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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η νέα αυτή απόφαση σύνδεσης των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις διότι θα τους παράσχει την δυνατότητα να θέσουν 
τις οικονομίες και τις κοινωνίες τους σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης με την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, την κάλυψη των αναγκών τους, με σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων και της 
ποικιλομορφίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα  η επαγγελματική 
επιμόρφωση και οι δράσεις που θα επιτρέψουν την δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών 
στην ανάπτυξη των ΥΧΕ μπορεί να 
βελτιωθεί με την ενίσχυση των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε 
όλους τους τομείς συνεργασίας.

(6) Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών 
στην ανάπτυξη των ΥΧΕ μπορεί να 
βελτιωθεί με την ενίσχυση των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
και την υπευθυνότητά τους σε όλους τους 
τομείς συνεργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Λόγω της γεωγραφικής θέσης των 
ΥΧΕ, θα επιδιωχθεί η συνεργασία μεταξύ 
αυτών και των γειτόνων τους, παρά το 
διαφορετικό καθεστώς που ισχύει έναντι 
του δικαίου της Ένωσης για κάθε 
παράγονται μιας δεδομένης γεωγραφικής 
περιοχής, προς το συμφέρον όλων των 
πλευρών, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς 

(7) Λόγω της γεωγραφικής θέσης των 
ΥΧΕ, θα επιδιωχθεί η συνεργασία μεταξύ 
αυτών και των γειτόνων τους, παρά το 
διαφορετικό καθεστώς που ισχύει έναντι 
του δικαίου της Ένωσης για κάθε 
παράγονται μιας δεδομένης γεωγραφικής 
περιοχής, προς το συμφέρον όλων των 
πλευρών, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς 
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αμοιβαίου ενδιαφέροντος και με την 
προώθηση των αξιών και προτύπων της 
Ένωσης.

αμοιβαίου ενδιαφέροντος και με την 
προώθηση των αξιών και προτύπων -ιδίως 
των ανθρωπιστικών και κοινωνικών- της 
Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι σημαντικό να στηριχθούν οι 
προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για 
να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τα 
ορυκτά καύσιμα, ώστε να μειώσουν τα 
τρωτά τους σημεία ως προς την πρόσβαση 
σε καύσιμα και την αστάθεια των τιμών, 
καθιστώντας έτσι τις οικονομίες τους 
περισσότερο ανθεκτικές και λιγότερο 
ευάλωτες σε εξωγενείς κλυδωνισμούς.

(12) Είναι σημαντικό να στηριχθούν οι 
προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για 
να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τα 
ορυκτά καύσιμα, ώστε να μειώσουν τα 
τρωτά τους σημεία ως προς την πρόσβαση 
σε καύσιμα και την αστάθεια των τιμών, 
καθιστώντας έτσι τις οικονομίες τους 
περισσότερο ανθεκτικές και λιγότερο 
ευάλωτες σε εξωγενείς κλυδωνισμούς, 
κυρίως όσον αφορά την απασχόληση.

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η Ένωση και οι ΥΧΕ αναγνωρίζουν 
τη σημασία της εκπαίδευσης ως μοχλού 
για την αειφόρο ανάπτυξη των ΥΧΕ.

(15) Η Ένωση και οι ΥΧΕ αναγνωρίζουν 
τη σημασία της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής επιμόρφωσης ως μοχλού 
για την αειφόρο ανάπτυξη των ΥΧΕ.

Or. fr
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Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η επίπτωση των μεταδοτικών 
ασθενειών στις ΥΧΕ, όπως ο δάγγειος 
στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό και ο 
ιός Chikungunya στην περιοχή του Ινδικού 
Ωκεανού, μπορούν να έχουν σημαντικές 
αρνητικές συνέπειες για την υγεία και την 
οικονομία. Πέραν του ότι μειώνουν την 
παραγωγικότητα των πληγέντων 
πληθυσμών, οι επιδημίες στις ΥΧΕ 
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και τον 
τουρισμό που αποτελεί τον πυλώνα της 
οικονομίας πολλών ΥΧΕ. Δεδομένου ότι 
μεγάλος αριθμών τουριστών και 
διακινούμενων εργαζομένων ταξιδεύουν 
προς τις ΥΧΕ, οι χώρες αυτές είναι 
ευάλωτες στην εισαγωγή λοιμωδών 
νοσημάτων. Αντίστροφα, τα άτομα που 
μετακινούνται σε υψηλούς αριθμούς 
επιστρέφοντας από τις ΥΧΕ μπορούν να 
είναι φορείς εισαγωγής μεταδοτικών 
ασθενειών στην Ευρώπη. Η διασφάλιση 
ενός «ασφαλούς τουρισμού» αποτελεί, 
επομένως, κρίσιμο παράγοντα για τη 
βιωσιμότητα των οικονομιών των ΥΧΕ 
που εξαρτώνται σημαντικά από τον 
τουρισμό.

