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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το νέο Μέσο Εταιρικής Σχέσης αντικαθιστά το χρηματοδοτικό Μέσο για τη Συνεργασία με 
τις Εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη. Το νέο Μέσο 
Εταιρικής Σχέσης θα επιτρέψει στην ΕΕ να αναπτύξει συμφωνίες ευρείας βάσης με τις 
αναδυόμενες οικονομίες, που να τονώνουν τις προσπάθειες αυτών των χωρών για δημιουργία 
συλλογικών προσεγγίσεων με στόχο την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, μέσω 
της εφαρμογής της διεθνούς διάστασης της «Ευρώπης 2020».

Ο εισηγητής τονίζει ότι το άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας απαιτεί από την ΕΕ να 
λάβει υπόψη της τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός αυτό, ο εισηγητής παρουσιάζει τα ακόλουθα σχόλια σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

 υπενθυμίζει ότι οι αναδυόμενες οικονομίες έχουν ολοένα και μεγαλύτερη ευθύνη έναντι 
των ΛΑΧ και των αναπτυσσόμενων χωρών·

 φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει υπόψη της τον ετερογενή χαρακτήρα των χωρών που 
χαρακτηρίζονται ως αναδυόμενες οικονομίες· ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι περισσότερο 
από το 70% των φτωχών του κόσμου ζουν σήμερα σε χώρες μεσαίου εισοδήματος·

 υπογραμμίζει ότι ο ουσιαστικός συντονισμός και η συνεκτική προσέγγιση με άλλα 
εξωτερικά μέσα της ΕΕ, και ιδιαίτερα με το μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας θα 
πρέπει να έχουν ιδιαίτερη σημασία·

 τονίζει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης 
καθώς και η εξάλειψη της φτώχειας και το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο αποτελούν 
βασικές αρχές της ΕΕ που θα έπρεπε να υποστηρίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στο 
πλαίσιο της εφαρμογής του Μέσου Εταιρικής Σχέσης·

 υπογραμμίζει τη σημασία του προσδιορισμού ειδικών στόχων και της υποβολής 
εκθέσεων σχετικά με την επίτευξή τους·

 συνιστά με έμφαση την εφαρμογή ουσιαστικών μηχανισμών παρακολούθησης, 
διαφανών δεικτών και στοιχείων αναφοράς, που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την 
κοινωνική συνοχή και την καταπολέμηση των ανισοτήτων στο πλαίσιο της συνεργασίας 
με τις χώρες μεσαίου εισοδήματος· 

 υπενθυμίζει τη σημασία της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις 
φάσεις αυτής της διαδικασίας· 

 τονίζει ότι η δράση για το κλίμα και η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να 
παρακολουθούνται με σαφή μεθοδολογία·

 φρονεί ότι η αυξημένη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να επιδιώκεται με 
πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία, σεβασμό και προαγωγή των δικαιωμάτων των 
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εργαζομένων και προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει επίσης ότι θα πρέπει να 
παρακολουθούνται τα επενδυτικά σχέδια που στηρίζονται από μηχανισμούς της ΕΕ για 
τον συνδυασμό επιχορηγήσεων και δανείων, και ότι θα πρέπει να διενεργούνται μελέτες 
του αντίκτυπού τους όσον αφορά τα διεθνή κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
μηχανισμό εταιρικής σχέσης για τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες, με γνώμονα 
την προαγωγή και προώθηση των 
συμφερόντων της ΕΕ και των αμοιβαίων 
συμφερόντων. Το Μέσο Εταιρικής Σχέσης 
υποστηρίζει μέτρα τα οποία επιδιώκουν με 
αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο την 
υλοποίηση στόχων που απορρέουν από τις 
διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς 
σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες, και 
αντιμετωπίζει προκλήσεις παγκόσμιας 
κλίμακας.

(1) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
μηχανισμό εταιρικής σχέσης για τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες, με γνώμονα 
την προαγωγή και προώθηση των 
συμφερόντων της ΕΕ και των αμοιβαίων 
συμφερόντων, ενώ ταυτόχρονα προάγει 
τις κοινές αξίες και τα κοινά συμφέροντα 
και την αρχή της αμοιβαίας λογοδοσίας.
Το Μέσο Εταιρικής Σχέσης υποστηρίζει 
μέτρα τα οποία επιδιώκουν με 
αποτελεσματικό, διαφανή και ευέλικτο 
τρόπο την υλοποίηση στόχων που 
απορρέουν από τις διμερείς, περιφερειακές 
και πολυμερείς σχέσεις της Ένωσης με 
τρίτες χώρες, και αντιμετωπίζει 
προκλήσεις παγκόσμιας κλίμακας.

