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Τροπολογία 1
Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει την πρόταση πράξης για την 
ενιαία αγορά, σχετικά με τη ρυθμιστική 
σύγκλιση με τους κύριους εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ και την ανάπτυξη διεθνών 
προτύπων· τονίζει, ιδίως, ότι θέματα όπως 
η τυποποίηση, η αμοιβαία αναγνώριση, οι 
υπηρεσίες και οι δημόσιες προμήθειες 
πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο κάθε 
διαπραγμάτευσης συμφωνιών ελεύθερου 
εμπορίου·

1. υποστηρίζει την πρόταση πράξης για την 
ενιαία αγορά, σχετικά με τη ρυθμιστική 
σύγκλιση με τους κύριους εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ και την ανάπτυξη διεθνών 
προτύπων· τονίζει, ιδίως, ότι είναι 
σημαντικό θέματα όπως τα υγειονομικά 
και κοινωνικά πρότυπα, καθώς και τα 
πρότυπα για την προστασία των 
καταναλωτών, του περιβάλλοντος και 
των ζώων, η τυποποίηση, η αμοιβαία 
αναγνώριση, οι υπηρεσίες και η πρόσβαση 
στις δημόσιες προμήθειες να τεθούν στο 
επίκεντρο κάθε διαπραγμάτευσης 
συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου·

Or. fr

Τροπολογία 2
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει την πρόταση πράξης για την 
ενιαία αγορά, σχετικά με τη ρυθμιστική 
σύγκλιση με τους κύριους εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ και την ανάπτυξη διεθνών 
προτύπων· τονίζει, ιδίως, ότι θέματα όπως 
η τυποποίηση, η αμοιβαία αναγνώριση, οι 
υπηρεσίες και οι δημόσιες προμήθειες 
πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο κάθε 
διαπραγμάτευσης συμφωνιών ελεύθερου 
εμπορίου·

1. υποστηρίζει την πρόταση πράξης για την 
ενιαία αγορά, σχετικά με τη ρυθμιστική 
σύγκλιση με τους κύριους εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ και την ανάπτυξη διεθνών 
προτύπων για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας στους τομείς των 
κοινωνικών θεμάτων, του περιβάλλοντος, 
του δίκαιου εμπορίου και των 
καταναλωτών· τονίζει, ιδίως, ότι θέματα 
όπως η τυποποίηση, η αμοιβαία 
αναγνώριση και οι δημόσιες προμήθειες 
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πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο κάθε 
διαπραγμάτευσης συμφωνιών ελεύθερου 
εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 3
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει την πρόταση πράξης για την 
ενιαία αγορά, σχετικά με τη ρυθμιστική 
σύγκλιση με τους κύριους εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ και την ανάπτυξη διεθνών 
προτύπων· τονίζει, ιδίως, ότι θέματα όπως 
η τυποποίηση, η αμοιβαία αναγνώριση, οι 
υπηρεσίες και οι δημόσιες προμήθειες 
πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο κάθε 
διαπραγμάτευσης συμφωνιών ελεύθερου 
εμπορίου·

1. υποστηρίζει την πρόταση πράξης για την 
ενιαία αγορά, σχετικά με τη ρυθμιστική 
σύγκλιση με τους κύριους εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ και την ανάπτυξη διεθνών 
προτύπων· τονίζει, ιδίως, ότι θέματα όπως 
η τυποποίηση, η αμοιβαία αναγνώριση, οι 
άδειες, οι υπηρεσίες και οι δημόσιες 
προμήθειες πρέπει να τεθούν στο 
επίκεντρο κάθε διαπραγμάτευσης 
συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 4
Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει εκ νέου την ανάγκη 
σύναψης, μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των εμπορικών εταίρων της, 
ισορροπημένων εμπορικών συμφωνιών, 
σε πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου 
οφέλους·

Or. fr
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Τροπολογία 5
Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. στηρίζει τη βούληση της Επιτροπής 
να εκπονεί, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων των συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών, 
εμπεριστατωμένη ανάλυση των 
επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν οι εν 
λόγω συμφωνίες στην εσωτερική αγορά 
και άλλων εσωτερικών πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί αυτή η 
ανάλυση επιπτώσεων να διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, ούτως ώστε να μπορούν να 
λαμβάνουν γνώση εν προκειμένω πριν 
από την υπογραφή των συμφωνιών·

Or. fr

Τροπολογία 6
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνέχισης της διαδικασίας για την άρση 
των εναπομεινάντων εμποδίων στο 
εμπόριο εντός της εσωτερικής αγοράς, 
την οποία και ενθαρρύνει·

