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Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε 
στην Κοπεγχάγη στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 
2002 επιβεβαίωσε ότι η διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει μια 
σημαντική ευκαιρία για να προωθηθούν οι 
σχέσεις με γειτονικές χώρες βάσει κοινών 
πολιτικών και οικονομικών αξιών. Η Ένωση 
παραμένει αποφασισμένη να αποφύγει την 
εμφάνιση νέων διαχωριστικών γραμμών 
στην Ευρώπη και να προωθήσει τη 
σταθερότητα και ευημερία εντός και πέραν 
των νέων συνόρων της Ένωσης.

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε 
στην Κοπεγχάγη στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 
2002 επιβεβαίωσε ότι η διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει μια 
σημαντική ευκαιρία για να προωθηθούν οι 
σχέσεις με γειτονικές χώρες βάσει κοινών 
πολιτικών και οικονομικών αξιών. Η Ένωση 
παραμένει αποφασισμένη να αποφύγει την 
εμφάνιση νέων διαχωριστικών γραμμών 
στην Ευρώπη και να προωθήσει τη 
σταθερότητα, την ευημερία και την αειφόρο 
ανάπτυξη εντός και πέραν των νέων 
συνόρων της Ένωσης.
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Τροπολογία: Riitta Myller 

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Οι προνομιακές σχέσεις μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών της 
χωρών βασίζονται σε δεσμεύσεις ως προς 
τις κοινές αξίες, ιδίως τη δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση 
και το σεβασμό των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, καθώς και ως προς τις αρχές 
που διέπουν την οικονομία της αγοράς, το 
ελεύθερο εμπόριο, την αειφόρο ανάπτυξη 
και την καταπολέμηση της φτώχειας. 

(4) Οι προνομιακές σχέσεις μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών της 
χωρών βασίζονται σε δεσμεύσεις ως προς 
τις κοινές αξίες, ιδίως τη δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση 
και το σεβασμό των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, καθώς και ως προς τις αρχές 
που διέπουν την οικονομία της αγοράς, το 
ελεύθερο εμπόριο, την αειφόρο ανάπτυξη, 
την οικονομική και κοινωνική συνοχή και 
την καταπολέμηση της φτώχειας. 

Or. fi

Αιτιολόγηση

Πέραν της καταπολέμησης της φτώχειας, η οικονομική και κοινωνική συνοχή θα έπρεπε να
αποτελεί μια ακόμη αρχή στην οποία θα βασίζονται οι σχέσεις της ΕΕ με τους γείτονές της.

Τροπολογία: Paavo Väyrynen 

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Στην Ανατολική Ευρώπη και στο Νότιο 
Καύκασο, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης 
και συνεργασίας αποτελούν τη βάση για 
συμβατικές σχέσεις. Στη Μεσόγειο, η 
ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση (η 
«Διαδικασία της Βαρκελώνης») χαράσσει το 
περιφερειακό πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο 
συμπληρώνεται με πλέγμα συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης.

(5) Στην Ανατολική Ευρώπη και στο Νότιο 
Καύκασο, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης 
και συνεργασίας αποτελούν τη βάση για 
συμβατικές σχέσεις. Στη Μεσόγειο, η 
ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση (η 
«Διαδικασία της Βαρκελώνης») χαράσσει το 
περιφερειακό πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο 
συμπληρώνεται με πλέγμα συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης, ενώ η Βόρεια Διάσταση 
παρέχει το πλαίσιο συνεργασίας της ΕΕ με 
τους γείτονές της.
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Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν λαμβάνει υπόψη το ρόλο των χωρών ΕΟΧ και της Ελβετίας ως
εταίρων μας στον τομέα της συνεργασίας και συνδωρητών. Ιδιαίτερα οιΒόρειοι γείτονες και
εταίροι μας όπως η Ισλανδία και η Νορβηγία διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε επίπεδο διμερούς 
και πολυμερούς συνεργασίας στις Βόρειες Περιφέρειες. Αμφότερες οι χώρες είναι πλήρη μέλη
του Συμβουλίου των Χωρών της Βαλτικής, του Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας 
Μπάρεντ και του Αρκτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας (ΕΠΓ) θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη όλοι οι Νότιοι, Ανατολικοί και Βόρειοι 
Γείτονες. Θα έπρεπε επιπλέον να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι οικονομικοί πόροι
χωρών όπως η Ελβετία και η Νορβηγία για τη συνχρηματοδότηση της ΕΠΓ.

Τροπολογία: Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες 
εταίροι καθορίζουν από κοινού σύνολο 
προτεραιοτήτων που πρέπει να 
ενσωματωθούν σε σειρά σχεδίων δράσης 
που αποφασίζονται με κοινή συμφωνία, και 
οι οποίες καλύπτουν ορισμένους 
συγκεκριμένους τομείς δράσης, και 
συγκεκριμένα τον πολιτικό διάλογο και την 
πολιτική μεταρρύθμιση, την εμπορική και 
οικονομική μεταρρύθμιση, τη δίκαιη 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, τη 
δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, 
την ενέργεια και τις μεταφορές, την 
κοινωνία των πληροφοριών, το περιβάλλον, 
την έρευνα και καινοτομία και τις 
διαπροσωπικές επαφές. Η πρόοδος για την 
επίτευξη των εν λόγω προτεραιοτήτων θα 
συμβάλει στην πλήρη αξιοποίηση των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, καθώς και των συμφωνιών 
σύνδεσης.

(6) Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες 
εταίροι καθορίζουν από κοινού σύνολο 
προτεραιοτήτων που πρέπει να 
ενσωματωθούν σε σειρά σχεδίων δράσης 
που αποφασίζονται με κοινή συμφωνία, και 
οι οποίες καλύπτουν ορισμένους 
συγκεκριμένους τομείς δράσης, και 
συγκεκριμένα τον πολιτικό διάλογο και την 
πολιτική μεταρρύθμιση, την εμπορική και 
οικονομική μεταρρύθμιση, τη δίκαιη 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, τη 
δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, 
την ενέργεια και τις μεταφορές, την
κοινωνία των πληροφοριών, το περιβάλλον, 
την έρευνα και καινοτομία, την ανάπτυξη 
της κοινωνίας των πολιτών και τις 
διαπροσωπικές επαφές. Η πρόοδος για την 
επίτευξη των εν λόγω προτεραιοτήτων θα 
συμβάλει στην πλήρη αξιοποίηση των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, καθώς και των συμφωνιών 
σύνδεσης.

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Για να υποστηριχθούν οι χώρες εταίροι 
στη δέσμευση που έχουν αναλάβει υπέρ των 
κοινών αξιών και αρχών, καθώς και στις 
προσπάθειες που καταβάλλουν για την 
εφαρμογή των σχεδίων δράσης, η Κοινότητα 
πρέπει να είναι σε θέση να τους παρέχει 
βοήθεια και να προάγει διάφορες μορφές 
συνεργασίας τόσο στο πλαίσιο των εν λόγω 
χωρών εταίρων όσο και μεταξύ αυτών και 
των κρατών μελών, με σκοπό να 
δημιουργήσει κοινή ζώνη σταθερότητας, 
ασφάλειας και ευημερίας, βασιζόμενης σε 
υψηλό επίπεδο οικονομικής συνεργασίας και 
πολιτικής ολοκλήρωσης.

(7) Για να υποστηριχθούν οι χώρες εταίροι 
στη δέσμευση που έχουν αναλάβει υπέρ των 
κοινών αξιών και αρχών, καθώς και στις 
προσπάθειες που καταβάλλουν για την 
εφαρμογή των σχεδίων δράσης, η Κοινότητα 
πρέπει να είναι σε θέση να τους παρέχει 
βοήθεια και να προάγει διάφορες μορφές 
συνεργασίας τόσο στο πλαίσιο των εν λόγω 
χωρών εταίρων όσο και μεταξύ αυτών και 
των κρατών μελών, με σκοπό να 
δημιουργήσει κοινή ζώνη σταθερότητας, 
ασφάλειας και ευημερίας, βασιζόμενης σε 
υψηλό επίπεδο οικονομικής συνεργασίας 
στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, 
αειφόρου ανάπτυξης και πολιτικής 
ολοκλήρωσης.

Or. en

Τροπολογία: Paavo Väyrynen 

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία 
αποφάσισαν να αναπτύξουν τη δική τους 
στρατηγική εταιρική σχέση με τη 
δημιουργία τεσσάρων κοινών χώρων· η 
κοινοτική βοήθεια θα εφαρμοστεί για τη 
στήριξη της ανάπτυξης της εν λόγω 
εταιρικής σχέσης και για την προώθηση της 
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ της 
Ρωσίας και των γειτονικών της κοινοτικών 

(9) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία 
αποφάσισαν να αναπτύξουν τη δική τους 
στρατηγική εταιρική σχέση με τη 
δημιουργία τεσσάρων κοινών χώρων· η 
κοινοτική βοήθεια θα εφαρμοστεί για τη 
στήριξη της ανάπτυξης της εν λόγω 
εταιρικής σχέσης και για την προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και των 
γειτονικών της κοινοτικών χωρών και της 
Νορβηγίας, καθώς και την προώθηση της 
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χωρών. πολυμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου των Χωρών της Βαλτικής, του 
Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας 
Μπάρεντ και του Αρκτικού Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν λαμβάνει υπόψη το ρόλο των χωρών ΕΟΧ και της Ελβετίας ως
εταίρων μας στον τομέα της συνεργασίας και συνδωρητών. Ιδιαίτερα οιΒόρειοι γείτονες και
εταίροι μας όπως η Ισλανδία και η Νορβηγία διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε επίπεδο διμερούς 
και πολυμερούς συνεργασίας στις Βόρειες Περιφέρειες. Αμφότερες οι χώρες είναι πλήρη μέλη
του Συμβουλίου των Χωρών της Βαλτικής, του Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας 
Μπάρεντ και του Αρκτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας (ΕΠΓ) θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη όλοι οι Νότιοι, Ανατολικοί και Βόρειοι 
Γείτονες. Θα έπρεπε επιπλέον να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι οικονομικοί πόροι
χωρών όπως η Ελβετία και η Νορβηγία για τη συνχρηματοδότηση της ΕΠΓ.

Τροπολογία: Riitta Myller 

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία 
αποφάσισαν να αναπτύξουν τη δική τους 
στρατηγική εταιρική σχέση με τη 
δημιουργία τεσσάρων κοινών χώρων· η 
κοινοτική βοήθεια θα εφαρμοστεί για τη 
στήριξη της ανάπτυξης της εν λόγω 
εταιρικής σχέσης και για την προώθηση της 
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ της 
Ρωσίας και των γειτονικών της κοινοτικών 
χωρών.

(9) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία 
αποφάσισαν να αναπτύξουν τη δική τους 
στρατηγική εταιρική σχέση με τη 
δημιουργία τεσσάρων κοινών χώρων· η 
κοινοτική βοήθεια θα εφαρμοστεί για τη 
στήριξη της ανάπτυξης της εν λόγω 
εταιρικής σχέσης και για την προώθηση της 
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ της 
Ρωσίας και των γειτονικών της κοινοτικών 
χωρών, καθώς και για την εφαρμογή των 
στόχων της Βόρειας Διάστασης στις 
σχέσεις της ΕΕ με τους βόρειους γείτονές 
της.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η Βόρεια Διάσταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στην επίτευξη της σταθερής
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και αειφόρου ανάπτυξης στις βόρειες συνορεύουσες με την Ένωση περιοχές. Έχει εδραιώσει τη
θέση της στην Ένωση και της καταλογίζεται ένα όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στις κοινές
ενέργειες ΕΕ και Ρωσίας

Τροπολογία: Paavo Väyrynen 

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Για να παρασχεθεί βοήθεια στις 
γειτονικές χώρες εταίρους με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων τους και για να 
προαχθεί η συνεργασία μεταξύ αυτών και 
των κρατών μελών, είναι σκόπιμο να 
θεσπιστεί ενιαίο μέσο πολιτικής που θα 
αντικαταστήσει ορισμένα υφιστάμενα μέσα 
κατά τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή 
και να απλουστευθούν ο προγραμματισμός 
και η διαχείριση της βοήθειας.

