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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής 
Σχέσης (ENPI) απορρέει από την προσφάτως δημιουργηθείσα Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας 
(ΕΠΓ), που αποσκοπεί στην ανάπτυξη ολοένα στενότερης σχέσης με χώρες που συνορεύουν 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή βρέχονται από τις ίδιες κλειστές θάλασσες. Πρόκειται για 
κανονισμό πλαίσιο ο οποίος παρέχει τα χρηματοπιστωτικά μέσα για την εφαρμογή της 
προαναφερθείσης πολιτικής, σύμφωνα με τα υφιστάμενα αλλά και τα μελλοντικά σχέδια 
δράσης, ειδικά διαμορφωμένη για να ανταποκριθεί συγκεκριμένα στα συμφέροντα και τις 
δυνατότητες της εκάστοτε χώρας, μετά από συνεννόηση με αυτήν.

Η πρόταση επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ισχυρό μέσο βασισμένο στην ιδέα ότι μία καλή 
σχέση και μία δημοκρατική συμπεριφορά, σε πλήρη αρμονία με την παράδοση της Ένωσης, 
στην οποία περιλαμβάνονται ο σεβασμός της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
η προαγωγή της ειρήνης, της ελευθερίας, του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και της 
βιώσιμης ανάπτυξης, θα στηρίξουν την ολοκλήρωση και την ανάπτυξη στις χώρες που 
καλύπτονται από το ENPI. Εφαρμογή στη πράξη αυτής της ιδέας θα μπορέσει ενδεχομένως 
να υπάρξει στη περίπτωση του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ): το Ισραήλ έχει 
ήδη υπογράψει την ENPI ενώ οι διαπραγματεύσεις με την ΠΑ βρίσκονται σε προχωρημένο 
στάδιο. Η ΕΕ θα μπορούσε εν συνεχεία να εκμεταλλευτεί την εταιρική σχέση με αμφότερες 
τις χώρες προκειμένου να δοθεί τέρμα στη σύγκρουση.

Η δημοσιονομική προσπάθεια, που έχει καθοριστεί στα 14 929 EUR για την περίοδο 2007-
2013 δεν φαίνεται να επαρκεί, δεδομένου ότι η αποτελεσματική συμμετοχή των εταίρων 
χωρών στους οργανισμούς της ΕΕ, στην οποία περιλαμβάνεται η συμμετοχή επιστημόνων, 
τεχνικών και στελεχών διοίκησης από γειτονικές χώρες σε προγράμματα κατάρτισης και 
κοινά προγράμματα, χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση και ως εκ τούτου απαιτεί 
σημαντικότερους πόρους. Επ`αυτού, ο εισηγητής του παρόντος επιθυμεί να αναφερθεί 
συγκεκριμένα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΕΑ), στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (EMEA), στην Ευρωπαϊκή Aρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(EFSA), στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), και στο 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDPC).

Λοιποί τομείς κοινού ενδιαφέροντος για την κατανομή πόρων θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
οι εγκαταστάσεις χαρτογράφησης του εδάφους και παρακολούθησης του περιβάλλοντος 
(ιδίως από το διάστημα).

Σοβαρές ανησυχίες εγείρουν τα προταθέντα κονδύλια του προϋπολογισμού, όπως εκτίθενται 
στη νομοθετική δημοσιονομική έκθεση της Επιτροπής, διότι η κατανομή πόρων για την 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των πόρων που 
προορίζονται για αναπτυσσόμενες (μη-γειτονικές) χώρες της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής 
ή της Αφρικής. 
 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο κ

κ) την υποστήριξη της συμμετοχής των 
χωρών εταίρων στα κοινοτικά προγράμματα 
και οργανισμούς·

κ) την υποστήριξη της συμμετοχής των 
χωρών εταίρων στα κοινοτικά προγράμματα,
στους οργανισμούς, σε προγράμματα 
κατάρτισης καθώς και στις μελλοντικές 
πλατφόρμες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας και λοιπές τεχνολογικές 
πλατφόρμες·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνει επένδυση στην κατάρτιση των σχετικών αξιωματούχων και στελεχών 
διοίκησης από τις χώρες εταίρους ούτως ώστε να καταστεί η συμμετοχή στα προγράμματα 
αποτελεσματικότερη. Η συμμετοχή στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και σε 
λοιπές τεχνολογικές πλατφόρμες θα ενισχύσει την καλύτερη κατανόηση και από κοινού 
αξιοποίηση του ευρωπαϊκού «μοντέλου».

Τροπολογία 2
Άρθρο 15, παράγραφος 2, σημείο θ α (νέο)

θ α) στη χρηματοδότηση του κόστους των 
εγκαταστάσεων χαρτογράφησης του 
εδάφους και παρακολούθησης του 
περιβάλλοντος (ιδίως από το διάστημα)·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθεί η ευκαιρία στις χώρες εταίρους να συμμετάσχουν στα δίκτυα 
παρακολούθησης της ΕΕ. 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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