Or. en
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Τροπολογία 7
Rafał Trzaskowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη μεγάλη σπουδαιότητα 
των σχέσεων με τις ΗΠΑ· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη στρατηγική της 
Επιτροπής να αναζωογονήσει το 
Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, 
εστιάζοντας στην εξέλιξη των τεχνολογιών 
του μέλλοντος και την ανάπτυξη προτύπων 
σε καίριους τομείς, όπως εκείνος των 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα·

2. υπογραμμίζει τη μεγάλη σπουδαιότητα 
των σχέσεων με τις ΗΠΑ· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη στρατηγική της 
Επιτροπής να αναζωογονήσει το 
Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, 
εστιάζοντας στην εξέλιξη των τεχνολογιών 
του μέλλοντος και την ανάπτυξη προτύπων 
σε καίριους τομείς, όπως εκείνος των 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και εκφράζει 
επίσης την ικανοποίησή του για την 
ολοένα μεγαλύτερη σημασία που 
αποδίδεται σε νομοθετικά και ρυθμιστικά 
ζητήματα στο πλαίσιο του διατλαντικού 
νομοθετικού διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 8
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη μεγάλη σπουδαιότητα 
των σχέσεων με τις ΗΠΑ· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη στρατηγική της 
Επιτροπής να αναζωογονήσει το 
Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, 
εστιάζοντας στην εξέλιξη των τεχνολογιών 
του μέλλοντος και την ανάπτυξη προτύπων 
σε καίριους τομείς, όπως εκείνος των 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα·

2. υπογραμμίζει τη μεγάλη σπουδαιότητα 
των σχέσεων με τις ΗΠΑ· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη στρατηγική της 
Επιτροπής να αναζωογονήσει το 
Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, 
εστιάζοντας στην εξέλιξη των τεχνολογιών 
του μέλλοντος και την ανάπτυξη προτύπων 
σε καίριους τομείς, όπως εκείνος των 
τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία 9
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη μεγάλη σπουδαιότητα 
των σχέσεων με τις ΗΠΑ· εκφράζει την
ικανοποίησή του για τη στρατηγική της 
Επιτροπής να αναζωογονήσει το 
Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, 
εστιάζοντας στην εξέλιξη των τεχνολογιών 
του μέλλοντος και την ανάπτυξη προτύπων 
σε καίριους τομείς, όπως εκείνος των 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα·

2. υπογραμμίζει τη μεγάλη σπουδαιότητα 
των σχέσεων με τις ΗΠΑ· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη στρατηγική της 
Επιτροπής να αναζωογονήσει το 
Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, 
εστιάζοντας στην εξέλιξη των τεχνολογιών 
του μέλλοντος και την ανάπτυξη προτύπων 
σε καίριους τομείς, όπως εκείνος των 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα· επικροτεί το 
περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς μεταξύ 
της ΕΕ και των ΗΠΑ στον τομέα των 
αγορών αεροπορικών μεταφορών, αλλά 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
ουσιαστικής προόδου στις ΗΠΑ όσον 
αφορά την άρση των αναχρονιστικών 
ρυθμιστικών περιορισμών στον τομέα 
των ξένων επενδύσεων, καθώς η 
εξάλειψη αυτών των περιορισμών θα 
μπορούσε να αποφέρει σημαντικά 
οικονομικά οφέλη και να δημιουργήσει 
θέσεις εργασίας τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τους φορείς 
εκμετάλλευσης εμπορευματικών 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 10
Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προωθήσουν τη διεθνούς εμβέλειας 
τυποποίηση και την κατάργηση των μη 
δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο και 
να συνεργασθούν στενότερα με μεγάλους 
εμπορικούς εταίρους, ιδίως με την Κίνα, 
για θέματα ασφάλειας των καταναλωτικών 
προϊόντων, και με την Ιαπωνία, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην 
κατάργηση των μη δασμολογικών 
εμποδίων·

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προωθήσουν τη διεθνούς εμβέλειας 
τυποποίηση και την κατάργηση των μη 
δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο και 
να συνεργασθούν στενότερα με μεγάλους 
εμπορικούς εταίρους, ιδίως με την Κίνα, 
για θέματα ασφάλειας των καταναλωτικών 
προϊόντων και σεβασμού των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
και με την Ιαπωνία, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
σημασία στην κατάργηση των μη 
δασμολογικών εμποδίων·

Or. fr

Τροπολογία 11
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προωθήσουν τη διεθνούς εμβέλειας 
τυποποίηση και την κατάργηση των μη 
δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο και 
να συνεργασθούν στενότερα με μεγάλους 
εμπορικούς εταίρους, ιδίως με την Κίνα, 
για θέματα ασφάλειας των καταναλωτικών 
προϊόντων, και με την Ιαπωνία, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην 
κατάργηση των μη δασμολογικών 
εμποδίων·