(17) Η επίπτωση των μεταδοτικών 
ασθενειών στις ΥΧΕ, όπως ο δάγγειος 
στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό και ο 
ιός Chikungunya στην περιοχή του Ινδικού 
Ωκεανού, μπορούν να έχουν σημαντικές 
αρνητικές συνέπειες για την υγεία και την 
οικονομία. Πέραν του ότι μειώνουν την 
παραγωγικότητα των πληγέντων 
πληθυσμών, οι επιδημίες στις ΥΧΕ 
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και τον 
τουρισμό που αποτελεί τον πυλώνα της 
οικονομίας πολλών ΥΧΕ. Δεδομένου ότι 
μεγάλος αριθμών τουριστών και 
διακινούμενων εργαζομένων ταξιδεύουν 
προς τις ΥΧΕ, οι χώρες αυτές είναι 
ευάλωτες στην εισαγωγή λοιμωδών 
νοσημάτων. Η ευχερής και τακτική 
πρόσβαση στις υπηρεσίες εργασιακής 
ιατρικής θα μπορούσε να περιορίσει την 
έκταση των επιδημιών. Αντίστροφα, τα 
άτομα που μετακινούνται σε υψηλούς 
αριθμούς επιστρέφοντας από τις ΥΧΕ 
μπορούν να είναι φορείς εισαγωγής 
μεταδοτικών ασθενειών στην Ευρώπη. Η 
διασφάλιση ενός «ασφαλούς τουρισμού» 
αποτελεί, επομένως, κρίσιμο παράγοντα 
για τη βιωσιμότητα των οικονομιών των 
ΥΧΕ που εξαρτώνται σημαντικά από τον 
τουρισμό.

Or. fr
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Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Ένωση αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να αναπτυχθεί μια πιο ενεργός 
εταιρική σχέση με τις ΥΧΕ σε ό,τι αφορά 
τη χρηστή διακυβέρνηση και την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, την εμπορία ανθρώπων, την 
τρομοκρατία και τη διαφθορά.

(19) Η Ένωση αναγνωρίζει ότι είναι 
σημαντικό να αναπτυχθεί μια πιο ενεργός 
εταιρική σχέση με τις ΥΧΕ σε ό,τι αφορά 
τη χρηστή οικονομική, κοινωνική και 
φορολογική διακυβέρνηση και την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, την εμπορία ανθρώπων, την 
τρομοκρατία και τη διαφθορά.

Or. fr

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το εμπόριο και η συναφής με το 
εμπόριο συνεργασία μεταξύ της Ένωσης 
και των ΥΧΕ θα πρέπει να συμβάλει στην 
υλοποίηση του στόχου αειφόρου 
ανάπτυξης στον τομέα της οικονομίας, της 
κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας 
του περιβάλλοντος.

(20) Το εμπόριο και η συναφής με το 
εμπόριο συνεργασία μεταξύ της Ένωσης 
και των ΥΧΕ θα πρέπει να συμβάλει
συστηματικά στην υλοποίηση του στόχου 
αειφόρου ανάπτυξης στον τομέα της 
οικονομίας, της κοινωνικής ανάπτυξης και 
της προστασίας του περιβάλλοντος.

Or. fr

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η Ένωση, ο κυριότερος εμπορικός 
εταίρος τόσο των ΥΧΕ όσο και των 
κρατών ΑΚΕ που γειτνιάζουν με αυτές και 

(21) Η Ένωση, ο κυριότερος εμπορικός 
εταίρος τόσο των ΥΧΕ όσο και των 
κρατών ΑΚΕ που γειτνιάζουν με αυτές και 
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των λοιπών οικονομικών εταίρων τους, 
συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στις 
παγκόσμιες εξελίξεις που συνίστανται σε 
μια διαρκή διαδικασία ελευθέρωσης των 
συναλλαγών.

των λοιπών οικονομικών εταίρων τους, 
συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στις 
παγκόσμιες εξελίξεις που συνίστανται σε 
μια διαρκή διαδικασία ελευθέρωσης των 
συναλλαγών. Αυτό συνεπάγεται 
συνυπευθυνότητα για την συστηματική 
συμπερίληψη ρητρών για την τήρηση 
ελάχιστων κοινωνικών κανόνων κατά την 
διαπραγμάτευση κάθε εταιρικής σχέσης ή 
εμπορικής συμφωνίας.

