βελτίωση 
των γνώσεων σχετικά με αποτελεσματικές 
πολιτικές απασχόλησης που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς 

β) Συμβολή στην παγκόσμια ατζέντα 
για την αξιοπρεπή εργασία, ιδίως τις 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και βελτίωση 
των γνώσεων σχετικά με αποτελεσματικές 
πολιτικές απασχόλησης που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς 



PE629.557v05-00 30/32 AD\1176749EL.docx

EL

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και της διά 
βίου μάθησης·

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και της διά 
βίου μάθησης·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙI – τμήμα 4 – τμήμα Γ – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και του επενδυτικού 
κλίματος, στήριξη ενισχυμένου διαλόγου 
μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα, και ανάπτυξη ικανοτήτων των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων,

β) Βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και του επενδυτικού 
κλίματος, στήριξη ενισχυμένου διαλόγου 
μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα, και ανάπτυξη ικανοτήτων των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
διεθνοποίησής τους·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙI – τμήμα 4 – τμήμα Γ – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στήριξη της εμπορικής πολιτικής 
και των εμπορικών συμφωνιών της 
Ένωσης, καθώς και της εφαρμογής τους· 
και βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές 
των χωρών εταίρων και τόνωση των 
εμπορικών, επενδυτικών και 
επιχειρηματικών ευκαιριών για τις 
εταιρείες από την Ένωση, με παράλληλη 
εξάλειψη των φραγμών στην πρόσβαση 
στην αγορά και στις επενδύσεις.

γ) στήριξη της εφαρμογής των μέσων 
εμπορικής πολιτικής και των εμπορικών 
συμφωνιών της Ένωσης που αποσκοπούν 
στη βελτίωση της βιώσιμης ανάπτυξης, 
της οικονομικής διαφοροποίησης και της 
πρόσβασης στην αγορά της Ένωσης, 
καθώς και στη διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε τεχνολογίες φιλικές για το 
κλίμα και στη διανοητική ιδιοκτησία·
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