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προωθήσουν τη διεθνούς εμβέλειας 
τυποποίηση και την κατάργηση των μη 
δασμολογικών και τεχνικών εμποδίων στο 
εμπόριο και να συνεργασθούν στενότερα 
με μεγάλους εμπορικούς εταίρους, ιδίως με 
την Κίνα, για θέματα ασφάλειας των 
καταναλωτικών προϊόντων, και με την 
Ιαπωνία, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία 
στην κατάργηση των μη δασμολογικών 
εμποδίων·

Or. en
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Τροπολογία 12
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προωθήσουν τη διεθνούς εμβέλειας 
τυποποίηση και την κατάργηση των μη 
δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο και 
να συνεργασθούν στενότερα με μεγάλους 
εμπορικούς εταίρους, ιδίως με την Κίνα, 
για θέματα ασφάλειας των καταναλωτικών 
προϊόντων, και με την Ιαπωνία, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην 
κατάργηση των μη δασμολογικών 
εμποδίων·

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προωθήσουν τη διεθνούς εμβέλειας 
τυποποίηση και την κατάργηση των 
αδικαιολόγητων μη δασμολογικών 
εμποδίων στο εμπόριο και να 
συνεργασθούν στενότερα με μεγάλους 
εμπορικούς εταίρους, ιδίως με την Κίνα, 
για θέματα ασφάλειας των καταναλωτικών 
προϊόντων, και με την Ιαπωνία, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην 
κατάργηση των αδικαιολόγητων μη 
δασμολογικών εμποδίων· θεωρεί 
αδικαιολόγητα όλα τα εμπόδια που 
απορρέουν από τη μη συνεκτική 
εφαρμογή των διμερών και πολυμερών 
κανόνων του εμπορίου· απεναντίας, 
θεωρεί δικαιολογημένα όλα τα εμπόδια 
που απορρέουν από τη σύννομη 
νομοθετική και διοικητική 
δραστηριότητα των δημόσιων αρχών, η 
οποία προέρχεται από τομείς πέραν του 
εμπορίου αλλά έχει ανεπιθύμητες 
επιπτώσεις στο εμπόριο, των οποίων η 
κατάργηση πρέπει να υπόκειται σε 
δημόσια διαβούλευση και συζήτηση·

Or. en

Τροπολογία 13
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προωθήσουν τη διεθνούς εμβέλειας 

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προωθήσουν τη διεθνούς εμβέλειας 
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τυποποίηση και την κατάργηση των μη 
δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο και 
να συνεργασθούν στενότερα με μεγάλους 
εμπορικούς εταίρους, ιδίως με την Κίνα, 
για θέματα ασφάλειας των καταναλωτικών 
προϊόντων, και με την Ιαπωνία, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην 
κατάργηση των μη δασμολογικών 
εμποδίων·

τυποποίηση και την κατάργηση των μη 
δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο και 
να συνεργασθούν στενότερα με μεγάλους 
εμπορικούς εταίρους, ιδίως με την Κίνα, 
για θέματα ασφάλειας των καταναλωτικών 
προϊόντων, υγειονομικών προτύπων και 
συνθηκών παραγωγής, ιδίως όσον αφορά 
την εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών, 
αλλά και με την Ιαπωνία, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη σημασία στην κατάργηση των μη 
δασμολογικών εμποδίων·

Or. en

Τροπολογία 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 1 (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

φρονεί ότι η εμπορική πολιτική αποτελεί 
ένα από τα βασικά μέσα που έχει στη 
διάθεσή της η ΕΕ για να υποστηρίξει τις
πρόσφατες εξελίξεις προς την 
κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων και του 
εκδημοκρατισμού στη βόρεια Αφρική και 
την περιοχή της Μεσογείου και θεωρεί, 
υπό το πρίσμα αυτό, ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να βελτιώσει περαιτέρω τον ανοικτό 
χαρακτήρα της αγοράς της, ξεκινώντας 
από την Αίγυπτο και την Τυνησία·

Or. en

Τροπολογία 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 2 (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

είναι της άποψης ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
εξετάσει ταυτόχρονα το ενδεχόμενο 
έναρξης διαλόγου, ώστε να ενθαρρύνει τις 
εν λόγω χώρες να ενισχύσουν τις 
περιφερειακές εμπορικές σχέσεις τους, με 
απώτερο σκοπό τη δημιουργία 
τελωνειακής ένωσης μεταξύ τους·