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Λαμβανομένων υπόψη των στόχων 
ολοκλήρωσης και των εξελίξεων του 
παγκόσμιου εμπορίου στον τομέα των 
υπηρεσιών και της εγκατάστασης, είναι 
αναγκαίο να στηριχτεί η ανάπτυξη των 
αγορών υπηρεσιών και των επενδυτικών 
δυνατοτήτων με τη βελτίωση της 
πρόσβασης των υπηρεσιών και των 
επενδύσεων των ΥΧΕ στην αγορά της 
Ένωσης. Ως προς αυτό η Ένωση θα πρέπει 
να προσφέρει στις ΥΧΕ την καλύτερη 
δυνατή μεταχείριση που προβλέπεται για 
κάθε άλλο εμπορικό εταίρο με γενικές 
ρήτρες του μάλλον ευνοουμένου κράτους, 
και παράλληλα να διασφαλίζει πιο 
ευέλικτες δυνατότητες για τις εμπορικές 
σχέσεις με τις ΥΧΕ με τον περιορισμό της 
μεταχείρισης που χορηγούν οι ΥΧΕ στην 
Ένωση στα επίπεδα της μεταχείρισης που 
παρέχεται στις άλλες μεγάλες εμπορικές 
οικονομίες.

(26) Λαμβανομένων υπόψη των στόχων 
ολοκλήρωσης και των εξελίξεων του 
παγκόσμιου εμπορίου στον τομέα των 
υπηρεσιών και της εγκατάστασης, είναι 
αναγκαίο να στηριχτεί η ανάπτυξη των 
αγορών υπηρεσιών και των επενδυτικών 
δυνατοτήτων με τη βελτίωση της 
πρόσβασης των υπηρεσιών και των 
επενδύσεων των ΥΧΕ στην αγορά της 
Ένωσης, διευκολύνοντάς τους την 
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις. Ως 
προς αυτό η Ένωση θα πρέπει να 
προσφέρει στις ΥΧΕ την καλύτερη δυνατή 
μεταχείριση που προβλέπεται για κάθε 
άλλο εμπορικό εταίρο με γενικές ρήτρες 
του μάλλον ευνοουμένου κράτους, και 
παράλληλα να διασφαλίζει πιο ευέλικτες 
δυνατότητες για τις εμπορικές σχέσεις με 
τις ΥΧΕ με τον περιορισμό της 
μεταχείρισης που χορηγούν οι ΥΧΕ στην 
Ένωση στα επίπεδα της μεταχείρισης που 
παρέχεται στις άλλες μεγάλες εμπορικές 
οικονομίες.

Or. fr
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Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά 
μέτρα και οι τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο 
μπορούν να έχουν επιπτώσεις στις 
συναλλαγές και απαιτούν συνεργασία. Το 
εμπόριο και η συνδεόμενη με το εμπόριο 
συνεργασία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις πολιτικές ανταγωνισμού και τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που 
επηρεάζουν την ισότιμη κατανομή των 
κερδών από το εμπόριο.

(28) Τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά 
μέτρα και οι τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο 
μπορούν να έχουν επιπτώσεις στις 
συναλλαγές και την κατάσταση της 
απασχόλησης και απαιτούν συνεργασία.
Το εμπόριο και η συνδεόμενη με το 
εμπόριο συνεργασία θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές
απασχόλησης, ιδίως των νέων και τις 
πολιτικές ανταγωνισμού και τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που 
επηρεάζουν την ισότιμη κατανομή των 
κερδών από το εμπόριο.

Or. fr

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
ΥΧΕ μπορούν να συμμετέχουν υπό τους 
καλύτερους δυνατούς όρους στην 
εσωτερική αγορά της Ένωσης, καθώς και 
στην περιφερειακή, υποπεριφερειακή και 
διεθνή αγορά, είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η ικανότητα των ΥΧΕ στους 
σχετικούς τομείς. Σε αυτούς 
συγκαταλέγονται η ανάπτυξη των 
ανθρώπινων πόρων και οι δεξιότητές τους, 
η ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, η διαφοροποίηση των 
οικονομικών τομέων και η εφαρμογή 
κατάλληλου νομικού πλαισίου, ώστε να 

(29) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
ΥΧΕ μπορούν να συμμετέχουν υπό τους 
καλύτερους δυνατούς όρους στην 
εσωτερική αγορά της Ένωσης, καθώς και 
στην περιφερειακή, υποπεριφερειακή και 
διεθνή αγορά, είναι σημαντικό να 
βελτιωθεί η ικανότητα των ΥΧΕ στους 
σχετικούς τομείς. Σε αυτούς 
συγκαταλέγονται η ανάπτυξη των 
ανθρώπινων πόρων και οι δεξιότητές τους,
προτείνοντας επαγγελματική επιμόρφωση 
και συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση, η διευκόλυνση της ανάπτυξης 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
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δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό κλίμα 
που θα προσελκύσει τις επενδύσεις.