(13) Για να παρασχεθεί βοήθεια στις 
γειτονικές χώρες εταίρους με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων τους και για να 
προαχθεί η συνεργασία μεταξύ αυτών και 
των κρατών μελών, είναι σκόπιμο να 
θεσπιστεί ενιαίο μέσο πολιτικής που θα 
αντικαταστήσει ορισμένα υφιστάμενα μέσα 
κατά τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή
και να απλουστευθούν ο προγραμματισμός 
και η διαχείριση της βοήθειας. Άλλοι
δωρητές και ιδιαίτερα τα κράτη μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και η
Ελβετία καλούνται να συμμετάσχουν στα 
προγράμματα που χρηματοδοτεί το μέσο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν λαμβάνει υπόψη το ρόλο των χωρών ΕΟΧ και της Ελβετίας ως
εταίρων μας στον τομέα της συνεργασίας και συνδωρητών. Ιδιαίτερα οιΒόρειοι γείτονες και
εταίροι μας όπως η Ισλανδία και η Νορβηγία διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε επίπεδο διμερούς 
και πολυμερούς συνεργασίας στις Βόρειες Περιφέρειες. Αμφότερες οι χώρες είναι πλήρη μέλη
του Συμβουλίου των Χωρών της Βαλτικής, του Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας 
Μπάρεντ και του Αρκτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας (ΕΠΓ) θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη όλοι οι Νότιοι, Ανατολικοί και Βόρειοι 
Γείτονες. Θα έπρεπε επιπλέον να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι οικονομικοί πόροι
χωρών όπως η Ελβετία και η Νορβηγία για τη συνχρηματοδότηση της ΕΠΓ.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter 

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
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(14) (α) Το μέσον αυτό θα υποστηρίζει
επίσης μικρής κλίμακας προγράμματα
(Μικροπρογράμματα) προώθησης της
διασυνοριακής συνεργασίας η διαχείριση
των οποίων θα ανατίθεται απευθείας στις
πρωτοβουλίες διασυνοριακής συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes 

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης 
είναι να προαχθούν η καλύτερη συνεργασία 
και η σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
γειτονικών της χωρών. Δεδομένου ότι οι 
στόχοι αυτοί είναι αδύνατο να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται 
συνεπώς, λόγω των διαστάσεων της 
προβλεπόμενης δράσης να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα εξουσιοδοτείται να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που θεσπίζει το άρθρο 5 παράγραφος 2 της 
συνθήκης ΕΚ. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας που καθορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει 
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

(18) Οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης 
είναι να προαχθούν η καλύτερη συνεργασία 
και η σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
γειτονικών της χωρών. Δεδομένου ότι οι 
στόχοι αυτοί είναι αδύνατο να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται 
συνεπώς, λόγω των διαστάσεων της 
προβλεπόμενης δράσης να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα εξουσιοδοτείται να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που θεσπίζει το άρθρο 5 παράγραφος 2 της 
συνθήκης ΕΚ. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας που καθορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν θα 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως έχει στο Άρθρο 5 (3) της Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία: Paavo Väyrynen 

Τροπολογία 24
Άρθρο 1, παράγραφος 1
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(1) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μέσο 
γειτονίας και εταιρικής σχέσης για την 
παροχή βοήθειας (εφεξής «η κοινοτική 
βοήθεια») για τη δημιουργία ζώνης 
ευημερίας και γειτονίας που καλύπτει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που 
αναφέρονται στο παράρτημα 1 (εφεξής 
«χώρες εταίροι»). 

(1) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μέσο 
γειτονίας και εταιρικής σχέσης για την 
παροχή βοήθειας (εφεξής «η κοινοτική 
βοήθεια») για τη δημιουργία ζώνης 
ευημερίας και γειτονίας που καλύπτει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που 
αναφέρονται στο παράρτημα 1 (εφεξής 
«χώρες εταίροι») και τα κράτη μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής 
«εταίροι ΕΟΧ»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν λαμβάνει υπόψη το ρόλο των χωρών ΕΟΧ και της Ελβετίας ως
εταίρων μας στον τομέα της συνεργασίας και συνδωρητών. Ιδιαίτερα οιΒόρειοι γείτονες και
εταίροι μας όπως η Ισλανδία και η Νορβηγία διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε επίπεδο διμερούς 
και πολυμερούς συνεργασίας στις Βόρειες Περιφέρειες. Αμφότερες οι χώρες είναι πλήρη μέλη
του Συμβουλίου των Χωρών της Βαλτικής, του Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας 
Μπάρεντ και του Αρκτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας (ΕΠΓ) θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη όλοι οι Νότιοι, Ανατολικοί και Βόρειοι 
Γείτονες. Θα έπρεπε επιπλέον να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι οικονομικοί πόροι
χωρών όπως η Ελβετία και η Νορβηγία για τη συνχρηματοδότηση της ΕΠΓ.

Τροπολογία: Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 25
Άρθρο  1, παράγραφος 1

(1) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μέσο 
γειτονίας και εταιρικής σχέσης για την 
παροχή βοήθειας (εφεξής «η κοινοτική 
βοήθεια») για τη δημιουργία ζώνης 
ευημερίας και γειτονίας που καλύπτει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που 
αναφέρονται στο παράρτημα 1 (εφεξής 
«χώρες εταίροι»).

(1) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μέσο 
γειτονίας και εταιρικής σχέσης για την 
παροχή βοήθειας (εφεξής «η κοινοτική 
βοήθεια») για την αειφόρο δημιουργία 
ζώνης ευημερίας και γειτονίας που καλύπτει 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που 
αναφέρονται στο παράρτημα 1 (εφεξής 
«χώρες εταίροι»).

Or. en

Αιτιολόγηση



AM\575634EL.doc 9/55 PE 360.354v01-00

EL

Τροπολογία: Paavo Väyrynen 

Τροπολογία 26
Άρθρο 1, παράγραφος 2

(2) Η κοινοτική βοήθεια παρέχεται προς 
όφελος των χωρών εταίρων, εφαρμόζεται 
προς το κοινό συμφέρον των κρατών μελών 
και των χωρών εταίρων προκειμένου να 
προαχθεί η διασυνοριακή συνεργασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 6.

(2) Η κοινοτική βοήθεια παρέχεται προς 
όφελος των χωρών εταίρων, εφαρμόζεται 
προς το κοινό συμφέρον των κρατών μελών 
και των χωρών εταίρων, καθώς και των 
εταίρων ΕΟΧ προκειμένου να προαχθεί η 
διασυνοριακή συνεργασία που καθορίζεται 
στο άρθρο 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν λαμβάνει υπόψη το ρόλο των χωρών ΕΟΧ και της Ελβετίας ως
εταίρων μας στον τομέα της συνεργασίας και συνδωρητών. Ιδιαίτερα οιΒόρειοι γείτονες και
εταίροι μας όπως η Ισλανδία και η Νορβηγία διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε επίπεδο διμερούς 
και πολυμερούς συνεργασίας στις Βόρειες Περιφέρειες. Αμφότερες οι χώρες είναι πλήρη μέλη
του Συμβουλίου των Χωρών της Βαλτικής, του Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας 
Μπάρεντ και του Αρκτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας (ΕΠΓ) θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη όλοι οι Νότιοι, Ανατολικοί και Βόρειοι 
Γείτονες. Θα έπρεπε επιπλέον να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι οικονομικοί πόροι
χωρών όπως η Ελβετία και η Νορβηγία για τη συνχρηματοδότηση της ΕΠΓ.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter 

Τροπολογία 27
Άρθρο 1, παράγραφος 2

(2) Η κοινοτική βοήθεια παρέχεται προς 
όφελος των χωρών εταίρων, εφαρμόζεται 
προς το κοινό συμφέρον των κρατών μελών 
και των χωρών εταίρων προκειμένου να 
προαχθεί η διασυνοριακή συνεργασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 6.

(2) Η κοινοτική βοήθεια παρέχεται προς 
όφελος των χωρών εταίρων, εφαρμόζεται 
προς το κοινό συμφέρον των κρατών μελών 
και των χωρών εταίρων προκειμένου να 
προαχθεί η διασυνοριακή συνεργασία και η 
συνεργασία μεταξύ ατόμων που 
καθορίζεται στο άρθρο 6.

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 28
Άρθρο  2, παράγραφος 1

(1) Στο πλαίσιο του μέσου γειτονίας και 
εταιρικής σχέσης, η κοινοτική βοήθεια 
ευνοεί την καλύτερη συνεργασία και τη 
σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών 
εταίρων και, ιδίως, την εφαρμογή 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, συμφωνιών σύνδεσης ή άλλων 
υφιστάμενων ή μελλοντικών συμφωνιών. 

(1) Στο πλαίσιο του μέσου γειτονίας και 
εταιρικής σχέσης, η κοινοτική βοήθεια 
ευνοεί την καλύτερη συνεργασία και τη 
σταδιακή οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική ολοκλήρωση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών 
εταίρων και, ιδίως, την εφαρμογή 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, συμφωνιών σύνδεσης ή άλλων 
υφιστάμενων ή μελλοντικών συμφωνιών. 

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes 

Τροπολογία 29
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο (γ)

γ) την εδραίωση των εθνικών θεσμικών 
οργάνων και οργανισμών που 
αναλαμβάνουν την επεξεργασία και την 
έμπρακτη εφαρμογή των πολιτικών στους 
τομείς που καλύπτονται από τις συμφωνίες 
σύνδεσης, εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας και άλλες παρόμοιες 
συμφωνίες που θα συναφθούν στο μέλλον·

γ) την εδραίωση των εθνικών θεσμικών 
οργάνων και οργανισμών που 
αναλαμβάνουν την επεξεργασία και την 
έμπρακτη εφαρμογή των πολιτικών στους 
τομείς που καλύπτονται από τις συμφωνίες 
σύνδεσης, εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας ή άλλες υπάρχουσες 
συμφωνίες που θα συναφθούν στο μέλλον·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα άρθρα 2 (1) και 3 της παρούσας πρότασης.

Τροπολογία: Riitta Myller 

Τροπολογία 30
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (ε)
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ε) την προώθηση της προστασίας του 
περιβάλλοντος και την ορθή διαχείριση των 
φυσικών πόρων·

ε) την προώθηση της προστασίας του 
περιβάλλοντος και την ορθή διαχείριση των 
φυσικών πόρων, πχ του ποσίμου ύδατος και 
των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας·

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η ιδέα έγκειται στην επαναφορά ενός κρίκου της αλυσίδας. Η προώθηση της προστασίας του 
περιβάλλοντος συνεπάγεται ότι η διαχείριση πρέπει να καλύπτει τόσο τους φυσικούς πόρους όσο 
και τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας που πρέπει να εξετάζονται από κοινού.

Τροπολογία: Riitta Myller 

Τροπολογία 31
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο (στ) α (νέο)

(στ) (α) την υποστήριξη των προσπαθειών 
τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης με 
στόχο την εξάλειψη των περιφερειακών 
ανισορροπιών και την ενίσχυση της 
δυνάμει αναπτυξιακής ικανότητας·

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η παράλειψη αναφοράς στον εν λόγω στόχο πρέπει να επανορθωθεί προκειμένου να
δημιουργηθούν καλύτερες ευκαιρίες για τις χώρες αποδέκτες της βοηθείας εις τρόπον ώστε να
ξεπεράσουν τις περιφερειακές ανισότητες και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των
φορολογουμένων.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes 

Τροπολογία 32
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (ζ)

ζ) την υποστήριξη των πολιτικών που 
αποβλέπουν στην προώθηση της κοινωνικής 
ανάπτυξης και της ισότητας των φύλων, 
στην απασχόληση και στην κοινωνική 

ζ) την υποστήριξη των πολιτικών που 
αποβλέπουν στην προώθηση της κοινωνικής 
ανάπτυξης και της ισότητας των φύλων, 
στην απασχόληση και στην κοινωνική 



PE 360.354v01-00 12/55 AM\575634EL.doc

EL

προστασία, καθώς και στον κοινωνικό 
διάλογο, το σεβασμό των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων και των βασικών κανόνων 
εργασίας·

προστασία, καθώς και στον κοινωνικό 
διάλογο, το σεβασμό των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων και των βασικών κανόνων 
εργασίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία στόχο έχει τον καθορισμό ενός γενικού πλαισίου για τον
εφαρμοζόμενο τύπο των εργασιακών προδιαγραφών που θα ήταν αποδεκτός από τους
ενδιαφερομένους εις τρόπον ώστε να αποφεύγεται το αποκαλούμενο «κοινωνικό ντάμπιγκ».

Τροπολογία: Riitta Myller 

Τροπολογία 33
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο (θ) (α) (νέο)

(θ) (α) την ενίσχυση της χρηστής 
διακυβέρνησης, της διοικητικής 
διαφάνειας και του κράτους δικαίου, 
καθώς και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς·

Or. fi

Αιτιολόγηση

Αυτεξήγητη.

Τροπολογία: an Olbrycht 

Τροπολογία 34
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο (ια)

ια) την προαγωγή της ανάπτυξης 
οικονομίας της αγοράς, ιδίως μέτρων για τη 
στήριξη του ιδιωτικού τομέα, την 
ενθάρρυνση των επενδύσεων και την 
προαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου·

ια) την προαγωγή της ανάπτυξης 
οικονομίας της αγοράς, ιδίως μέτρων για τη 
στήριξη του ιδιωτικού τομέα και την 
ανάπτυξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση των 
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επενδύσεων και την προαγωγή του 
παγκόσμιου εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes 

Τροπολογία 35
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο (ια)

ια) την προαγωγή της ανάπτυξης 
οικονομίας της αγοράς, ιδίως μέτρων για τη 
στήριξη του ιδιωτικού τομέα, την 
ενθάρρυνση των επενδύσεων και την 
προαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου·

ια) την προαγωγή της ανάπτυξης 
οικονομίας της αγοράς, ιδίως μέτρων για τη 
στήριξη του ιδιωτικού τομέα, την 
ενθάρρυνση των επενδύσεων και την 
προαγωγή του παγκόσμιου και αειφόρου 
εμπορίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της Ντόχα του ΠΟΕ.