Or. en

Τροπολογία 16
Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 3 (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει, 
χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, τη 
σύμβαση σχετικά με τους 
πανευρωμεσογειακούς κανόνες 
καταγωγής, μετά την οποία πρέπει να 
ακολουθήσουν επειγόντως προτάσεις της 
Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των 
κανόνων καταγωγής, κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να διευκολυνθεί η εμπορική και 
οικονομική ολοκλήρωση της περιοχής·

Or. en

Τροπολογία 17
Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι το άνοιγμα της 
ευρωπαϊκής αγοράς δεν πρέπει να 



PE460.946v01-00 12/17 AM\861430EL.doc

EL

πραγματοποιηθεί εις βάρος της 
ασφάλειας των καταναλωτών· εμμένει 
στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ 
των τελωνειακών αρχών και των αρχών 
εποπτείας της αγοράς στα εξωτερικά 
σύνορα για τη διεξαγωγή επαρκών 
ελέγχων επί των προϊόντων που 
εισάγονται στην επικράτεια της Ένωσης, 
και εκφράζει την επιθυμία να ενισχυθεί ο 
ρόλος της Επιτροπής εν προκειμένω· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εξαίρετη συνεργασία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
επιτροπής των ΗΠΑ για την ασφάλεια 
των καταναλωτικών προϊόντων (CPSC) 
στον τομέα της ασφάλειας των 
προϊόντων· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη συνεργασία που εδραιώνεται 
σταδιακά στον συγκεκριμένο τομέα 
μεταξύ της Επιτροπής Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και χωρών όπως η Ινδία 
και η Κίνα· εκτιμά ότι τέτοιου είδους 
συνεργασίες θα πρέπει να ενισχυθούν 
καθώς και να επεκταθούν σε άλλους 
εταίρους στο περιθώριο των 
διαπραγματεύσεων εμπορικών 
συμφωνιών·

Or. fr

Τροπολογία 18
Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι οι δημόσιες προμήθειες 
αποτελούν σημαντικό και διευρυνόμενο 
μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕΠ και, 
ταυτόχρονα, προσφέρουν ανεκμετάλλευτες 
νέες ευκαιρίες καινοτόμων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· 

5. σημειώνει ότι οι δημόσιες προμήθειες 
αποτελούν σημαντικό και διευρυνόμενο 
μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕΠ και, 
ταυτόχρονα, προσφέρουν ανεκμετάλλευτες 
νέες ευκαιρίες καινοτόμων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· 
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διαπιστώνει ότι, δυστυχώς, οι αγορές 
δημοσίων προμηθειών των κύριων 
εμπορικών εταίρων της ΕΕ δεν είναι 
εξίσου ανοικτές με την ενωσιακή και 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των 
επιχειρήσεων της ΕΕ στις αγορές αυτές·

διαπιστώνει ότι, δυστυχώς, οι αγορές 
δημοσίων προμηθειών των κύριων 
εμπορικών εταίρων της ΕΕ είναι 
υπερβολικά κλειστές και καλεί την 
Επιτροπή να μεσολαβήσει στους 
εμπορικούς μας εταίρους υπέρ του 
συμμετρικού ανοίγματος των αγορών 
δημοσίων προμηθειών τους στις
επιχειρήσεις της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 19
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι οι δημόσιες προμήθειες 
αποτελούν σημαντικό και διευρυνόμενο 
μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕΠ και, 
ταυτόχρονα, προσφέρουν ανεκμετάλλευτες 
νέες ευκαιρίες καινοτόμων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· 
διαπιστώνει ότι, δυστυχώς, οι αγορές 
δημοσίων προμηθειών των κύριων 
εμπορικών εταίρων της ΕΕ δεν είναι 
εξίσου ανοικτές με την ενωσιακή και 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των 
επιχειρήσεων της ΕΕ στις αγορές αυτές·

5. σημειώνει ότι οι δημόσιες προμήθειες 
αποτελούν σημαντικό και διευρυνόμενο 
μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕΠ και, 
ταυτόχρονα, προσφέρουν ανεκμετάλλευτες 
νέες ευκαιρίες καινοτόμων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· ζητεί 
μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να 
παράσχει στοιχεία σχετικά με το κατά 
πόσον είναι ανοικτές οι δημόσιες 
προμήθειες και να εξασφαλίσει όρους 
αμοιβαιότητας με άλλες 
εκβιομηχανισμένες χώρες και μείζονες 
αναδυόμενες οικονομίες·

Or. en

Τροπολογία 20
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η καινοτομία και ο 
εντοπισμός συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την ΕΕ 
στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας οικονομίας 
όπου η ανταγωνιστικότητα βασίζεται 
συχνά στο χαμηλό κόστος της εργασίας 
και, συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει πρωτοβουλίες για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης υψηλής 
τεχνολογίας και πράσινων τεχνολογιών, 
προϊόντων και υπηρεσιών.