διευκολύνοντας την πρόσβαση στα 
όργανα μικροχρηματοδότησης και 
πιστώσεων, η διαφοροποίηση των 
οικονομικών τομέων και η εφαρμογή 
κατάλληλου νομικού πλαισίου, ώστε να 
δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό κλίμα 
που θα προσελκύσει τις επενδύσεις. Προς
τον σκοπό αυτό ο συνδυασμός των 
κεφαλαίων του ΕΤΑ και των 
προγραμμάτων και των οργάνων που 
είναι εγγεγραμμένα στον γενικό 
προϋπολογισμό της ΕΕ στα οποία οι ΥΧΕ 
είναι επιλέξιμες θα καθιστούσε δυνατή 
την αύξηση και την εκλογίκευση των 
επιδιωκόμενων επενδύσεων.

Or. fr

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) την δημιουργία θέσεων
απασχόλησης, την εκπαίδευση, την 
επαγγελματική επιμόρφωση και την 
υγεία· 

Or. fr

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) την διευκόλυνση της πρόσβασης στις 
νέες τεχνολογίες ενημέρωσης και 
επικοινωνίας·

Or. fr
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Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την ενίσχυση των μεταξύ τους 
σχέσεων, η  Ένωση και οι ΥΧΕ 
προσπαθούν να καταστήσουν γνωστή τη 
σύνδεση στους πολίτες τους, ειδικότερα με 
την προώθηση της ανάπτυξης των δεσμών 
και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών, 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
επιχειρήσεων των ΥΧΕ, αφενός, και των 
ομολόγων τους στην Ένωση, αφετέρου.

1. Για την ενίσχυση των μεταξύ τους 
σχέσεων, η Ένωση και οι ΥΧΕ 
προσπαθούν να καταστήσουν γνωστή τη 
σύνδεση στους πολίτες τους, ειδικότερα με 
την προώθηση της ανάπτυξης των δεσμών 
και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών, 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, της 
κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών 
εταίρων και των επιχειρήσεων των ΥΧΕ, 
αφενός, και των ομολόγων τους στην 
Ένωση, αφετέρου.

Or. fr

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) την δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
και την επαγγελματική επιμόρφωση 

Or. fr

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) φόρουμ διαλόγου ΥΧΕ-ΕΕ (εφεξής το 
φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ) συνέρχεται ετησίως για 
να φέρει σε επαφή τις αρχές ΥΧΕ, τους 

α) φόρουμ διαλόγου ΥΧΕ-ΕΕ (εφεξής το 
φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ) συνέρχεται ετησίως για 
να φέρει σε επαφή τις αρχές ΥΧΕ, τους 
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εκπροσώπους των κρατών μελών και την 
Επιτροπή. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ 
και οι εκπρόσωποι των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών συνδέονται με το 
φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ, κατά περίπτωση·

εκπροσώπους των κρατών μελών και την 
Επιτροπή. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ 
και οι εκπρόσωποι των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών συνδέονται με το 
φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ. 

Or. fr

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

29. Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η 
συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών 
των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποβλέπει στην 
προώθηση, στις ΥΧΕ, της καινοτομίας, της 
οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης 
της καθημερινής ζωής τόσο των πολιτών 
όσο και των επιχειρήσεων, καθώς και στην 
προαγωγή της προσβασιμότητας για τα 
άτομα με αναπηρία. Η συνεργασία 
αποβλέπει, ειδικότερα, στην ενίσχυση της 
ρυθμιστικής ικανότητας των ΥΧΕ και 
μπορεί να στηρίξει την επέκταση των 
δικτύων και υπηρεσιών ΤΠΕ με τα 
ακόλουθα μέτρα:

29. Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η 
συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών 
των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποβλέπει στην 
προώθηση, στις ΥΧΕ, της καινοτομίας, της 
οικονομικής ανάπτυξης, της συνεργασίας, 
της ελευθερίας της έκφρασης, της 
δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης
και της βελτίωσης της καθημερινής ζωής 
τόσο των πολιτών όσο και των 
επιχειρήσεων, καθώς και στην προαγωγή 
της προσβασιμότητας για τα άτομα με 
αναπηρία. Η συνεργασία αποβλέπει, 
ειδικότερα, στην ενίσχυση της ρυθμιστικής 
ικανότητας των ΥΧΕ και μπορεί να 
στηρίξει την επέκταση των δικτύων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ με τα ακόλουθα μέτρα:

(α) τη δημιουργία ενός προβλέψιμου 
ρυθμιστικού περιβάλλοντος που 
συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
ενισχύει την ανάπτυξη και την καινοτομία 
και ευνοεί τον ανταγωνισμό και την 
προστασία των καταναλωτών·

α) τη δημιουργία ενός προβλέψιμου 
ρυθμιστικού περιβάλλοντος που 
συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
ενισχύει την ανάπτυξη και την καινοτομία 
και ευνοεί τον ανταγωνισμό και την 
προστασία των καταναλωτών·

(β) τον διάλογο για τις διάφορες πτυχές 
πολιτικής που αφορούν την προώθηση και 
την παρακολούθηση της κοινωνίας της 
πληροφορίας·