Τροπολογία: Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 36
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο (ια)

ια) την προαγωγή της ανάπτυξης 
οικονομίας της αγοράς, ιδίως μέτρων για τη 
στήριξη του ιδιωτικού τομέα, την 
ενθάρρυνση των επενδύσεων και την 
προαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου·

ια) την προαγωγή της ανάπτυξης μιας 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, ιδίως 
μέτρων για τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα, 
την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την 
προαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 37
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο (ιβ)
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ιβ) την ενθάρρυνση της συνεργασίας 
στους τομείς της ενέργειας, των 
τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων, 
των δικτύων και της λειτουργίας τους, της 
προστασίας και ασφάλειας στον τομέα των 
διεθνών μεταφορών και της εκμετάλλευσης 
των ενεργειακών πόρων, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και των καθαρών 
μεταφορών·

ιβ) την ενθάρρυνση της συνεργασίας 
στους τομείς της ενέργειας, των 
τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων, 
των δικτύων και της λειτουργίας τους, της 
προστασίας και ασφάλειας στον τομέα των 
διεθνών μεταφορών και της εκμετάλλευσης 
των ενεργειακών πόρων, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και των αειφόρων 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 38
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο (ιε)

ιε) την ενθάρρυνση της συνεργασίας 
στον τομέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 
ασύλου και μετανάστευσης, των δράσεων 
για την καταπολέμηση και την πρόληψη της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος, καθώς και της χρηματοδότησής 
του, της νομιμοποίησης προσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της 
φοροδιαφυγής·

ιε) την ενθάρρυνση της συνεργασίας 
στον τομέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 
ασύλου και μετανάστευσης, του εμπορίου 
ανθρωπίνων όντων, των δράσεων για την 
καταπολέμηση και την πρόληψη της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος, καθώς και της χρηματοδότησής 
του, της νομιμοποίησης προσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της 
φοροδιαφυγής·

Or. fi

Αιτιολόγηση

Από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το εμπόριο ανθρωπίνων όντων αποτελεί μια όλο και
μεγαλύτερη πρόκληση που απαιτεί εκτεταμένες ενέργειες σε πολύ διαφορετικούς τομείς και
κυβερνητικά κλιμάκια.
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 39
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο (ιθ)

ιθ) την προώθηση της διαπολιτισμικής 
κατανόησης, της βελτίωσης των 
διαπροσωπικών επαφών, της συνεργασίας 
μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών καθώς 
και των ανταλλαγών νέων·

ιθ) την προώθηση της διαπολιτισμικής 
κατανόησης, της βελτίωσης των 
διαπροσωπικών επαφών, της συνεργασίας 
μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών, των 
ανταλλαγών νέων και της πολιτιστικής 
συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter 

Τροπολογία 40
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο (ιθ) α (νέο)

(ιθ) (α) την υποστήριξη
μικροπρογραμμάτων με περιορισμένους
πόρους που προωθούν τη διασυνοριακή
συνεργασία σε ατομικό επίπεδο (τύπου
άτομο προς άτομο) και την επικοινωνία 
μεταξύ των πολιτών, τις ιδιωτικές ή 
εθελοντικές οργανώσεις και διοικήσεις ή 
όργανα για την ανάπτυξη των σχέσεων που 
απαιτούν διασυνοριακή συνεργασία στις 
παραμεθόριες περιοχές.

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 41
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο (κα) α (νέο)

(κα) α (νέο) την προώθηση της
συνεργασίας στον τομέα της αειφόρου
αστικής ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 42
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο (κβ)

κβ) την προώθηση της περιφερειακής 
συνεργασίας και ολοκλήρωσης·

κβ) την προώθηση της περιφερειακής 
και υποπεριφερειακής συνεργασίας και 
ολοκλήρωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διασυνοριακή και τη διαπεριφερειακή συνεργασία όπως προσδιορίζεται στο
άρθρο 6 της παρούσας πρότασης.

Τροπολογία: Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 43
Άρθρο  3

(3) Το γενικό πολιτικό πλαίσιο για τον 
προγραμματισμό της βοήθειας δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού καθορίζεται από τις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, από τις συμφωνίες σύνδεσης ή 
από οποιαδήποτε άλλη υφιστάμενη ή 
μελλοντική συμφωνία που καθορίζει τις 
σχέσεις με τις χώρες εταίρους, καθώς και 
από τις σχετικές ανακοινώσεις της 
Επιτροπής και τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου που προσδιορίζουν τις 
κατευθύνσεις της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έναντι των ίδιων αυτών χωρών. Τα 
προγράμματα δράσης που καθορίζονται με 
κοινή συμφωνία ή τα διάφορα άλλα 
ισοδύναμα έγγραφα αποτελούν βασικό 
στοιχείο αναφοράς για τον προσδιορισμό 
των προτεραιοτήτων της βοήθειας.

(3) Το γενικό πολιτικό πλαίσιο για τον 
προγραμματισμό της βοήθειας δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού καθορίζεται από τις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, από τις συμφωνίες σύνδεσης ή 
από οποιαδήποτε άλλη υφιστάμενη ή 
μελλοντική συμφωνία που καθορίζει τις 
σχέσεις με τις χώρες εταίρους, καθώς και 
από τις σχετικές ανακοινώσεις της 
Επιτροπής, τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου που προσδιορίζουν τις 
κατευθύνσεις της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έναντι των ίδιων αυτών χωρών και 
τις πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Τα προγράμματα δράσης που καθορίζονται 
με κοινή συμφωνία ή τα διάφορα άλλα 
ισοδύναμα έγγραφα αποτελούν βασικό 
στοιχείο αναφοράς για τον προσδιορισμό 
των προτεραιοτήτων της βοήθειας.

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 44
Άρθρο  4, παράγραφος 2

(2) Η κοινοτική βοήθεια που 
προβλέπεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού εντάσσεται, κατά κανόνα, στο 
πλαίσιο εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
Επιτροπής και των δικαιούχων χωρών, στην 
οποία μπορούν να συμμετάσχουν, κατά 
περίπτωση, εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, οικονομικοί και κοινωνικοί 
εταίροι, η κοινωνία των πολιτών και άλλοι 
αρμόδιοι οργανισμοί.

(2) Η κοινοτική βοήθεια που 
προβλέπεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού εντάσσεται, κατά κανόνα, στο 
πλαίσιο εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
Επιτροπής και των δικαιούχων χωρών, στην 
οποία μπορούν να συμμετάσχουν, κατά 
περίπτωση, εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, οικονομικοί και κοινωνικοί 
εταίροι, η κοινωνία των πολιτών, οι ΜΚΟ 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
κοινωνικής ένταξης και του 
περιβάλλοντος, οι εταίροι που προωθούν 
την ισότητα ανδρών και γυναικών και 
άλλοι αρμόδιοι οργανισμοί.

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes  

Τροπολογία 45
Άρθρο  4, παράγραφος 2

(2) Η κοινοτική βοήθεια που 
προβλέπεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού εντάσσεται, κατά κανόνα, στο 
πλαίσιο εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
Επιτροπής και των δικαιούχων χωρών, στην 
οποία μπορούν να συμμετάσχουν, κατά 
περίπτωση, εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, οικονομικοί και κοινωνικοί 
εταίροι, η κοινωνία των πολιτών και άλλοι 
αρμόδιοι οργανισμοί.

(2) Η κοινοτική βοήθεια που 
προβλέπεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού εντάσσεται, κατά κανόνα, στο 
πλαίσιο εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
Επιτροπής και των δικαιούχων χωρών, στην 
οποία μπορούν να συμμετάσχουν, κατά 
περίπτωση, εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, οικονομικοί και κοινωνικοί 
εταίροι, η κοινωνία των πολιτών και άλλοι 
αρμόδιοι οργανισμοί, έχοντας ως στόχο την 
ενίσχυση των αποκεντρωμένων και 
πολυεπίπεδων μορφών διαχείρισης για την 
επίτευξη μεγαλύτερης 
αποτελεσματικότητας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χρήση αποκεντρωμένων πολυεπίπεδων μορφών διακυβέρνησης θα μπορούσε κατ’ αρχήν να
συμβάλει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη διαχείριση του προγράμματος.

Τροπολογία: Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 46
Άρθρο  4, παράγραφος 3

(3) Οι δικαιούχοι χώρες μεριμνούν για 
τη συμμετοχή, ενδεχομένως, των εταίρων, 
ιδίως στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
στην προετοιμασία, εφαρμογή και 
παρακολούθηση των προγραμμάτων και 
έργων.

(3) Οι δικαιούχοι χώρες μεριμνούν για 
τη συμμετοχή (διαγραφή), των εταίρων, 
ιδίως στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
στην προετοιμασία, εφαρμογή και 
παρακολούθηση των προγραμμάτων και 
έργων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία: Jan Olbrycht 

Τροπολογία 47
Άρθρο 4, παράγραφος 4 α (νέα)

(4α) Αναγνωρίζοντας την προτεραιότητα
που έχει η υποστήριξη της κοινωνίας των
πολιτών, ο εκδημοκρατισμός και η
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
η κοινοτική βοήθεια μπορεί να παρέχεται, 
σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
χωρίς συνχρηματοδότηση εκ μέρους των
δικαιούχων χωρών.

Or. en



AM\575634EL.doc 19/55 PE 360.354v01-00

EL

Τροπολογία: Riitta Myller 

Τροπολογία 48
Άρθρο 5, παράγραφος 2

(2) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ της 
κοινοτικής βοήθειας που παρέχεται δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού και της 
χρηματοδοτικής βοήθειας που παρέχουν η 
Κοινότητα και τα κράτη μέλη μέσω άλλων 
εσωτερικών και εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

(2) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ της 
κοινοτικής βοήθειας που παρέχεται δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού από την 
Κοινότητα και τα κοινοτικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και της 
χρηματοδοτικής βοήθειας που παρέχουν η 
Κοινότητα και τα κράτη μέλη μέσω άλλων 
εσωτερικών και εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει τη θέση των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και λαμβάνοντας υπόψη
τις εξουσίες που διαθέτει η Κοινότητα, θα δοθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων η ευκαιρία
να αποδείξει τις ικανότητές του.

Τροπολογία: Paavo Väyrynen 

Τροπολογία 49
Άρθρο  6, παράγραφος 1, σημείο (α)

α) εθνικών ή πολυεθνικών 
προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν τη 
βοήθεια σε μία χώρα εταίρο ή εξετάζουν την 
περιφερειακή και υποπεριφερειακή 
συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσότερων 
χωρών εταίρων στην οποία ενδέχεται να 
συμμετέχουν τα κράτη μέλη·

α) εθνικών ή πολυεθνικών 
προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν τη 
βοήθεια σε μία χώρα εταίρο ή εξετάζουν την 
περιφερειακή και υποπεριφερειακή 
συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσότερων 
χωρών εταίρων στην οποία ενδέχεται να 
συμμετέχουν τα κράτη μέλη εταίροι ΕΟΧ·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν λαμβάνει υπόψη το ρόλο των χωρών ΕΟΧ και της Ελβετίας ως
εταίρων μας στον τομέα της συνεργασίας και συνδωρητών. Ιδιαίτερα οιΒόρειοι γείτονες και
εταίροι μας όπως η Ισλανδία και η Νορβηγία διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε επίπεδο διμερούς 
και πολυμερούς συνεργασίας στις Βόρειες Περιφέρειες. Αμφότερες οι χώρες είναι πλήρη μέλη
του Συμβουλίου των Χωρών της Βαλτικής, του Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας 
Μπάρεντ και του Αρκτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας (ΕΠΓ) θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη όλοι οι Νότιοι, Ανατολικοί και Βόρειοι 
Γείτονες. Θα έπρεπε επιπλέον να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι οικονομικοί πόροι
χωρών όπως η Ελβετία και η Νορβηγία για τη συνχρηματοδότηση της ΕΠΓ.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 50
Άρθρο  6, παράγραφος 1, σημείο (α)

α) εθνικών ή πολυεθνικών 
προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν τη 
βοήθεια σε μία χώρα εταίρο ή εξετάζουν την 
περιφερειακή και υποπεριφερειακή 
συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσότερων 
χωρών εταίρων στην οποία ενδέχεται να 
συμμετέχουν τα κράτη μέλη·

α) εθνικών ή πολυεθνικών 
προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν τη 
βοήθεια σε μία χώρα εταίρο ή εξετάζουν την 
περιφερειακή και υποπεριφερειακή 
συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσότερων 
χωρών εταίρων στην οποία ενδέχεται να 
συμμετέχουν τα κράτη μέλη εταίροι ΕΟΧ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν λαμβάνει υπόψη το ρόλο των χωρών ΕΟΧ και της Ελβετίας ως
εταίρων μας στον τομέα της συνεργασίας και συνδωρητών. Ιδιαίτερα οιΒόρειοι γείτονες και
εταίροι μας όπως η Ισλανδία και η Νορβηγία διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε επίπεδο διμερούς 
και πολυμερούς συνεργασίας στις Βόρειες Περιφέρειες. Αμφότερες οι χώρες είναι πλήρη μέλη
του Συμβουλίου των Χωρών της Βαλτικής, του Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας 
Μπάρεντ και του Αρκτικού Συμβουλίου.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes 

Τροπολογία 51
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο (α)
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α) εθνικών ή πολυεθνικών 
προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν τη 
βοήθεια σε μία χώρα εταίρο ή εξετάζουν την 
περιφερειακή και υποπεριφερειακή 
συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσότερων 
χωρών εταίρων στην οποία ενδέχεται να 
συμμετέχουν τα κράτη μέλη·

α) εθνικών ή πολυεθνικών 
προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν τη 
βοήθεια σε μία χώρα εταίρο ή εξετάζουν την 
περιφερειακή και υποπεριφερειακή 
συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσότερων 
χωρών εταίρων στην οποία ενδέχεται να 
συμμετέχουν τα κράτη μέλη ή οι 
περιφέρειές τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική και διοικητική οργάνωση των κρατών μελών και για λόγους
συνέπειας με τη γεωγραφική επιλεξιμότητα για παροχή βοηθείας στο πλαίσιο της διασυνοριακής
ή διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 52
Άρθρο  6, παράγραφος 1, σημείο (β)