6. πιστεύει ότι η καινοτομία και ο 
εντοπισμός συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την ΕΕ 
στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας οικονομίας 
όπου η ανταγωνιστικότητα βασίζεται 
συχνά στο χαμηλό κόστος της εργασίας· 
τονίζει την ανάγκη μετασχηματισμού της 
εμπορικής πολιτικής της ΕΕ σε 
πραγματικό μέσο βιώσιμης ανάπτυξης, 
και, συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει πρωτοβουλίες για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης υψηλής 
τεχνολογίας και πράσινων τεχνολογιών, 
προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και της 
δημιουργίας περισσότερων και 
καλύτερων θέσεων εργασίας σε αυτούς 
τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 21
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η καινοτομία και ο 
εντοπισμός συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την ΕΕ 
στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας οικονομίας 
όπου η ανταγωνιστικότητα βασίζεται 
συχνά στο χαμηλό κόστος της εργασίας 
και, συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει πρωτοβουλίες για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης υψηλής 
τεχνολογίας και πράσινων τεχνολογιών, 
προϊόντων και υπηρεσιών.

6. πιστεύει ότι η καινοτομία και ο 
εντοπισμός συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την ΕΕ 
στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας οικονομίας 
όπου η ανταγωνιστικότητα βασίζεται 
συχνά στο χαμηλό κόστος της εργασίας 
και, συνεπώς, καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει πρωτοβουλίες για την 
υποστήριξη των επενδύσεων στην έρευνα 
και την ανάπτυξη, καθώς και της 
ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας και 
πράσινων τεχνολογιών, προϊόντων και 
υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 22
Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει τη σημασία των άμεσων 
ξένων επενδύσεων για την ευρωπαϊκή 
οικονομία· επισημαίνει, εντούτοις, ότι θα 
ήταν ευκταίο να ξεκινήσει μια διαδικασία 
προβληματισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σχετικά με τη δυνατότητα και την ανάγκη 
αξιολόγησης του αντικτύπου των εν λόγω 
επενδύσεων στην ενιαία αγορά 
προκειμένου να αποτραπούν, εφόσον 
κριθεί απαραίτητο, οι επιζήμιες 
επιπτώσεις αυτών των επενδύσεων στην 
ευρωπαϊκή καινοτομία και τεχνογνωσία.

Or. fr

Τροπολογία 23
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη τη 
σημασία της καινοτομίας για την ισχυρή 
και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 
διασφαλίζοντας την κατάλληλη 
χρηματοδότηση της καινοτομίας, κυρίως 
μέσω της δημιουργίας ομολόγων της ΕΕ 
για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, 
καθώς και μέσω ενός νομοθετικού 
πλαισίου το οποίο θα επιτρέπει τις 
ελεύθερες επενδύσεις από κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου σε ολόκληρη 
την ΕΕ.
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Or. en

Τροπολογία 24
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. ζητεί, στο πλαίσιο των ελεύθερων και 
δίκαιων εμπορικών συναλλαγών 
γεωργικών προϊόντων, την αύξηση και 
την ανάπτυξη της αμοιβαίας ανταλλαγής 
αγαθών και τεχνολογιών μεταξύ της ΕΕ 
και των αναπτυσσόμενων χωρών (ΑΧ) 
και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών 
(ΛΑΧ)· υπογραμμίζει τα οφέλη που 
απορρέουν για τους καταναλωτές των 
αντίστοιχων χωρών από αυτού του είδους 
τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των 
ενεχομένων μερών.

Or. en

Τροπολογία 25
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας του 
βιομηχανικού κλάδου στη βιώσιμη 
οικονομία του μέλλοντος, και θεωρεί ότι 
η εμπορική πολιτική πρέπει να συνεχίσει 
να στηρίζει τους στόχους της πράσινης 
ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής, 
ιδιαίτερα δε τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα.

Or. en
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Τροπολογία 26
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. είναι της άποψης ότι, δεδομένης της 
γήρανσης του πληθυσμού, το εργατικό 
δυναμικό μεγαλύτερης ηλικίας συνιστά 
πολύτιμο πόρο στον τομέα του εμπορίου, 
και πρέπει να αρθούν τα εμπόδια ώστε να 
ενθαρρυνθεί και να αποκτήσει κίνητρα 
για να συνεχίσει να εργάζεται.

Or. en

Τροπολογία 27
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
καθώς και διεθνή πρότυπα εργασίας, 
τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Or. en