β) τον διάλογο για τις διάφορες πτυχές 
πολιτικής που αφορούν την προώθηση και 
την παρακολούθηση της κοινωνίας της 
πληροφορίας·

(γ) την ανταλλαγή πληροφοριών στον 
τομέα των προτύπων και της 

γ) την ανταλλαγή πληροφοριών στον 
τομέα των προτύπων και της 
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διαλειτουργικότητας· διαλειτουργικότητας·
(δ) την προώθηση της συνεργασίας στον 
τομέα της έρευνας για τις ΤΠΕ και στον 
τομέα των ερευνητικών υποδομών που 
βασίζονται στις ΤΠΕ·

δ) την προώθηση της συνεργασίας στον 
τομέα της έρευνας για τις ΤΠΕ και στον 
τομέα των ερευνητικών υποδομών που 
βασίζονται στις ΤΠΕ·

(ε) την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών σε τομείς με υψηλό
κοινωνιακό αντίκτυπο.

ε) την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών σε τομείς με υψηλό κοινωνικό
αντίκτυπο, όπως η εκπαίδευση και η 
επαγγελματική επιμόρφωση.

Or. fr

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 29 – εδάφιο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών σε τομείς με υψηλό
κοινωνιακό αντίκτυπο.

ε) την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών σε τομείς με υψηλό κοινωνικό
αντίκτυπο, όπως η εκπαίδευση και η 
επαγγελματική επιμόρφωση.

Or. fr

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30. Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η 
συνεργασία στον τομέα της έρευνας και 
της καινοτομίας καλύπτει την επιστήμη, 
την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών, με σκοπό να συμβάλει 
στην αειφόρο ανάπτυξη των ΥΧΕ και την 
προώθηση της αριστείας και της 
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στο 
πλαίσιο των ΥΧΕ. Ειδικότερα, η 

30. Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η 
συνεργασία στον τομέα της έρευνας και 
της καινοτομίας καλύπτει την επιστήμη, 
την εκπαίδευση, την τεχνολογία, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
των πληροφοριών και των επικοινωνιών, 
με σκοπό να συμβάλει στην αειφόρο 
ανάπτυξη των ΥΧΕ και την προώθηση της 
αριστείας και της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο των 
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συνεργασία αφορά: ΥΧΕ. Ειδικότερα, η συνεργασία αφορά:

Or. fr

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 30 – εδάφιο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την προώθηση της πρόσβασης όλων 
στις νέες τεχνολογίες.

Or. fr

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 30 - - εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη χάραξη πολιτικών και την δημιουργία 
θεσμών στο πλαίσιο των ΥΧΕ και την 
ανάληψη συντονισμένων δράσεων σε 
τοπικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, με 
σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον 
τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και 
της καινοτομίας, καθώς και την εφαρμογή 
τους·

β) τη χάραξη πολιτικών και την δημιουργία 
θεσμών στο πλαίσιο των ΥΧΕ και την 
ανάληψη συντονισμένων δράσεων σε 
τοπικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, με 
σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον 
τομέα της επιστήμης, της εκπαίδευσης, 
της τεχνολογίας και της καινοτομίας, 
καθώς και την εφαρμογή τους·

Or. fr

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 30 - - εδάφιο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συμμετοχή διαφόρων ερευνητών, δ) τη συμμετοχή διαφόρων ερευνητών, 
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ερευνητικών οργανισμών και νομικών 
οντοτήτων των ΥΧΕ στο πλαίσιο της 
συνεργασίας στον τομέα των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας 
εντός της Ένωσης·

ερευνητικών οργανισμών, ΜΜΕ και 
νομικών οντοτήτων των ΥΧΕ στο πλαίσιο 
της συνεργασίας στον τομέα των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας
και στο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων εντός της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 30 – εδάφιο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την εκπαίδευση και τη διεθνή 
κινητικότητα των ερευνητών των ΥΧΕ και 
τις ανταλλαγές των ερευνητών.

ε) την εκπαίδευση και τη διεθνή 
κινητικότητα των ερευνητών και των
φοιτητών των ΥΧΕ και τις ανταλλαγές 
των ερευνητών και φοιτητών.

Or. fr

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σύνδεση αποβλέπει στην ενίσχυση 
των δεσμών μεταξύ των νέων που ζουν 
στις ΥΧΕ και στην Ένωση, μεταξύ άλλων 
με την προώθηση της μαθησιακής
κινητικότητας των νέων των ΥΧΕ, καθώς 
και με την ενθάρρυνση της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των νέων.

2. Η σύνδεση αποβλέπει στην ενίσχυση 
των δεσμών μεταξύ των νέων που ζουν 
στις ΥΧΕ και στην Ένωση, μεταξύ άλλων 
με την προώθηση της κινητικότητας των 
νέων των ΥΧΕ στον τομέα της αρχικής,
της επαγγελματικής ή της συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης, καθώς και με την 
ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης 
μεταξύ των νέων.