β) θεματικών προγραμμάτων, τα οποία 
εξετάζουν ένα ή περισσότερα ειδικά 
προβλήματα που είναι κοινά σε διάφορες 
χώρες εταίρους και που μπορούν να 
αφορούν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·

β) θεματικών προγραμμάτων, τα οποία 
εξετάζουν ένα ή περισσότερα ειδικά 
προβλήματα που είναι κοινά σε διάφορες 
χώρες εταίρους και που μπορούν να 
αφορούν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη επί 
θεμάτων όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και το περιβάλλον·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα θεματικά προγράμματα χρησιμοποιούνται συνήθως για την αντιμετώπιση ιδεατών και
αναγνωρίσιμων παγκόσμιων προκλήσεων ιδιαίτερης σημασίας ή, στην περίπτωση που τούτο
κρίνεται σκόπιμο, για την προβολή των εσωτερικών πολιτικών. Τούτο είναι ιδιαίτερα
σημαντικό Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό  δεδομένου ότι μέσα όπως το LIFE για τις τρίτες
χώρες θα παύσουν να υπάρχουν σε ξεχωριστή νομική βάση Η σύνδεση των κρατών μελών με τα 
θεματικά προγράμματα θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέσω της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας. Τα θέματα του περιβάλλοντος και της συνεργασίας ατόμων, περιλαμβανομένης 
της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών εντοπίζονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 
σχετικά με το Έγγραφο Στρατηγικής για την ΕΠΓ ως τμήμα των προτεραιοτήτων στο πλαίσιο 



PE 360.354v01-00 22/55 AM\575634EL.doc

EL

της περιφερειακής συνεργασίας. Επιπλέον, η δυνατότητα δημιουργίας θεματικών
προγραμμάτων επί των θεμάτων αυτών αναφέρεται στο Παράρτημα της πρότασης (σε. 44), 
προκειμένου όμως να καταστεί δεσμευτική, πρέπει να ενσωματωθεί στο κείμενο του νέου 
κανονισμού. 

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 53
Άρθρο  6, παράγραφος 1, σημείο (γ)

γ) προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, τα οποία καλύπτουν τη 
συνεργασία μεταξύ ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών ή μιας ή περισσοτέρων 
χωρών εταίρων, σε περιοχές που 
συνορεύουν με το κοινό τμήμα των 
εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

γ) προγραμμάτων διασυνοριακής και 
διακρατικής συνεργασίας, τα οποία 
καλύπτουν τη συνεργασία μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων κρατών μελών ή μιας ή 
περισσοτέρων χωρών εταίρων και μιας ή 
περισσοτέρων χωρών ΕΟΧ σε περιοχές που 
συνορεύουν με το κοινό τμήμα των 
εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν λαμβάνει υπόψη το ρόλο των χωρών ΕΟΧ και της Ελβετίας ως
εταίρων μας στον τομέα της συνεργασίας και συνδωρητών. Ιδιαίτερα οιΒόρειοι γείτονες και
εταίροι μας όπως η Ισλανδία και η Νορβηγία διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε επίπεδο διμερούς 
και πολυμερούς συνεργασίας στις Βόρειες Περιφέρειες. Αμφότερες οι χώρες είναι πλήρη μέλη
του Συμβουλίου των Χωρών της Βαλτικής, του Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας 
Μπάρεντ και του Αρκτικού Συμβουλίου.

Τροπολογία: Paavo Väyrynen 

Τροπολογία 54
Άρθρο  6, παράγραφος 1, σημείο (γ)

γ) προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, τα οποία καλύπτουν τη 
συνεργασία μεταξύ ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών ή μιας ή περισσοτέρων 
χωρών εταίρων, σε περιοχές που 
συνορεύουν με το κοινό τμήμα των 
εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής 

γ) προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, τα οποία καλύπτουν τη 
συνεργασία μεταξύ ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών ή μιας ή περισσοτέρων 
χωρών εταίρων και χωρών εταίρων ΕΟΧ σε 
περιοχές που συνορεύουν με το κοινό τμήμα 
των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης. Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν λαμβάνει υπόψη το ρόλο των χωρών ΕΟΧ και της Ελβετίας ως
εταίρων μας στον τομέα της συνεργασίας και συνδωρητών. Ιδιαίτερα οιΒόρειοι γείτονες και
εταίροι μας όπως η Ισλανδία και η Νορβηγία διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε επίπεδο διμερούς 
και πολυμερούς συνεργασίας στις Βόρειες Περιφέρειες. Αμφότερες οι χώρες είναι πλήρη μέλη
του Συμβουλίου των Χωρών της Βαλτικής, του Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας 
Μπάρεντ και του Αρκτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας (ΕΠΓ) θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη όλοι οι Νότιοι, Ανατολικοί και Βόρειοι 
Γείτονες. Θα έπρεπε επιπλέον να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι οικονομικοί πόροι
χωρών όπως η Ελβετία και η Νορβηγία για τη συνχρηματοδότηση της ΕΠΓ.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes 

Τροπολογία 55
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο (γ)

γ) προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, τα οποία καλύπτουν τη 
συνεργασία μεταξύ ενός ή περισσοτέρων
κρατών μελών ή μιας ή περισσοτέρων 
χωρών εταίρων, σε περιοχές που 
συνορεύουν με το κοινό τμήμα των 
εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

γ) προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, τα οποία καλύπτουν τη 
συνεργασία μεταξύ ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών ή μιας ή περισσοτέρων 
χωρών εταίρων, σε περιοχές κοντινές στο
κοινό τμήμα των εξωτερικών συνόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να επιτραπεί η περαιτέρω συμμετοχή άλλων
περιφερειών της ΕΕ που διαφορετικά θα αποκλειόταν λόγω του αυστηρού χαρακτήρα του
ορισμού που παρουσιάζει η Επιτροπή. Με άλλους λόγους, συμφωνεί με την αιτιολογική σκέψη
11.
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter 

Τροπολογία 56
Άρθρο  6, παράγραφος 1, σημείο (γ) α (νέο)

(γ) α Μικροπρογράαμμτα με
περιορισμένους πόρους που προωθούν τη
διασυνοριακή συνεργασία σε ατομικό
επίπεδο (τύπου άτομο προς άτομο) και την
επικοινωνία μεταξύ των πολιτών, τις 
ιδιωτικές ή εθελοντικές οργανώσεις και 
διοικήσεις ή όργανα  η διαχείριση των 
οποίων θα ανατεθεί απευθείας σε 
διασυνοριακές πρωτοβουλίες συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes 

Τροπολογία 57
Άρθρο  6, παράγραφος 2

(2) Δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
μπορεί να παρασχεθεί κοινοτική βοήθεια 
για τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 
χωρών εταίρων και των κρατών μελών στο 
πλαίσιο θεματικών και πολυεθνικών 
προγραμμάτων που αφορούν την 
περιφερειακή και υποπεριφερειακή 
συνεργασία.

(2) Δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
παρέχεται κοινοτική βοήθεια για τη 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 
χωρών εταίρων και των κρατών μελών στο 
πλαίσιο θεματικών και πολυεθνικών 
προγραμμάτων που αφορούν την 
περιφερειακή και υποπεριφερειακή 
συνεργασία στο βαθμό που συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της κοινοτικής 
βοηθείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 (2), η κοινοτική βοήθεια στο πλαίσιο του Μέσου Γειτονίας και
Εταιρικής Σχέσης «στόχον έχει την προώθηση της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής
συνεργασίας».
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Τροπολογία: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 58
Άρθρο 6, παράγραφος 2 α (νέα)

(2α) Οι επιλέξιμες συνοριακές περιφέρειες
των κρατών μελών καλύπτονται από τα
ειδικά προγράμματα διασυνοριακής
συνεργασίας που καθορίζονται βασει του
κανονισμού αυτού. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να συμμετέχουν σε θεματικά 
προγράμματα και/ή προγράμματα που 
αφορούν περισσότερες χώρες μέσω της 
διαπεριφερειακή συνεργασίας.

Or. pl

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 59
Άρθρο 6, παράγραφος 2 α (νέα)

(2 α) Οι επιλέξιμες περιφέρειες των κρατών
μελών της ΕΕ καλύπτονται από τα
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας
που καθορίζονται βάσει του παρόντος
κανονισμού. Θα είναι προπάντων δυνατή η
σύνδεση των κρατών μελών με θεματικά ή
πολυεθνικά προγράμματα μέσω της
διεθνικής συνεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας καλύπτουν
την επιλεξιμότητα των μεθοριακών περιφερειών. Δέον επίσης να τονισθεί η αποκεντρωμένη
προσέγγιση στην ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών. Στην περίπτωση που με τα προγράμματα
αντιμετωπίζονται περιφερειακά και τοπικά προβλήματα, είναι σημαντική η πλήρης συμμετοχή
των περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ στην ανάπτυξη και εφαρμογή των 
διασυνοριακών προγραμμάτων συνεργασίας.
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Τροπολογία: Constanze Angela Krehl 

Τροπολογία 60
Άρθρο  7, παράγραφος 1

(1) Για τα εθνικά ή πολυεθνικά και 
θεματικά προγράμματα, υιοθετούνται 
έγγραφα στρατηγικής σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. 
Τα έγγραφα στρατηγικής εκφράζουν το 
πολιτικό πλαίσιο και τα σχέδια δράσης του 
άρθρου 3. Τα έγγραφα στρατηγικής 
καταρτίζονται για περίοδο συμβατή με τις 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
πολιτικό πλαίσιο και προβλέπουν πολυετή 
ενδεικτικά προγράμματα με πολυετή 
ενδεικτικά χρηματοδοτικά πλαίσια. Τα εν 
λόγω έγγραφα επανεξετάζονται, 
ενδεχομένως, σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 26 παράγραφος 2.

(1) Για τα εθνικά ή πολυεθνικά και 
θεματικά προγράμματα, υιοθετούνται 
έγγραφα στρατηγικής σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. 
Τα έγγραφα στρατηγικής εκφράζουν το 
πολιτικό πλαίσιο και τα σχέδια δράσης του 
άρθρου 3. Τα έγγραφα στρατηγικής 
καταρτίζονται για περίοδο συμβατή με τις 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
πολιτικό πλαίσιο και προβλέπουν πολυετή 
ενδεικτικά προγράμματα με πολυετή 
ενδεικτικά χρηματοδοτικά πλαίσια. Τα εν 
λόγω έγγραφα επανεξετάζονται, 
ενδεχομένως, σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 26 παράγραφος 2.
Για τα μικροπρογράμματα το
χρηματοδοτικό πλαίσιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 5000€, είναι 
δυνατόν να μη χρησιμοποιείται η 
απλοποιημένη αποκεντρωμένη διαδικασία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της αποκεντρωμένης διαδικασίας σε προγράμματα προϋπολογισμού έως 5000€ θα
μπορούσε να οδηγήσει σε σχετικά υψηλό διοικητικό κόστος όσον αφορά τα εν λόγω
προγράμματα. Επιπλέον, τα μικροπρογράμματα παρέχουν στις μικρές και περιφερειακές
οργανώσεις μια ιδανική ευκαιρία να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις
και προγράμματα και θα έπρεπε να έχουν ταχεία και χωρίς γραφειοκρατία πρόσβαση στο νέο 
Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 61
Άρθρο 7, παράγραφος 1

(1) Για τα εθνικά ή πολυεθνικά και 
θεματικά προγράμματα, υιοθετούνται 
έγγραφα στρατηγικής σύμφωνα με τη 

(1) Για τα εθνικά ή πολυεθνικά και 
θεματικά προγράμματα, υιοθετούνται 
έγγραφα στρατηγικής σύμφωνα με τη 
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διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. 
Τα έγγραφα στρατηγικής εκφράζουν το 
πολιτικό πλαίσιο και τα σχέδια δράσης του 
άρθρου 3. Τα έγγραφα στρατηγικής 
καταρτίζονται για περίοδο συμβατή με τις
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
πολιτικό πλαίσιο και προβλέπουν πολυετή 
ενδεικτικά προγράμματα με πολυετή 
ενδεικτικά χρηματοδοτικά πλαίσια. Τα εν 
λόγω έγγραφα επανεξετάζονται, 
ενδεχομένως, σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 26 παράγραφος 2.

διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. 
Τα έγγραφα στρατηγικής εκφράζουν το 
πολιτικό πλαίσιο και τα σχέδια δράσης του 
άρθρου 3 ιδίως σε περιφερειακό/τοπικό 
επίπεδο. Τα έγγραφα στρατηγικής 
καταρτίζονται για περίοδο συμβατή με τις 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
πολιτικό πλαίσιο και προβλέπουν πολυετή 
ενδεικτικά προγράμματα με πολυετή 
ενδεικτικά χρηματοδοτικά πλαίσια. Τα εν 
λόγω έγγραφα επανεξετάζονται, 
ενδεχομένως, σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας εξασφαλίζεται προπάντων η συμμετοχή των
περιφερειακών και τοπικών εταίρων. Παραλλήλως, θα έπρεπε να υποστηρίζεται όπου τούτο
είναι δυνατόν η συμμετοχή των κοινωνικών και άλλων μη κρατικών παραγόντων.