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1  – παράγραφος 2 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εφαρμογή της διεθνούς διάστασης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω της 
στήριξης διμερών, περιφερειακών και 
διαπεριφερειακών στρατηγικών εταιρικής 
συνεργασίας της Ένωσης, μέσω της 
προβολής διαλόγων πολιτικής και μέσω 
της ανάπτυξης συλλογικών προσεγγίσεων 
και τρόπων αντιμετώπισης των 
προκλήσεων παγκόσμιας κλίμακας, όπως η 
ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή 
και το περιβάλλον. Για τη μέτρηση του 
στόχου αυτού λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 
υλοποίησης των πολιτικών και των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από 
βασικές χώρες εταίρους,

α) εφαρμογή της διεθνούς διάστασης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω της 
στήριξης διμερών, περιφερειακών και 
διαπεριφερειακών στρατηγικών εταιρικής 
συνεργασίας της Ένωσης, μέσω της 
προβολής διαλόγων πολιτικής και μέσω 
της ανάπτυξης συλλογικών προσεγγίσεων 
και τρόπων αντιμετώπισης των 
προκλήσεων παγκόσμιας κλίμακας, όπως η 
ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή 
απόδοση, η κλιματική αλλαγή, η 
επισιτιστική ασφάλεια, η εξάλειψη της 
φτώχειας και η προστασία του 
περιβάλλοντος καθώς και η βιώσιμη 
διαχείριση της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων. Για τη μέτρηση του 
στόχου αυτού λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 
υλοποίησης των πολιτικών και των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από 
βασικές χώρες εταίρους,

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
και ενίσχυση των ευκαιριών στον τομέα 
του εμπορίου, των επενδύσεων και των 
επιχειρήσεων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, 
μέσω οικονομικών εταιρικών σχέσεων και 
κανονιστικής συνεργασίας, Για τη μέτρηση 
του στόχου αυτού λαμβάνονται υπόψη το 
μερίδιο της Ένωσης στο εξωτερικό 
εμπόριο με βασικές χώρες εταίρους και οι 

(β) βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
και ενίσχυση των ευκαιριών στον τομέα 
του εμπορίου, των επενδύσεων και των 
επιχειρήσεων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, 
μέσω οικονομικών εταιρικών σχέσεων και 
κανονιστικής συνεργασίας και σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη. Για τη 
μέτρηση του στόχου αυτού λαμβάνονται 
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εμπορικές και επενδυτικές ροές προς χώρες 
εταίρους που αποτελούν ειδικό στόχο των 
δράσεων, των προγραμμάτων και των 
μέτρων που υλοποιούνται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού,

υπόψη το μερίδιο της Ένωσης στο 
εξωτερικό εμπόριο με βασικές χώρες 
εταίρους και οι εμπορικές και επενδυτικές 
ροές προς χώρες εταίρους που αποτελούν 
ειδικό στόχο των δράσεων, των 
προγραμμάτων και των μέτρων που 
υλοποιούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού· οι δυνατότητες συνδυασμού 
υπόκεινται σε μηχανισμούς, σε 
παρακολούθηση και σε μελέτες του 
αντίκτυπου που συμπεριλαμβάνουν τη 
διάσταση της κοινωνικής συνοχής και 
της καταπολέμησης των ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Επιλέξιμες για συνεργασία δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μπορούν να είναι 
όλες οι τρίτες χώρες, περιφέρειες και 
εδάφη.

(1) Επιλέξιμες για συνεργασία δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μπορούν να είναι 
όλες οι τρίτες χώρες, περιφέρειες και 
εδάφη. Τα σχετικά διδάγματα που έχουν 
συναχθεί από τα προηγούμενα μέσα θα 
πρέπει να συνεκτιμώνται όταν 
λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την 
επιλεξιμότητα χωρών και τομέων.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Πάντως, ο παρών κανονισμός στηρίζει 
καταρχάς μέτρα συνεργασίας με 
αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες 

(2) Πάντως, ο παρών κανονισμός στηρίζει 
καταρχάς μέτρα συνεργασίας με 
αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες 
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οι οποίες διαδραματίζουν ολοένα 
σημαντικότερο ρόλο στη διεθνή οικονομία 
και στο διεθνές εμπόριο, σε πολυμερή 
φόρα, στην παγκόσμια διακυβέρνηση, 
στην αντιμετώπιση προκλήσεων 
παγκόσμιας κλίμακας και όπου αλλού 
διατηρεί σημαντικά συμφέροντα η Ένωση.