Or. fr
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Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη στήριξη των ΥΧΕ κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικών 
στον τομέα της εκπαίδευσης.

β) τη στήριξη των ΥΧΕ κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικών 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής επιμόρφωσης.

Or. fr

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ένωση μεριμνά ώστε τα φυσικά 
πρόσωπα των ΥΧΕ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 49, να μπορούν να συμμετέχουν σε 
πρωτοβουλίες της Ένωσης στον τομέα της 
εκπαίδευσης με βάση τα ίδια κριτήρια που 
ισχύουν για τους υπηκόους των κρατών 
μελών.

2. Η Ένωση μεριμνά ώστε τα φυσικά 
πρόσωπα των ΥΧΕ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 49, να μπορούν να συμμετέχουν σε 
πρωτοβουλίες της Ένωσης στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
επιμόρφωσης με βάση τα ίδια κριτήρια 
που ισχύουν για τους υπηκόους των 
κρατών μελών.

Or. fr

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η Ένωση μεριμνά ώστε οι 
εκπαιδευτικοί οργανισμοί και ιδρύματα
των ΥΧΕ να μπορούν να συμμετέχουν σε
ενωσιακές πρωτοβουλίες συνεργασίας
στον τομέα της εκπαίδευσης με βάση τα 
ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους 

β) Η Ένωση μεριμνά ώστε οι 
εκπαιδευτικοί οργανισμοί, τα ιδρύματα
και οι σχολές επαγγελματικής 
επιμόρφωσης των ΥΧΕ να μπορούν να 
συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες της 
Ένωσης για την συνεργασία στον τομέα 
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εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα 
των κρατών μελών.

της εκπαίδευσης με βάση τα ίδια κριτήρια 
που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς, τις σχολές επαγγελματικής 
επιμόρφωσης και τα ιδρύματα των κρατών 
μελών.

Or. fr

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διάλογος αφορά κυρίως την 
ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές και τη 
νομοθεσία στον τομέα της απασχόλησης 
και της κοινωνικής πολιτικής που 
ενδιαφέρουν τόσο την Ένωση όσο και τις 
ΥΧΕ. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται 
υπόψη τομείς όπως η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, η κοινωνική προστασία, ο 
κοινωνικός διάλογος, οι ίσες ευκαιρίες, η 
μη εισαγωγή διακρίσεων και η 
προσβασιμότητα για τα άτομα με 
αναπηρία, η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία και διάφορα άλλα εργασιακά 
πρότυπα.

2. Ο διάλογος αφορά κυρίως την 
ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές και τη 
νομοθεσία στον τομέα της απασχόλησης 
και της κοινωνικής πολιτικής που 
ενδιαφέρουν τόσο την Ένωση όσο και τις 
ΥΧΕ. Είναι σκόπιμη η δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, ιδίως στο πλαίσιο
των ΜΜΕ με την προώθηση φιλόδοξων 
κοινωνικών στόχων. Ο διάλογος πρέπει 
να ευνοήσει όλα τα καινοτόμα μέτρα 
ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης σε τομείς στους 
οποίους οι ΥΧΕ διαθέτουν 
πλεονεκτήματα, όπως η βιοποικιλότητα, 
ο ορυκτός πλούτος, οι νέες τεχνολογίες, οι 
τομείς που έχουν σχέση με την βελτίωση 
της προσπελασιμότητας. Στο πλαίσιο
αυτό, λαμβάνονται υπόψη τομείς όπως η
διαχείριση των θέσεων απασχόλησης 
βάσει προβλέψεων, η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, η κοινωνική προστασία, ο 
κοινωνικός διάλογος, οι ίσες ευκαιρίες, η 
μη εισαγωγή διακρίσεων και η 
προσβασιμότητα για τα άτομα με 
αναπηρία, η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία και διάφορα άλλα εργασιακά 
πρότυπα.

Or. fr



PA\920858EL.doc 17/23 PE500.392v03-00

EL

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33 α) Κοινωνικός διάλογος και ανάπτυξη 
της κοινωνικής δημοκρατίας
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η προώθηση 
του κοινωνικού διαλόγου και της 
ανάπτυξης της κοινωνικής δημοκρατίας, 
θα μπορούσε να υποστηριχθεί με μέτρα 
που θα αφορούν: 
- δράσεις που θα καθιστούν δυνατή την 
επιμόρφωση των κοινωνικών εταίρων,
- δράσεις που θα επιτρέπουν την 
επικοινωνία και την δημιουργία χώρων 
για την ανάπτυξη του κοινωνικού 
διαλόγου και της κοινωνικής 
δημοκρατίας,
- δράσεις που θα καθιστούν δυνατή την 
ανταλλαγή, σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, των καλύτερων κοινωνικών 
πρακτικών.