Τροπολογία: Jan Olbrycht 

Τροπολογία 62
Άρθρο 7, παράγραφος 2

(2) Κατά την επεξεργασία των 
πολυεθνικών ή πολυεθνικών προγραμμάτων, 
η Επιτροπή καθορίζει το χρηματοδοτικό 
πλαίσιο κάθε προγράμματος σε συνάρτηση 
με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 
της συγκεκριμένης χώρας ή περιοχής, το 
επίπεδο της επιδιωκόμενης εταιρικής σχέσης 
της Ένωσης με τη συγκεκριμένη χώρα, την 
ικανότητα διαχείρισης και τη δυνατότητα 
απορρόφησης κεφαλαίων.

(2) Κατά την επεξεργασία των 
πολυεθνικών ή πολυεθνικών προγραμμάτων, 
η Επιτροπή καθορίζει το χρηματοδοτικό 
πλαίσιο κάθε προγράμματος 
χρησιμοποιώντας αντικειμενικά κριτήρια, 
σε συνάρτηση με τα ειδικά χαρακτηριστικά 
και τις ανάγκες της συγκεκριμένης χώρας ή 
περιοχής, το επίπεδο της επιδιωκόμενης 
εταιρικής σχέσης της Ένωσης με τη 
συγκεκριμένη χώρα, την πρόοδο ως προς 
την εφαρμογή συμπεφωνημένων στόχων 
περιλαμβανομένων ιδιαίτερα εκείνων της 
ΕΠΓ και των συμπεφωνημένων Σχεδίων 
Δράσης σχετικά με την επίτευξη της 
δημοκρατικής και οικονομικής 
μεταρρύθμισης και την ικανότητα 
διαχείρισης και τη δυνατότητα 
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απορρόφησης κεφαλαίων.

Or. en

Τροπολογία: Vladimír Železný 

Τροπολογία 63
Άρθρο 7, παράγραφος 3

(3) Προς το σκοπό της διασυνοριακής 
αποκλειστικά συνεργασίας και για να 
καθοριστούν ο κατάλογος των κοινών 
προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1, καθώς και το ενδεικτικό 
πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο και οι 
εδαφικές ζώνες που μπορούν να 
επωφεληθούν από κάθε πρόγραμμα, 
υιοθετούνται ένα ή, ενδεχομένως, 
περισσότερα έγγραφα στρατηγικής 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 
παράγραφος 2. Το ή τα εν λόγω ειδικά 
έγγραφα στρατηγικής καλύπτουν, 
κατ’αρχήν, περίοδο επτά ετών, από την 1η

Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013.

(3) Προς το σκοπό της διασυνοριακής 
αποκλειστικά συνεργασίας και για να 
καθοριστούν ο κατάλογος των κοινών 
προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1, καθώς και το ενδεικτικό 
πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο και τα 
κράτη μέλη της ΕΕ και οι υποψήφιες 
χώρες και οι μεταξύ τους μεθοριακές 
περιφέρειες που μπορούν να επωφεληθούν 
από κάθε πρόγραμμα, υιοθετούνται ένα ή, 
ενδεχομένως, περισσότερα έγγραφα 
στρατηγικής σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 26 παράγραφος 2. Το ή τα εν λόγω 
ειδικά έγγραφα στρατηγικής καλύπτουν, 
κατ’αρχήν, περίοδο επτά ετών, από την 1η

Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δηλωθεί με σαφήνεια ποιες εδαφικές μονάδες θα είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στο
οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδοτείται σε πλαίσιο ENPI.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 64
Άρθρο 7, παράγραφος 3

(3) Προς το σκοπό της διασυνοριακής 
αποκλειστικά συνεργασίας και για να 
καθοριστούν ο κατάλογος των κοινών 
προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 

(3) Προς το σκοπό της διασυνοριακής 
αποκλειστικά συνεργασίας και για να 
καθοριστούν ο κατάλογος των κοινών 
προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 
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9 παράγραφος 1, καθώς και το ενδεικτικό 
πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο και οι 
εδαφικές ζώνες που μπορούν να 
επωφεληθούν από κάθε πρόγραμμα, 
υιοθετούνται ένα ή, ενδεχομένως, 
περισσότερα έγγραφα στρατηγικής 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 
παράγραφος 2. Το ή τα εν λόγω ειδικά
έγγραφα στρατηγικής καλύπτουν, 
κατ’αρχήν, περίοδο επτά ετών, από την 1η

Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013.

9 παράγραφος 1, καθώς και οι χώρες του
ενδεικτικού πολυετούς χρηματοδοτικού
πλαισίου, οι μεθοριακές περιφέρειες της 
ΕΕ και οι εταίροι των υποψηφίων για 
προσχώρηση χωρών που μπορούν να
επωφεληθούν από κάθε πρόγραμμα, 
υιοθετούνται ένα ή, ενδεχομένως, 
περισσότερα έγγραφα στρατηγικής 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 
παράγραφος 2. Το ή τα εν λόγω έγγραφα 
στρατηγικής εκπονούνται λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές και τρόπους που 
προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 και 
καλύπτουν, κατ’αρχήν, περίοδο επτά ετών, 
από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ποιες εδαφικές μονάδες είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στα
προγράμματα. Τα έγγραφα στρατηγικής δεν θα έπρεπε να δημιουργούν πρόσθετη γραφειοκρατία
προκειμένου να διαφυλάσσονται οι δυνατότητες υλοποίησης. Παράλληλα με την αναφορά στον
καλύτερο συντονισμό και εναρμόνιση των διαδικασιών στις διατάξεις του κανονισμού, ουδεμία
αναφορά υπάρχει στις διοικητικές διαδικασίες με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί ένας 
εταίρος. 

Τροπολογία: Riitta Myller 

Τροπολογία 65
Άρθρο  7, παράγραφος 3 α (νέα)

(3) (α) Η Επιτροπή προσδιορίζει την 
κατανομή των πόρων στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων 
συνεργασίας βάσει του πληθυσμού των 
επιλέξιμων περιφερειών και άλλων 
παραγόντων που επηρεάζουν την ένταση 
της συνεργασίας όπως τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της μεθοριακής περιοχής, 
η διοικητική ικανότητα και η ικανότητα 
απορρόφησης της βοηθείας. 
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Or. fi

Αιτιολόγηση

Πρέπει στο κείμενο του κανονισμού να παρατίθενται οι αρχές που διέπουν την κατανομή των
πιστώσεων που θα διοχετευθούν στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας. Πέραν του
μεγέθους του πληθυσμού που αποτελεί ένα δίκαιο και αντικειμενικό κριτήριο, θα έπρεπε να
ληφθούν υπόψη και οι διάφοροι κυμαινόμενοι παράγοντες.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 66
Άρθρο 7, παράγραφος 4

(4) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συμβάλλει στα 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 
που καθορίζονται και εφαρμόζονται δυνάμει 
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

(4) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συμβάλλει στα 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 
που καθορίζονται και εφαρμόζονται δυνάμει 
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού
εξασφαλίζοντας την συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ 
στα θεματικά προγράμματα και στα 
πολυεθνικά προγράμματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές της ΕΕ προτίθενται να χρησιμοποιήσουν αυτό το
πρόγραμμα για να αναλάβουν, επιπροσθέτως προς τις διασυνοριακές πρωτοβουλίες, 
πρωτοβουλίες διαπεριφερειακής συνεργασίας με τους ομολόγους τους στις γειτονικές περιοχές
της ΕΕ, θα πρέπει να διατεθούν κεφάλαια από το ΕΤΠΑ.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 67
Title III

Διασυνοριακή συνεργασία Διασυνοριακή και διαπεριφερειακή 
συνεργασία
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Or. en

Αιτιολόγηση

Μια αναφορά σε επίπεδο περιφερειών NUTS II αιτιολογεί έναν πλήρως καλυπτόμενο τίτλο που 
επεκτείνεται με τη διεθνική συνεργασία. Η Επιτροπή πρέπει να διευκρινίσει σε ποια μορφή
συνεργασίας ανήκει

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 68
Άρθρο 8, παράγραφος 1

(1) Τα προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορούν να 
καλύπτουν όλα τα χερσαία σύνορα και όλες 
τις θαλάσσιες ζώνες που βρίσκονται στα 
όρια κοινών θαλάσσιων υδάτων. Δύνανται 
να επωφεληθούν της βοήθειας που 
προβλέπεται στον παρόντα τίτλο οι 
ακόλουθες εδαφικές ζώνες:

(1) Τα προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορούν να 
καλύπτουν όλα τα χερσαία και θαλάσσια
σύνορα και όλες τις θαλάσσιες ζώνες που 
βρίσκονται στα όρια κοινών θαλάσσιων 
υδάτων. Δύνανται να επωφεληθούν της 
βοήθειας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο
οι ακόλουθες εδαφικές ζώνες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για διευκρινιστικούς λόγους και για τους σκοπούς της διασυνοριακής συνεργασίας όπως
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, προτιμάται η απλή αναφορά στα θαλάσσια σύνορα ενώ
οι διατάξεις καλύπτονται από άρθρο και όχι από τίτλο.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 69
Άρθρο  8, παράγραφος 1, σημείο (β)

β) όλες οι εδαφικές ζώνες επιπέδου 
NUTS-III ή ισοδύναμου επιπέδου, που 
βρίσκονται κατά μήκος σημαντικών
θαλάσσιων διαβάσεων·

β) όλες οι εδαφικές ζώνες επιπέδου 
NUTS-III ή ισοδύναμου επιπέδου, που 
βρίσκονται κατά μήκος θαλάσσιων 
διαβάσεων· κάτω των 150Km.
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αντιστοιχούν οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού με το γενικό κανονισμό
περί ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΤΑ όπου το θαλάσσιο σύνορο οριοθετείται στα 150χλμ. Είναι πιθανό η
θαλάσσια συνεργασία βάσει του μέσου γειτονίας να περάσει με τη διάταξη αυτή.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 70
Άρθρο  8, παράγραφος 1, σημείο (γ)

γ) όλες οι παράκτιες εδαφικές ζώνες 
επιπέδου NUTS-II ή ισοδύναμου επιπέδου, 
που βρίσκονται στα όρια θαλάσσιων 
υδάτων, κοινών στα κράτη μέλη και στις 
χώρες εταίρους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για διευκρινιστικούς λόγους, είναι αναγκαία μια αναφορά στα προγράμματα διεθνικής
συνεργασίας δεδομένου ότι η παράγραφος αυτή καθεαυτή δεν διευκρινίζει από ποιον τύπο 
συνεργασίας καλύπτονται οι περιφέρειες επιπέδου NUTS II.

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 71
Άρθρο 8, παράγραφος 1, σημείο (γ)

γ) όλες οι παράκτιες εδαφικές ζώνες 
επιπέδου NUTS-II ή ισοδύναμου επιπέδου, 
που βρίσκονται στα όρια θαλάσσιων 
υδάτων, κοινών στα κράτη μέλη και στις 
χώρες εταίρους.

γ) όλες οι παράκτιες εδαφικές ζώνες 
επιπέδου NUTS-III ή ισοδύναμου επιπέδου, 
που βρίσκονται στα όρια θαλάσσιων 
υδάτων, κοινών στα κράτη μέλη και στις 
χώρες εταίρους.

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 72
Άρθρο  8, παράγραφος 2

(2) Σε ειδικές περιπτώσεις, η 
επιλεξιμότητα μπορεί να επεκταθεί στις 
εδαφικές ζώνες που συνορεύουν με τις 
ζώνες της παραγράφου 1.

(2) Σε ειδικές περιπτώσεις, η 
επιλεξιμότητα μπορεί να επεκταθεί στις 
εδαφικές ζώνες που συνορεύουν με τις 
ζώνες της παραγράφου 1, στην περίπτωση 
που η επέκταση αυτή είναι αναγκαία για 
την ανάπτυξη στη συγκεκριμένη περιοχή.

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 73
Άρθρο 8, παράγραφος 2 α (νέα) 

(2) (α) Τα προγράμματα διαπεριφερειακής
συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορούν να
καλύπτουν όλες τις θαλάσσιες ζώνες που
βρίσκονται στα όρια κοινών θαλάσσιων
υδάτων Όλες οι παράκτιες εδαφικές
μονάδες επιπέδου NUTS II level ή
ισοδυνάμου που βρίσκονται στα όρια 
κοινών θαλάσσιων υδάτων κρατών μελών 
και χωρών εταίρων είναι επιλέξιμες για 
βοήθεια βάσει του παρόντος άρθρου..

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παράκτιες περιοχές ΝUTS II δεν εμπίπτουν στη διασυνοριακή συνεργασία. Είναι επομένως
αναγκαία μια ξεχωριστή παράγραφος σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά της
διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Τροπολογία: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 74
Άρθρο 8, παράγραφος 3 α (νέα) 
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(3) (α) Θα πρέπει να αναπτυχθούν
κατάλληλα μέσα αξιολόγησης της
συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων
περιοχών του επιπέδου NUTS II· ΄τα μέσα
αυτά θα πρέπει να προσαρμοσθούν στους 
συγκεκριμένους τύπους προγραμμάτων.