οι οποίες διαδραματίζουν ολοένα 
σημαντικότερο ρόλο στη διεθνή οικονομία 
και στο διεθνές εμπόριο, σε πολυμερή 
φόρα, στην παγκόσμια διακυβέρνηση, 
στην αντιμετώπιση προκλήσεων 
παγκόσμιας κλίμακας και όπου αλλού 
διατηρεί σημαντικά συμφέροντα η Ένωση. 
Η προστιθέμενη αξία της δράσης της ΕΕ 
πρέπει επίσης να είναι η κινητήρια 
δύναμη της συνεργασίας μας με 
στρατηγικούς εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ένωση μεριμνά για την προώθηση, 
την ανάπτυξη και την παγίωση των αρχών 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, και του 
κράτους δικαίου, οι οποίες αποτελούν 
θεμελιώδεις αρχές της, μέσω του διαλόγου 
και της συνεργασίας με τρίτες χώρες.

(1) Η Ένωση μεριμνά για την προώθηση, 
την ανάπτυξη και την παγίωση των αρχών 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, του 
κράτους δικαίου, της χρηστής 
διακυβέρνησης καθώς και της χωρίς 
αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης,
οι οποίες αποτελούν θεμελιώδεις αρχές 
της, μέσω του διαλόγου και της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Με γνώμονα την ενίσχυση του 
αντίκτυπου της βοήθειας που παρέχει η

(2) Με γνώμονα την ενίσχυση του 
αντίκτυπου της βοήθειας που παρέχει η 
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Ένωση, επιδιώκεται διαφοροποιημένη και 
ευέλικτη προσέγγιση, όπου είναι αναγκαίο, 
όσον αφορά τον σχεδιασμό της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτικά πλαίσια των εν 
λόγω χωρών, καθώς και τα ειδικά 
συμφέροντα, και οι προτεραιότητες και 
στρατηγικές πολιτικής της Ένωσης.

Ένωση, επιδιώκεται διαφοροποιημένη και 
ευέλικτη και εστιασμένη σε συγκεκριμένο 
στόχο προσέγγιση, όπου είναι αναγκαίο, 
όσον αφορά τον σχεδιασμό της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτικά πλαίσια των εν 
λόγω χωρών, καθώς και τα ειδικά 
συμφέροντα, και οι προτεραιότητες και 
στρατηγικές πολιτικής της Ένωσης· στο 
πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας με τις 
χώρες μεσαίου εισοδήματος θα πρέπει να 
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
καταπολέμηση των ανισοτήτων, 
εστιάζοντας τη βοήθεια σε τομείς, 
δραστηριότητες, δικαιούχους ή ειδικές 
γεωγραφικές περιοχές σε μια χώρα.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη προωθούν πολυμερή προσέγγιση 
όσον αφορά τις παγκόσμιες προκλήσεις 
και ενισχύουν τη συνεργασία με διεθνείς ή 
περιφερειακούς οργανισμούς και όργανα 
όπως, μεταξύ άλλων, με διεθνείς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με 
υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, με 
ταμεία και προγράμματα, με τον ΟΟΣΑ, με 
την Ομάδα των Είκοσι Υπουργών 
Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών 
Τραπεζών (G20) και με λοιπούς διμερείς 
δωρητές.

(3) Στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη προωθούν συνεκτική πολυμερή 
προσέγγιση όσον αφορά τις παγκόσμιες 
προκλήσεις και ενισχύουν τη συνεργασία 
με διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς 
και όργανα όπως, μεταξύ άλλων, με 
διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, 
με υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, με 
ταμεία και προγράμματα, με τον ΟΟΣΑ, με 
την Ομάδα των Είκοσι Υπουργών 
Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών 
Τραπεζών (G20) και με λοιπούς διμερείς 
δωρητές.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, η Ένωση επιδιώκει να 
διασφαλίσει τη συνοχή και τη συνέπεια με 
άλλους τομείς της εξωτερικής της δράσης, 
και συγκεκριμένα με τον μηχανισμό 
αναπτυξιακής συνεργασίας για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και με 
άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης 
κατά τη διαμόρφωση πολιτικής, καθώς και 
κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό και 
προγραμματισμό και την εφαρμογή 
μέτρων.

(4) Κατά την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού, η Ένωση επιδιώκει να 
διασφαλίσει τη συνοχή για την ανάπτυξη
και τη συμπληρωματικότητα, για 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
ισχυρότερο αντίκτυπο και τη συνέπεια με 
άλλους τομείς της εξωτερικής της δράσης, 
και συγκεκριμένα με τον μηχανισμό 
αναπτυξιακής συνεργασίας για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και με 
άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης 
κατά τη διαμόρφωση πολιτικής, καθώς και 
κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό και 
προγραμματισμό και την εφαρμογή 
μέτρων.
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