Or. fr

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 34 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δράσεις για την ενίσχυση της 
ικανότητας ετοιμότητας και αντίδρασης 
έναντι των διασυνοριακών απειλών κατά 
της υγείας, όπως των λοιμωδών 
νοσημάτων, οι οποίες θα πρέπει να 
υλοποιηθούν με βάση τις υφιστάμενες 
δομές και θα πρέπει να στοχεύουν 

α) δράσεις για την ενίσχυση της 
ικανότητας ετοιμότητας και αντίδρασης 
έναντι των διασυνοριακών απειλών κατά 
της υγείας, όπως των λοιμωδών 
νοσημάτων, οι οποίες θα πρέπει να 
υλοποιηθούν με βάση τις υφιστάμενες 
δομές και την εργασιακή ιατρική και θα 
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ασυνήθη συμβάντα· πρέπει να στοχεύουν ασυνήθη συμβάντα·

Or. fr

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 34 - - εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δημιουργία ικανοτήτων με την ενίσχυση 
δικτύων δημόσιας υγείας, σε περιφερειακό 
επίπεδο, ώστε να διευκολυνθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
εμπειρογνωμόνων και να προαχθεί η 
κατάλληλη κατάρτιση·

β) δημιουργία ικανοτήτων με την ενίσχυση 
δικτύων δημόσιας υγείας, σε περιφερειακό 
επίπεδο, ώστε να διευκολυνθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
εμπειρογνωμόνων και να προαχθεί η 
κατάλληλη κατάρτιση και η εγκατάσταση 
της τηλεϊατρικής·

Or. fr

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υγεία και ασφάλεια στον τόπο εργασίας
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία 
στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας 
στον τόπο εργασίας αποβλέπει στην 
ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ όσον 
αφορά την πρόληψη επαγγελματικών 
ασθενειών και ατυχημάτων με μέτρα που 
περιλαμβάνουν:
- δράσεις που επιτρέπουν να εκπονηθούν 
μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες επί 
θεμάτων υγείας και ασφάλειας στον τόπο 
της εργασίας και αφορούν σε κινδύνους 
που προσιδιάζουν στα συγκεκριμένα 
εδάφη,
- την πλαισίωση του εκσυγχρονισμού της 
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νομοθεσίας επί θεμάτων υγείας και 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας,
- υποστήριξη των δράσεων για την 
προώθηση της πρόληψης των 
επαγγελματικών κινδύνων.

Or. fr

Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 54 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α) Σε περίπτωση που εμπορικές 
συμφωνίες υπό διαπραγμάτευση με τρίτες 
χώρες ενδέχεται να απειλούν τα 
παραδοσιακά δίκτυα των ΥΧΕ, η 
Επιτροπή εκπονεί προηγουμένως μελέτες 
επιπτώσεων όσον αφορά τις ενδεχόμενες 
συνέπειες σύμφωνα με κριτήρια που 
ορίζονται από την ΔΟΕ και τον ΟΗΕ. 
Αμέσως μετά την υλοποίησή τους, η 
Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις μελέτες 
επιπτώσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο, στις κυβερνητικές και 
τοπικές αρχές των ΥΧΕ πριν από τη 
σύναψη των εν λόγω διεθνών συμφωνιών.

Or. fr

Τροπολογία 34

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη διευκόλυνση της άρσης των 
εμποδίων στο εμπόριο ή τις επενδύσεις, 
όσον αφορά αγαθά και υπηρεσίες που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
τον μετριασμό των επιπτώσεων της 

β) τη διευκόλυνση της άρσης των 
εμποδίων στο εμπόριο ή τις επενδύσεις, 
όσον αφορά αγαθά και υπηρεσίες που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
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κλιματικής αλλαγής, όπως βιώσιμες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και 
ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα και 
υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση 
πλαισίων πολιτικής που ευνοούν την 
ανάπτυξη των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνολογιών, καθώς και με την προώθηση 
προτύπων που ανταποκρίνονται στις 
περιβαλλοντικές και οικονομικές ανάγκες 
και ελαχιστοποιούν τα τεχνικά εμπόδια στο 
εμπόριο·

κλιματικής αλλαγής, όπως βιώσιμες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και 
ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα και 
υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση 
πλαισίων πολιτικής που ευνοούν την 
ανάπτυξη των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνολογιών, καθώς και με την προώθηση 
προτύπων που ανταποκρίνονται στις 
περιβαλλοντικές, οικονομικές και
κοινωνικές  ανάγκες και ελαχιστοποιούν 
τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο·