Or. pl

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 75
Άρθρο 8, παράγραφος 3 α (νέα) 

(3 α) Θα πρέπει να αναπτυχθούν
κατάλληλα μέσα αξιολόγησης της
συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων
περιοχών του επιπέδου NUTS II· στο
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη ο ειδικός τύπος των
προγραμμάτων: τα διασυνοριακά και τα
διεθνικά προγράμματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους αποσαφήνισης θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποια κατηγορία ανήκουν οι
συμμετέχουσες παράκτιες περιοχές NUTS II: στα διασυνοριακά ή στα διαπεριφερειακά
προγράμματα.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 76
Άρθρο  9, παράγραφος 2 

(2) Τα κοινά προγράμματα που 
καταρτίζονται για τα χερσαία σύνορα και τις 
θαλάσσιες διαβάσεις αφορούν συγκεκριμένα 
σύνορα και καλύπτουν σειρά επιλέξιμων 
χερσαίων ζωνών που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία ενός ή περισσότερων κρατών 
μελών και μίας ή περισσότερων χωρών 

(2) Τα κοινά προγράμματα που 
καταρτίζονται για τα χερσαία σύνορα και τις 
θαλάσσιες διαβάσεις αφορούν συγκεκριμένα 
σύνορα και καλύπτουν σειρά επιλέξιμων 
χερσαίων ζωνών που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία ενός ή περισσότερων κρατών 
μελών και μίας ή περισσότερων χωρών 
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εταίρων. Τα κοινά προγράμματα για τις 
παράκτιες περιοχές έχουν πολυμερή 
χαρακτήρα και περιλαμβάνουν επιλέξιμες 
χερσαίες ζώνες που βρίσκονται στα όρια 
κοινών θαλάσσιων υδάτων που ανήκουν σε 
πολλές συμμετέχουσες χώρες, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται ένα τουλάχιστον 
κράτος μέλος και μία χώρα εταίρος.

εταίρων. Τα κοινά προγράμματα για τις 
παράκτιες περιοχές που αντιστοιχούν στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS-II,έχουν 
πολυμερή χαρακτήρα και περιλαμβάνουν 
επιλέξιμες χερσαίες ζώνες που βρίσκονται 
στα όρια κοινών θαλάσσιων υδάτων που 
ανήκουν σε πολλές συμμετέχουσες χώρες, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ένα 
τουλάχιστον κράτος μέλος και μία χώρα 
εταίρος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους τυποποίησης της ορολογίας, θα πρέπει να προτιμηθεί ο όρος επιχειρησιακά
προγράμματα αντί κοινά προγράμματα, δεδομένου ότι αντιστοιχεί στη διατύπωση που
χρησιμοποιείται για την εδαφική συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ

Τροπολογία: Jamila Madeira 

Τροπολογία 77
Άρθρο 9, παράγραφος 2 

(2) Τα κοινά προγράμματα που 
καταρτίζονται για τα χερσαία σύνορα και τις 
θαλάσσιες διαβάσεις αφορούν συγκεκριμένα 
σύνορα και καλύπτουν σειρά επιλέξιμων 
χερσαίων ζωνών που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία ενός ή περισσότερων κρατών 
μελών και μίας ή περισσότερων χωρών 
εταίρων. Τα κοινά προγράμματα για τις 
παράκτιες περιοχές έχουν πολυμερή 
χαρακτήρα και περιλαμβάνουν επιλέξιμες 
χερσαίες ζώνες που βρίσκονται στα όρια 
κοινών θαλάσσιων υδάτων που ανήκουν σε 
πολλές συμμετέχουσες χώρες, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται ένα τουλάχιστον 
κράτος μέλος και μία χώρα εταίρος.

(2) Τα επιχειρησιακά προγράμματα που 
καταρτίζονται για τα χερσαία σύνορα και τις 
θαλάσσιες διαβάσεις αφορούν συγκεκριμένα 
σύνορα και καλύπτουν σειρά επιλέξιμων 
χερσαίων ζωνών που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία ενός ή περισσότερων κρατών 
μελών και μίας ή περισσότερων χωρών 
εταίρων. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
για τις παράκτιες περιοχές έχουν πολυμερή 
χαρακτήρα και περιλαμβάνουν επιλέξιμες 
χερσαίες ζώνες που βρίσκονται στα όρια 
κοινών θαλάσσιων υδάτων που ανήκουν σε 
πολλές συμμετέχουσες χώρες, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται ένα τουλάχιστον 
κράτος μέλος και μία χώρα εταίρος.

Or. en
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Τροπολογία: Riitta Myller 

Τροπολογία 78
Άρθρο 9, παράγραφος 2 α (νέα) 

(2) (α) Τα κοινά προγράμματα
καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και τις
ενδιαφερόμενες χώρες εταίρους στο δέον
εδαφικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τα
θεσμικά συστήματα και την αρχή της
εταιρικής σχέσης.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της
κατάρτισης των κοινών προγραμμάτων. 

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 79
Άρθρο  9, παράγραφος 3 α (νέα) 

(3) (α) Τα κοινά επιχειρησιακά
προγράμματα καταρτίζονται από τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τις χώρες
εταίρους σε στενή συνεργασία με τους
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και
υλοποιούνται στο δέον αποκεντρωμένο 
εδαφικό επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό 
τους σύστημα λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της εταιρικής σχέσης. Καλύπτουν
κανονικά χρονικό διάστημα 7 ετών από
την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η

Δεκεμβρίου 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της επικουρικότητας δεν έχει σαφές νόημα για τις τρίτες χώρες δεδομένου ότι βασίζεται
στο κοινοτικό κεκτημένο. Προκειμένου να διαφυλαχθεί ο ρόλος των αποκεντρωμένων αρχώ ν
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στην κατάρτιση των κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων, είναι αναγκαία η αναφορά της
συμμετοχής τους και εκείνη στην αρχή της εταιρικής σχέσης. Για λόγους συνέπειας της
γνωμοδότησης θα έπρεπε ως εκ τούτου να τροποποιηθεί το άρθρο 4.

Τροπολογία: Riitta Myller 

Τροπολογία 80
Άρθρο 9, παράγραφος 3 α (νέα) 

(3)(α) Στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας και τούτο σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η 
χρηματοδότηση έως του 20% του 
προϋπολογισμού για το συγκεκριμένο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι δυνατόν να 
χορηγείται για ενέργειες σε περιοχές 
επιπέδου NUTS III γειτονικές στις 
εδαφικές μονάδες που αναφέρονται στο 
άρθρο 8(1)(α) του παρόντος κανονισμού.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 14 αναφέρει ότι η διασυνοριακή συνεργασία θα οικοδομηθεί επί της
εμπειρίας που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων γειτονίας κατά το χρονικό
διάστημα 2004-2006. Με βάση την αρχή αυτή, όλες οι περιοχές που λαμβάνουν μέρος στα
τρέχοντα προγράμματα γειτονίας θα μπορούν να συμμετάσχουν στα μελλοντικά διασυνοριακά
προγράμματα. Η παραπάνω διάταξη αντιστοιχεί στο άρθρο 22(1) του κανονισμού ΕΤΠΑ.

Τροπολογία: Jan Olbrycht 

Τροπολογία 81
Άρθρο 9, παράγραφος 3 α (νέα) 

(3α) Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ
εδαφικών μονάδων που αναφέρονται στο
άρθρο 8(1)(α) και (β), σε δεόντως
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η
χρηματοδότηση έως του 20% του
προϋπολογισμού για το συγκεκριμένο κοινό
πρόγραμμα είναι δυνατόν να χορηγείται για
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ενέργειες σε περιοχές επιπέδου NUTS III
γειτονικές των εν λόγω περιοχών.

Or. en

Τροπολογία: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 82
Άρθρο 9, παράγραφος 5

(5) Τα κοινά προγράμματα μπορούν να 
επανεξετάζονται με πρωτοβουλία των 
συμμετεχουσών χωρών ή της Επιτροπής 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές των 
προτεραιοτήτων συνεργασίας, η 
κοινωνικοοικονομική εξέλιξη, τα 
αποτελέσματα εφαρμογής των εν λόγω 
μέτρων και της διαδικασίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς 
και η ανάγκη προσαρμογής των ποσών της 
διαθέσιμης βοήθειας και ανακατανομής των 
πόρων.

(5) Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
μπορούν να επανεξετάζονται με 
πρωτοβουλία των συμμετεχουσών χωρών ή 
της Επιτροπής ώστε να λαμβάνονται υπόψη 
οι αλλαγές των προτεραιοτήτων 
συνεργασίας, η κοινωνικοοικονομική 
εξέλιξη, τα αποτελέσματα εφαρμογής των εν 
λόγω μέτρων και της διαδικασίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς 
και η ανάγκη προσαρμογής των ποσών της 
διαθέσιμης βοήθειας και ανακατανομής των 
πόρων.

Or. pl

Τροπολογία: Jan Olbrycht 

Τροπολογία 83
Άρθρο 9, παράγραφος 5

(5) Τα κοινά προγράμματα μπορούν να 
επανεξετάζονται με πρωτοβουλία των 
συμμετεχουσών χωρών ή της Επιτροπής 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές των 
προτεραιοτήτων συνεργασίας, η 
κοινωνικοοικονομική εξέλιξη, τα 
αποτελέσματα εφαρμογής των εν λόγω 
μέτρων και της διαδικασίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς 
και η ανάγκη προσαρμογής των ποσών της 
διαθέσιμης βοήθειας και ανακατανομής των 
πόρων.

(5) Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
μπορούν να επανεξετάζονται με 
πρωτοβουλία των συμμετεχουσών χωρών, 
των συμμετεχουσών παραμεθορίων 
περιφερειών της ΕΕ ή της Επιτροπής ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές των 
προτεραιοτήτων συνεργασίας, η 
κοινωνικοοικονομική εξέλιξη, τα 
αποτελέσματα εφαρμογής των εν λόγω 
μέτρων και της διαδικασίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς 
και η ανάγκη προσαρμογής των ποσών της 
διαθέσιμης βοήθειας και ανακατανομής των 
πόρων.
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Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 84
Άρθρο 9, παράγραφος 5

(5) Τα κοινά προγράμματα μπορούν να 
επανεξετάζονται με πρωτοβουλία των 
συμμετεχουσών χωρών ή της Επιτροπής 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές των 
προτεραιοτήτων συνεργασίας, η 
κοινωνικοοικονομική εξέλιξη, τα 
αποτελέσματα εφαρμογής των εν λόγω 
μέτρων και της διαδικασίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς 
και η ανάγκη προσαρμογής των ποσών της 
διαθέσιμης βοήθειας και ανακατανομής των 
πόρων.

(5) Τα κοινά επιχειρησιακά 
προγράμματα μπορούν να επανεξετάζονται 
με πρωτοβουλία των συμμετεχουσών 
χωρών, των συμμετεχουσών παραμεθορίων 
περιφερειών της ΕΕ ή της Επιτροπής ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές των 
προτεραιοτήτων συνεργασίας, η 
κοινωνικοοικονομική εξέλιξη, τα 
αποτελέσματα εφαρμογής των εν λόγω 
μέτρων και της διαδικασίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς 
και η ανάγκη προσαρμογής των ποσών της 
διαθέσιμης βοήθειας και ανακατανομής των 
πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους τυποποίησης της ορολογίας, θα πρέπει να προτιμηθεί ο όρος επιχειρησιακά 
προγράμματα αντί για κοινά προγράμματα, δεδομένου ότι αντιστοιχεί στη διατύπωση που 
χρησιμοποιείται για την εδαφική συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ. Οι μεθοριακές περιοχές
της ΕΕ δεν θα πρέπει να αποκλειστούν από την ανάληψη πρωτοβουλιών· η διαχείριση των 
διασυνοριακών προγραμμάτων εμπίπτει κανονικά στην αρμοδιότητα των μεθοριακών περιοχών 
της ΕΕ, οι οποίες διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη και τις γνώσεις όσον αφορά τις ειδικές 
ανάγκες.

Τροπολογία: Riitta Myller 

Τροπολογία 85
Άρθρο 9, παράγραφος 6

(6) Μετά την υιοθέτηση των κοινών 
προγραμμάτων, η Επιτροπή συνάπτει 
συμφωνία χρηματοδότησης με τις 
συμμετέχουσες χώρες σύμφωνα με τις 

(6) Μετά την υιοθέτηση των κοινών 
προγραμμάτων, η Επιτροπή συνάπτει 
συμφωνία χρηματοδότησης με τις χώρες 
εταιρικής σχέσης σύμφωνα με τις σχετικές 
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σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, 
της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης

Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεσμεύονται νομικά από το περιεχόμενο ττων προγραμμάτων μόλις η Επιτροπή
αποφασίσει να τα εγκρίνει.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 86
Άρθρο 9, παράγραφος 7

(7) Με βάση την αρχή της εταιρικής 
σχέσης, οι συμμετέχουσες χώρες επιλέγουν 
από κοινού τις δράσεις που είναι σύμφωνες 
με τις προτεραιότητες και τα μέτρα του 
κοινού προγράμματος που θα τύχει 
κοινοτικής βοήθειας.