Or. fr

Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – εδάφιο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την προώθηση του εμπορίου προϊόντων 
που συμβάλλουν σε κοινωνικές συνθήκες 
και σε περιβαλλοντικά υγιείς πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που 
αποτελούν αντικείμενο εθελοντικών 
καθεστώτων εξασφάλισης της 
βιωσιμότητας, όπως δίκαια και ηθικά 
εμπορικά καθεστώτα, οικολογικά σήματα 
και συστήματα πιστοποίησης προϊόντων 
προερχόμενων από φυσικούς πόρους·

γ) την προώθηση του εμπορίου προϊόντων 
που συμβάλλουν σε κοινωνικές συνθήκες 
και σε περιβαλλοντικά υγιείς πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που 
αποτελούν αντικείμενο εθελοντικών 
καθεστώτων εξασφάλισης της 
βιωσιμότητας, όπως δίκαια και ηθικά 
εμπορικά καθεστώτα, οικολογικά και 
κοινωνικά σήματα και συστήματα 
πιστοποίησης προϊόντων προερχόμενων 
από φυσικούς πόρους·

Or. fr
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Τροπολογία 36

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 62 Άρθρο 62

Πολιτική καταναλωτών, προστασία της 
υγείας των καταναλωτών και εμπόριο

Εμπόριο, πολιτική καταναλωτών και
προστασία της υγείας των καταναλωτών

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία 
στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών, 
της προστασίας της υγείας των 
καταναλωτών και του εμπορίου μπορεί να 
περιλαμβάνει την κατάρτιση νόμων και 
κανονισμών στον τομέα της πολιτικής 
καταναλωτών και της προστασίας της 
υγείας των καταναλωτών, με σκοπό την 
αποφυγή περιττών φραγμών στο εμπόριο.

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία 
στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών, 
της προστασίας της υγείας των 
καταναλωτών και των εμπορικών 
συναλλαγών μπορεί να περιλαμβάνει
δυνατότητες προσωρινής αναγνώρισης 
των καθιερωμένων στις ΥΧΕ κανόνων 
και διαδικασιών και την κατάρτιση νόμων 
και κανονισμών στον τομέα της πολιτικής 
καταναλωτών και της προστασίας της 
υγείας των καταναλωτών, με σκοπό την 
αποφυγή περιττών φραγμών στο εμπόριο.

Or. fr

Τροπολογία 37

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 68 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ να 
χαράζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές 
που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη των 
συναλλαγών στον τομέα των αγαθών και 
υπηρεσιών·

α) ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ να 
χαράζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές 
που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη των 
συναλλαγών στον τομέα των αγαθών και 
υπηρεσιών και συγκεκριμένα κάνοντας 
χρήση των νέων τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών·

Or. fr
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Τροπολογία 38

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 68 - - εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενθάρρυνση των προσπαθειών των ΥΧΕ 
να θεσπίσουν κατάλληλα νομικά, 
ρυθμιστικά και θεσμικά πλαίσια, καθώς 
και τις αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες·

β) ενθάρρυνση των προσπαθειών των ΥΧΕ 
να θεσπίσουν κατάλληλα νομικά, 
ρυθμιστικά και θεσμικά πλαίσια, καθώς 
και τις αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες
ώστε να προωθηθεί η βελτίωση των 
κοινωνικών κανόνων και να δημιουργηθεί 
ένα κοινωνικό κλίμα ευνοϊκό για την 
ανάπτυξη·

Or. fr

Τροπολογία 39

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 68 - - εδάφιο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διευκόλυνση της ανάπτυξης της αγοράς 
και των προϊόντων, καθώς και βελτίωση 
της ποιότητας των προϊόντων·

δ) διευκόλυνση της ανάπτυξης και της
διεύρυνσης της ποικιλίας της αγοράς και 
των προϊόντων, καθώς και βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων·

Or. fr

Τροπολογία 40

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 68 – εδάφιο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) συμβολή στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων που 
σχετίζονται με τις συναλλαγές στον τομέα 
των αγαθών και υπηρεσιών·

ε) συμβολή στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων, με την 
προσφορά κατάλληλων μέσων 
κατάρτισης, σχετικών με τις συναλλαγές 
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στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών·

Or. fr

Τροπολογία 41

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 68 – εδάφιο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ενίσχυση της ικανότητας των 
ενδιάμεσων επιχειρηματικών φορέων να 
παρέχουν στις επιχειρήσεις των ΥΧΕ 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τις 
εξαγωγικές τους δραστηριότητες, όπως π.χ. 
πληροφορίες για την αγορά·

ζ) ενίσχυση της ικανότητας των 
ενδιάμεσων επιχειρηματικών φορέων να 
παρέχουν στις επιχειρήσεις των ΥΧΕ 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τις 
εξαγωγικές τους δραστηριότητες, όπως π.χ. 
πληροφορίες για την αγορά, με την 
καλύτερη χρησιμοποίηση των νέων 
τεχνολογιών·

Or. fr