(7) Με βάση την αρχή της εταιρικής 
σχέσης και την αρχή της επικουρικότητας, 
οι συμμετέχουσες χώρες και οι μεθοριακές 
περιοχές της ΕΕ, εκπροσωπούμενες σε 
οργανωτική επιτροπή, επιλέγουν στο 
πλαίσιο στενής συνεργασίας τις δράσεις 
που είναι σύμφωνες με τις προτεραιότητες 
και τα μέτρα του κοινού προγράμματος που 
θα τύχει κοινοτικής βοήθειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναφερθεί η αρχή της επικουρικότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμμετοχή των μεθοριακών περιοχών της ΕΕ και η θέσπιση πολιτικής που να αντανακλά 
περισσότερο τις ανάγκες των ανθρώπων. Ο φορέας που θα πραγματοποιεί την επιλογή θα 
πρέπει επίσης να προσδιοριστεί και, σύμφωνα με το πνεύμα της εδαφικής συνεργασίας, θα 
πρέπει να είναι μία οργανωτική επιτροπή.
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Τροπολογία: Jan Olbrycht 

Τροπολογία 87
Άρθρο 9, παράγραφος 8

(8) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν 
ένα κοινό πρόγραμμα δεν μπορεί να 
καταρτιστεί λόγω προβλημάτων που 
απορρέουν από τις σχέσεις των 
συμμετεχουσών χωρών, η Επιτροπή μπορεί 
να υιοθετήσει πρόγραμμα που δεν είναι 
κοινό κατά την έννοια του παρόντος 
άρθρου, αλλά που επιτρέπει στη ή στις 
μεθοριακές περιοχές του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους να επωφεληθούν από τη 
βοήθεια που προβλέπεται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

(8) Σε ειδικές και δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν ένα κοινό 
πρόγραμμα δεν μπορεί να καταρτιστεί λόγω 
προβλημάτων που απορρέουν από τις 
σχέσεις των συμμετεχουσών χωρών ή 
μεταξύ ΕΕ και της χώρας εταίρου, η 
Επιτροπή μπορεί να υιοθετήσει πρόγραμμα 
που δεν είναι κοινό κατά την έννοια του 
παρόντος άρθρου, αλλά που επιτρέπει στη ή 
στις μεθοριακές περιοχές του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους να 
επωφεληθούν από τη βοήθεια που 
προβλέπεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 88
Άρθρο 9, παράγραφος 8 α (νέα) 

(8) (α) Στην περίπτωση που ένα κράτος
μέλος και χώρες εταίροι δεν μπορούν να
συμφωνήσουν έγκαιρα σε ένα κοινά
αποδεκτό σύστημα διαχείρισης για
πολιτικούς ή τεχνικούς λόγους, είναι
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ένα
εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης στο
πλαίσιο του οποίου η Επιτροπή διατηρεί
την ευθύνητων ενεργειών εκτός ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ισχύον σύστημα δοκιμάζεται και τελειοποιείται. Ξεκινώντας από αυτή τη βάση δεν θα
έπρεπε να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα.
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 89
Άρθρο 10, παράγραφος 1 

(1) Τα κοινά προγράμματα πρέπει, 
κατ’αρχήν, να εφαρμόζονται από κοινή 
διαχειριστική αρχή με έδρα σε ένα από τα 
κράτη μέλη.

(1) Τα κοινά προγράμματα πρέπει, 
κατ’αρχήν, να εφαρμόζονται από κοινή 
διαχειριστική αρχή με έδρα σε ένα από τα 
κράτη μέλη. Η κοινή γραμματεία δεν 
χρειάζεται να έχει την ίδια έδρα με την 
κοινή διαχειριστική αρχή. Στην περίπτωση
που ένα κράτος μέλος και χώρα εταίρος
δεν μπορούν να συμφωνήσουν έγκαιρα σε
ένα κοινά αποδεκτό σύστημα διαχείρισης
για νομικούς ή τεχνικούς λόγους, σχετικά 
με την εφαρμογή του προγράμματος CBC, 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν
εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Για λόγους τυποποίησης της ορολογίας, θα πρέπει να προτιμηθεί ο όρος επιχειρησιακά 
προγράμματα αντί για κοινά προγράμματα, δεδομένου ότι αντιστοιχεί στη διατύπωση που 
χρησιμοποιείται για την εδαφική συνεργασία του ΕΤΠΑ. Αντίθετα με την εδαφική συνεργασία, 
δεν γίνεται καμία αναφορά στην αποκεντρωμένη εφαρμογή με συμμετοχή περιφερειακών και 
τοπικών φορέων ή μιας αποκεντρωμένης οργανωτικής επιτροπής. Η κοινή γραμματεία θα 
πρέπει να αναφέρεται επιπροσθέτως προς την κοινή διαχειριστική αρχή που θα είναι 
εγκατεστημένη σε μεθοριακή περιοχή ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ, χωρίς όμως να έχει να 
έχει κοινή έδρα με τη διαχειριστική αρχή (όπως σε μια ευρωπεριφέρεια ή παρόμοια δομή). Σε 
περίπτωση μη συμφωνίας με μια γειτονική χώρα το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί. Η μεταβατική 
φάση 2004-2006 εισάγει ένα βελτιωμένο σύστημα που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω 
και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα νέο σύστημα (τούτο ισχύει επίσης για τις 
τροπολογίες 19, 20, 21, 22, 23, 24 στην έκθεση Szymanski).

Τροπολογία: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 90
Άρθρο 10, παράγραφος 1 

(1) Τα κοινά προγράμματα πρέπει, 
κατ’αρχήν, να εφαρμόζονται από κοινή 
διαχειριστική αρχή με έδρα σε ένα από τα 
κράτη μέλη.

(1) Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
πρέπει, κατ’αρχήν, να εφαρμόζονται με 
αποκεντρωμένο τρόπο από κοινή 
διαχειριστική αρχή και κοινή γραμματεία 
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με έδρα σε ένα από τα κράτη μέλη.

Or. pl

Τροπολογία: Riitta Myller 

Τροπολογία 91
Άρθρο 10, παράγραφος 3 

(3) Ως «κοινή διαχειριστική αρχή» 
νοείται κάθε δημόσια ή ιδιωτική αρχή ή 
οργανισμός, καθώς και το ίδιο το κράτος, σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, που 
ορίζεται από κοινού από το κράτος ή τα 
κράτη μέλη και τη χώρα ή τις χώρες 
εταίρους που συμμετέχουν σε κοινό 
πρόγραμμα, έχει την απαιτούμενη 
χρηματοοικονομική και διοικητική 
ικανότητα διαχείρισης της κοινοτικής 
βοήθειας και τη δικαιοπρακτική ικανότητα 
να συνάπτει τις συμφωνίες που απαιτούνται 
για τον παρόντα κανονισμό.

(3) Ως «κοινή διαχειριστική αρχή» 
νοείται κάθε δημόσια ή ιδιωτική αρχή ή 
οργανισμός, καθώς και το ίδιο το κράτος, σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, που 
ορίζεται από κοινού από το κράτος ή τα 
κράτη μέλη και τη χώρα ή τις χώρες 
εταίρους που συμμετέχουν σε κοινό 
πρόγραμμα, έχει την απαιτούμενη 
χρηματοοικονομική και διοικητική 
ικανότητα διαχείρισης της κοινοτικής 
βοήθειας και τη δικαιοπρακτική ικανότητα 
να συνάπτει τις συμφωνίες που απαιτούνται 
για τον παρόντα κανονισμό. Η κοινή 
διαχειριστική αρχή που διορίζεται για τους 
σκοπούς της διασυνοριακής συνεργασίας 
θα έχει ως έδρα την παραμεθόρια 
περιφέρεια του ενδιαφερομένου κράτους 
μέλους.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Κατά τον προσδιορισμό της αρχής που θα διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα διασυνοριακής
συνεργασίας, πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. ένας τρόπος επίτευξης
μεγαλύτερης ελαστικότητας και συνέπειας με τους στόχους και τις ανάγκες γειτονικών 
περιφερειών, είναι να ανατεθεί το καθήκον της διαχείρισης στις αρχές των άμεσα 
ενδιαφερομένων περιφερειών.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 92
Άρθρο 11, παράγραφος 2

(2) Οι κανόνες εφαρμογής αφορούν τα (2) Οι κανόνες εφαρμογής αφορούν τα 
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κριτήρια και τις διαδικασίες κατανομής των 
κεφαλαίων, το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, την προετοιμασία των 
κοινών προγραμμάτων, την επιλογή κοινών 
προγραμμάτων, την τεχνική και 
χρηματοοικονομική διαχείριση της 
βοήθειας, το χρηματοοικονομικό και 
λογιστικό έλεγχο, την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση, την προβολή και δημοσιότητα 
των δραστηριοτήτων.

κριτήρια και τις διαδικασίες κατανομής των 
κεφαλαίων, το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, την προετοιμασία των 
κοινών προγραμμάτων, το διορισμό και τη 
λειτουργία των κοινών διαχειριστικών 
αρχών, την οργανωτική/ελεγκτική 
επιτροπή και την κοινή γραμματεία, την 
επιλεξιμότητα των δαπανων, την επιλογή 
κοινών προγραμμάτων, την τεχνική και 
χρηματοοικονομική διαχείριση της 
βοήθειας, το χρηματοοικονομικό και 
λογιστικό έλεγχο, την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση, την προβολή και δημοσιότητα 
των δραστηριοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες εφαρμογής θα πρέπει επίσης να καλύπτουν το διορισμό και εγκατάσταση των
διαχειριστικών αρχών των διασυνοριακών προγραμμάτων. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν τις
κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τροπολογία: Riitta Myller 

Τροπολογία 93
Άρθρο 11, παράγραφος 2

(2) Οι κανόνες εφαρμογής αφορούν τα 
κριτήρια και τις διαδικασίες κατανομής 
των κεφαλαίων, το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, την προετοιμασία των 
κοινών προγραμμάτων, την επιλογή κοινών 
προγραμμάτων, την τεχνική και
χρηματοοικονομική διαχείριση της 
βοήθειας, το χρηματοοικονομικό και 
λογιστικό έλεγχο, την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση, την προβολή και δημοσιότητα 
των δραστηριοτήτων.

(2) Οι κανόνες εφαρμογής αφορούν το 
ποσοστό συγχρηματοδότησης, την 
προετοιμασία των κοινών προγραμμάτων, 
το διορισμό και τα καθήκοντα της κοινής 
διαχειριστικής αρχής, τις επιλέξιμες 
δαπάνες,την επιλογή κοινών 
προγραμμάτων, την τεχνική και 
χρηματοοικονομική διαχείριση της 
βοήθειας, το χρηματοοικονομικό και 
λογιστικό έλεγχο, την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση, την προβολή και δημοσιότητα 
των δραστηριοτήτων.

Or. fi
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Αιτιολόγηση

Οι κανόνες εφαρμογής της Επιτροπής θα έπρεπε να ρυθμίζουν λεπτομερέστερα το διορισμό και
τα καθήκοντα της κοινής διαχειριστικής αρχής και τις επιλέξιμες δαπάνες. Από την άλλη
πλευρά, η τροπολογία που εισάγει μια νέα παράγραφο 3α στο άρθρο 7 σχετίζεται με τα κριτήρια
κατανομής, τις κατευθυντήριες αρχές των οπίων θα έπρεπε να παρατίθενται στο κείμενο του
κανονισμού.

Τροπολογία: Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 94
Άρθρο  13, παράγραφος 4

(4) Η Επιτροπή διαβιβάζει τα ειδικά 
μέτρα στα κράτη μέλη προς ενημέρωσή τους 
εντός ενός μηνός από τη λήψη της 
απόφασής της.

(4) Η Επιτροπή διαβιβάζει τα ειδικά 
μέτρα στα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προς ενημέρωσή τους εντός 
ενός μηνός από τη λήψη της απόφασής της.

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij  

Τροπολογία 95
Άρθρο 14 α (νέο)

(14)(α) Τύποι βοηθείας για τη
διασυνοριακή συνεργασία.
Επιλεξιμότητα
Ανάπτυξη γενικής διασυνοριακής
συνεργασίας με τη χρηματοδότηση κοινών
οικονομικών και κοινωνικών-πολιτιστικών
δραστηριοτήτων και μέτρων προωθώντας
μια αειφόρο εδαφική ανάπτυξη των
μεθοριακών περιφερειών κατά πρώτο
λόγο:

α) με την ενθάρρυνση της ανάπτυξης
του οικονομικού ιστού των
διασυνοριακών περιοχών, ιδιαίτερα 
των ΜΜΕ, του τουρισμού, της Ε&Α
και του διασυνοριακού εμπορίου·
β) με την ενθάρρυνση της κοινής
προστασίας και διαχείρισης του
περιβάλλοντος, καθώς και με την
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πρόληψη του κινδύνου, 
περιλαμβανομένης της δημιουργίας 
διασυνοριακών υποδομών στον τομέα 
της παροχής ποσίμου ύδατος και της 
διαχείρισης των λυμάτων, της 
ανανεώσιμης ενέργειας και της 
παραδοσιακής παροχής ενέργειας·
γ) με τη μείωση της απομόνωσης μέσω
των επενδύσεων στις υποδομές κυρίως
για την κάλυψη των ελλειπών
συνδέσεων ή τη βελτίωση των 
δευτερευουσών συνδέσεων προκειμένου 
να ενισχυθεί η πρόσβαση τις 
μεταφορές, την ενημέρωση και τα 
δίκτυα επικοινωνιών και υπηρεσιών·
δ) με την προώθηση της διασυνοριακής
κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού, την ολοκλήρωση της
διασυνοριακής αγοράς εργασίας, τις
κοινές τοπικές πρωτοβουλίες
απασχόλησης ή μέτρα κατάρτισης και
κοινωνικής ένταξης, καθώς και
κοινούς ανθρώπινους πόρους και 
διευκολύνσεις για την έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη·
ε) με την ανάπτυξη και την προώθηση
της διασυνοριακής κοινωνικής-
πολιτιστικής συνεργασίας, 
περιλαμβανομένων των κοινών
υποδομών σε τομείς όπως ο πολιτισμός 
και η παιδεία ή η υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασυνοριακή συνεργασία σε πλαίσιο INTERREG στην ΕΕ και σε μεγάλο βαθμό και στα
προγράμματα PHARE CBC και TACIS CBC αφορά ιδιαίτερα τη συνεργασία του
περιφερειακοί/τοπικού επιπέδου σε εταιρική σχέση με τα κράτη. Τούτο θα έπρεπε επίσης να
ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο του προγράμματος Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης. Ως εκ τούτου, τα
επιλέξιμα μέτρα διαφέρουν εκείνων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Ο παραπάνω
κατάλογος ευθυγραμμίζεται με τα επιλέξιμα μέτρα διασυνοριακής συνεργασίας στο Κεφάλαιο 
του ΕΤΠΑ με τίτλο «Εδαφική Συνεργασία».
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 96
Άρθρο 14, σημείο (δ) 

δ) οι διεθνείς οργανισμοί, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών 
οργανισμών, των οργανώσεων, των 
υπηρεσιών ή αποστολών των Ηνωμένων 
Εθνών, των διεθνών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των τραπεζών ανάπτυξης, 
εφόσον συμβάλλουν στους στόχους του 
παρόντος κανονισμού·

δ) οι διεθνείς οργανισμοί, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών 
οργανισμών, των οργανώσεων, των 
υπηρεσιών ή αποστολών των Ηνωμένων 
Εθνών, των διεθνών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των τραπεζών ανάπτυξης, 
εφόσον συμβάλλουν στην διασυνοριακή 
συνεργασία, όπως συνάγεται από τους
στόχους του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεφάλαια για τις μεθοριακές περιοχές της ΕΕ που συμμετέχουν
στο ENPI είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για τους οργανισμούς που στο παρελθόν δεν
έχουν λάβει χρηματοδότηση για την διασυνοριακή συνεργασία.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 97
Άρθρο 14, σημείο (στ) 

στ) οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

στ) οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφόσον συμβάλλουν στη 
διασυνοριακή συνεργασία, όπως συνάγεται 
από τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεφάλαια για τις μεθοριακές περιοχές της ΕΕ που συμμετέχουν
στο ENPI είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για τους οργανισμούς που στο παρελθόν δεν
έχουν λάβει χρηματοδότηση για την διασυνοριακή συνεργασία.
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Τροπολογία: Jan Olbrycht 

Τροπολογία 98
Άρθρο 14, σημείο (στ) 

στ) οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

στ) οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και άλλοι φορείς της ΕΕ που
πρέπει να δημιουργηθούν για την επίτευξη 
των στόχων του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 99
Άρθρο  14, σημείο (η) x. 

- όλες οι μη κυβερνητικές ενώσεις και 
τα ανεξάρτητα ιδρύματα που μπορούν να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη·

- οι διασυνοριακές μη κυβερνητικές 
ενώσεις και τα ανεξάρτητα ιδρύματα ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι διαπεριφερειακές ενώσεις θα ήταν σε θέση να συμβάλουν σημαντικά στην
υλοποίηση των στόχων του ENPI, είναι σημαντικό να αναφερθούν ακόμα και αν θα μπορούσε
να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν σε ορισμένες από τις άλλες επιλέξιμες κατηγορίες. Διασυνοριακές
ενώσεις και όχι οι διαπεριφερειακές, νοούνται εκείνες με σημαντική συμβολή. Δεδομένου ότι οι
διαπεριφερειακές ενώσεις θα είναι σε θέση να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων
ENPI, είναι σημαντικό να αναφερθούν έστω και αν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν σε 
ορισμένες εκ των λοιπών επιλέξιμων κατηγοριών.

Τροπολογία: Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 100
Άρθρο  15, παράγραφος 2, σημείο (α) 

α) στη χρηματοδότηση 
στοχοθετημένων μέτρων διοικητικής 
συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν 
εμπειρογνώμονες του δημόσιου τομέα που 
αποστέλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα 

α) στη χρηματοδότηση 
στοχοθετημένων μέτρων διοικητικής 
συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν 
εμπειρογνώμονες του δημόσιου τομέα που 
αποστέλλονται από τα κράτη μέλη και τις 
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με τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζονται 
στον τομέα αυτό·

περιφερειακές και τοπικές τους αρχές 
σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που 
θεσπίζονται στον τομέα αυτό·

Or. en

Τροπολογία: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski 

Τροπολογία 101
Άρθρο  15, παράγραφος 2, σημείο (α) 

α) στη χρηματοδότηση 
στοχοθετημένων μέτρων διοικητικής 
συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν 
εμπειρογνώμονες του δημόσιου τομέα που 
αποστέλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζονται 
στον τομέα αυτό·

α) στη χρηματοδότηση 
στοχοθετημένων μέτρων διοικητικής 
συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν 
εμπειρογνώμονες του δημόσιου τομέα που 
αποστέλλονται από τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές τους αρχές
σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που 
θεσπίζονται στον τομέα αυτό·

Or. pl

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij  

Τροπολογία 102
Άρθρο  15, παράγραφος 2, σημείο (α) 

α) στη χρηματοδότηση 
στοχοθετημένων μέτρων διοικητικής 
συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν 
εμπειρογνώμονες του δημόσιου τομέα που 
αποστέλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζονται 
στον τομέα αυτό·

α) στη χρηματοδότηση 
στοχοθετημένων μέτρων διοικητικής 
συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν 
εμπειρογνώμονες του δημόσιου τομέα που 
αποστέλλονται από τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές τους αρχές σύμφωνα με τις 
ειδικές διατάξεις που θεσπίζονται στον 
τομέα αυτό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές αρχές της ΕΕ διαθέτουν πλούτο εμπειριών, τον οποίο μπορούν να
μοιραστούν με τους ομολόγους τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και αυτά τα μέτρα
διοικητικής συνεργασίας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη δημοκρατίας με
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στερεά θεμέλια.

Τροπολογία: Jan Olbrycht 

Τροπολογία 103
Άρθρο  15, παράγραφος 2, σημείο (ζ) 

ζ) στη συνεισφορά σε ταμείο που έχει 
συσταθεί από διεθνείς και περιφερειακούς 
οργανισμούς, άλλους χορηγούς βοήθειας ή 
χώρες εταίρους·

ζ) στη συνεισφορά σε ταμείο που έχει 
συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
κράτη μέλη, διεθνείς και περιφερειακούς 
οργανισμούς, άλλους χορηγούς βοήθειας ή 
χώρες εταίρους·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter  

Τροπολογία 104
Άρθρο 16, παράγραφος 1 

(1) Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί 
να καλύψει τις 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, ιδίως των 
μελετών, συνεδριάσεων, των 
δραστηριοτήτων πληροφόρησης, 
ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και 
δημοσίευσης, των δαπανών που συνδέονται 
με τα δίκτυα υπολογιστών για την 
ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη διοικητικής και 
τεχνικής βοήθειας που μπορεί να αναλάβει η 
Επιτροπή για τη διαχείριση του 
προγράμματος. Περιλαμβάνει επίσης τις 
δαπάνες διοικητικής στήριξης του 
προσωπικού των αντιπροσωπιών της 
Επιτροπής που απαιτούνται για τη 
διαχείριση των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

(1) Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί 
να καλύψει τις 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, ιδίως των 
μελετών, συνεδριάσεων, των 
δραστηριοτήτων πληροφόρησης, 
ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και 
δημοσίευσης, των μέτρων κατάρτισης για 
τους εταίρους που θα τους επιτρέψουν να 
λάβουν μέρος στα διάφορα στάδια των 
προγραμμάτων, των δαπανών που 
συνδέονται με τα δίκτυα υπολογιστών για 
την ανταλλαγή πληροφοριών, την τεχνική 
βοήθεια για την ίδρυση των 
Ευρωπεριφερειών και των γραμματειών 
τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη 
διοικητικής και τεχνικής βοήθειας που 
μπορεί να αναλάβει η Επιτροπή για τη 
διαχείριση του προγράμματος. 
Περιλαμβάνει επίσης τις δαπάνες 
διοικητικής στήριξης του προσωπικού των 
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αντιπροσωπιών της Επιτροπής που 
απαιτούνται για τη διαχείριση των δράσεων 
που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij   

Τροπολογία 105
Άρθρο  17, παράγραφος 1, σημείο (α) 

α) τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς 
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα·

α) τα κράτη μέλη και το περιφερειακό 
και τοπικό τους επίπεδο, καθώς και τους 
οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου 
δημόσιου τομέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιφερειακό/τοπικό επίπεδο είναι το πλέον σημαντικό στον τομέα της διασυνοριακής
συνεργασίας.

Τροπολογία: Paavo Väyrynen 

Τροπολογία 106
Άρθρο  17, παράγραφος 1, σημείο (β) 

β) τις τρίτες χρηματοδότριες χώρες και 
ιδίως τους οργανισμούς του δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα·

β) τις χώρες ΕΟΧ, την Ελβετία 
και τις τρίτες χρηματοδότριες χώρες 
και ιδίως τους οργανισμούς του 
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν λαμβάνει υπόψη το ρόλο των χωρών ΕΟΧ και της Ελβετίας ως
εταίρων μας στον τομέα της συνεργασίας και συνδωρητών. Ιδιαίτερα οιΒόρειοι γείτονες και
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εταίροι μας όπως η Ισλανδία και η Νορβηγία διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε επίπεδο διμερούς 
και πολυμερούς συνεργασίας στις Βόρειες Περιφέρειες. Αμφότερες οι χώρες είναι πλήρη μέλη
του Συμβουλίου των Χωρών της Βαλτικής, του Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας 
Μπάρεντ και του Αρκτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας (ΕΠΓ) θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη όλοι οι Νότιοι, Ανατολικοί και Βόρειοι 
Γείτονες. Θα έπρεπε επιπλέον να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι οικονομικοί πόροι
χωρών όπως η Ελβετία και η Νορβηγία για τη συνχρηματοδότηση της ΕΠΓ.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 107
Άρθρο 19, παράγραφος 1

(1) Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
πραγματοποιούνται με βάση τις αποφάσεις 
που λαμβάνει η Επιτροπή δυνάμει του 
άρθρου 9 παράγραφος 5, του άρθρου 12 
παράγραφος 1, του άρθρου 13 παράγραφος 
1 και του άρθρου 16 παράγραφος 3.

(1) Οι πολυετείς δημοσιονομικές 
δεσμεύσεις πραγματοποιούνται με βάση τις 
αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή 
δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 5, του 
άρθρου 12 παράγραφος 1, του άρθρου 13 
παράγραφος 1 και του άρθρου 16 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολυετείς δημοσιονομικές δεσμεύσεις έχουν ζωτική σημασία για τη διασφάλιση της
ποιοτικής ανάπτυξης της διασυνοριακής συνεργασίας στα μελλοντικά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ
και την τοποθέτηση των μεθοριακών περιοχών της ΕΕ σε ισότιμη βάση με τα εσωτερικά σύνορα
της Ένωσης.

Τροπολογία: Paavo Väyrynen 

Τροπολογία 108
Άρθρο  21, παράγραφος 2, παύλα 3

- οποιοδήποτε κράτος μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

- οποιοδήποτε κράτος μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και η 
Ελβετία

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν λαμβάνει υπόψη το ρόλο των χωρών ΕΟΧ και της Ελβετίας ως
εταίρων μας στον τομέα της συνεργασίας και συνδωρητών. Ιδιαίτερα οιΒόρειοι γείτονες και
εταίροι μας όπως η Ισλανδία και η Νορβηγία διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε επίπεδο διμερούς 
και πολυμερούς συνεργασίας στις Βόρειες Περιφέρειες. Αμφότερες οι χώρες είναι πλήρη μέλη
του Συμβουλίου των Χωρών της Βαλτικής, του Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας 
Μπάρεντ και του Αρκτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας (ΕΠΓ) θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη όλοι οι Νότιοι, Ανατολικοί και Βόρειοι 
Γείτονες. Θα έπρεπε επιπλέον να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι οικονομικοί πόροι
χωρών όπως η Ελβετία και η Νορβηγία για τη συνχρηματοδότηση της ΕΠΓ.

Τροπολογία: Gisela Kallenbach 

Τροπολογία 109
Άρθρο  28, παράγραφος 1 α (νέα)

(1) (α) Η βοήθεια δεν θα αρχίσει να
χορηγείται ή θα διακοπεί στην περίπτωση
που οι αποδέκτες λάβουν το οποιαδήποτε
μέτρο ή αναλάβουν την οποιαδήποτε
δραστηριότητα κατά παράβαση του
κοινοτικού κεκτημένου ή της οιασδήποτε
θεμελιώδους αρχής του διεθνούς δημοσίου
δικαίου σχετικά με την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων , 
περιλαμβανομένων εκείνων που 
αναγνωρίζονται στο Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών  
της ΕΕ και των δικαιωμάτων που 
αναγνωρίζονται ως ουσιώδη για την 
άσκηση του δικαιώματος στην ανάπτυξη 
σύμφωνα με την Πολιτική Ανάπτυξης της 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία: Riitta Myller 

Τροπολογία 110
Άρθρο 29

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την 
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εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά 
την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 14 929 
εκατομμύρια EUR. Η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις ετήσιες 
πιστώσεις εντός των ορίων των 
δημοσιονομικών προοπτικών.

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά 
την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 14 929 
εκατομμύρια EUR εκ των οποίων, ποσόν 
ύψους χχχ € θα διανέμεται στα 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας. 
Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
εγκρίνει τις ετήσιες πιστώσεις εντός των 
ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η διασυνοριακή συνεργασία δημιουργεί προστιθέμενη αξία όχι μόνο για τις ενδιαφερόμενες
περιοχές αλλά και για την Ένωση στο σύνολό της. Τα σχετικά προγράμματα που κατά κανόνα 
θα εκπονούνται και θα εφαρμόζονται σε επταετή βάση, απαιτούν να υπάρχει η βεβαιότητα 
προκαθορισμένης σωρευτικής χρηματοδότησής τους.


