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Τροπολογία 1
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συνεχίσουν την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής υπέρ της 
πρόσβασης στις εξωτερικές αγορές, με 
σκοπό την κατάργηση των μη 
δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο·

1. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συνεχίσουν την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής υπέρ της 
πρόσβασης στις εξωτερικές αγορές, με 
σκοπό την κατάργηση των μη 
δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο·
καλεί την Επιτροπή να τηρήσει σθεναρή 
στάση όσον αφορά την προάσπιση των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων έναντι του 
αθέμιτου εμπορίου, την εφαρμογή 
πολυμερών και διμερών εμπορικών 
συμφωνιών και την άρση όλων των 
φραγμών που παρεμποδίζουν το εμπόριο, 
μεταξύ άλλων και όταν δικαιολογούνται, 
λόγω της αναστολής παραχωρήσεων ή 
άλλων υποχρεώσεων, όπως προβλέπει το 
άρθρο 22.2 του Μνημονίου συμφωνίας 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
σχετικά με τους κανόνες και τις 
διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των 
διαφορών· 

Or. en

Τροπολογία 2
Phil Prendergast

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συνεχίσουν την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής υπέρ της 
πρόσβασης στις εξωτερικές αγορές, με 
σκοπό την κατάργηση των μη 

1. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συνεχίσουν την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής υπέρ της 
πρόσβασης στις εξωτερικές αγορές, με 
σκοπό την κατάργηση των μη 
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δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο· δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο και 
τη βελτίωση της νομικής ασφάλειας για 
όλους τους οικονομικούς παράγοντες·

Or. en

Τροπολογία 3
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συνεχίσουν την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής υπέρ της 
πρόσβασης στις εξωτερικές αγορές, με 
σκοπό την κατάργηση των μη 
δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο·

1. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συνεχίσουν την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής υπέρ της 
πρόσβασης στις εξωτερικές αγορές, με 
σκοπό την κατάργηση των 
αδικαιολόγητων μη δασμολογικών 
εμποδίων στο εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 4
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συνεχίσουν την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής υπέρ της 
πρόσβασης στις εξωτερικές αγορές, με 
σκοπό την κατάργηση των μη 
δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο·

1. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συνεχίσουν την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής υπέρ της 
πρόσβασης στις εξωτερικές αγορές, με 
σκοπό την κατάργηση των μη 
δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο και 
των νομικών περιορισμών, ούτως ώστε 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά 
για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις, να 
εξασφαλιστεί ο ανοικτός χαρακτήρας των 
διαδικασιών συμβάσεων δημόσιων 
αγορών και προμηθειών, να βελτιωθεί η 
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προστασία και η επιβολή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και να εξαλειφθούν τα εμπόδια που 
δυσκολεύουν τη βιώσιμη προμήθεια 
πρώτων υλών· 

Or. lt

Τροπολογία 5
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει επαφές με τις 
τελωνειακές και αρμόδιες αρχές των 
σημαντικών εξαγωγικών αγορών τρίτων 
χωρών, με στόχο τη μείωση της χρήσης 
υπερβολικά αυστηρών ή περιττών 
διαδικασιών επιθεώρησης των προϊόντων 
που παράγονται ή συναρμολογούνται 
στην ΕΕ, ως μη δασμολογικού και 
συγκαλυμμένου εμπορικού φραγμού, 
όπως η απαίτηση των ΗΠΑ για 
λεπτομερή έλεγχο του 100% των 
μεταφερόμενων εμπορευματοκιβωτίων· 

Or. en

Τροπολογία 6
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. θεωρεί αδικαιολόγητα όλα τα εμπόδια 
που απορρέουν από τη μη συνεπή 
εφαρμογή των διμερών και πολυμερών 
εμπορικών κανόνων· θεωρεί, αντιθέτως, 
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δικαιολογημένα όλα τα εμπόδια που 
προκύπτουν από τη νόμιμη νομοθετική 
και διοικητική δραστηριότητα δημόσιων 
αρχών και προέρχονται από μη 
εμπορικούς τομείς, αλλά έχουν ακούσιες 
συνέπειες στο εμπόριο, η άρση των 
οποίων πρέπει να υπόκειται σε δημόσια 
διαβούλευση και συζήτηση·

Or. en

Τροπολογία 7
Constance Le Grip, Phil Prendergast

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. στηρίζει την πρόταση που 
περιλαμβάνεται στην πράξη περί ενιαίας 
αγοράς και που αποβλέπει στην προώθηση 
της κανονιστικής σύγκλισης και στην 
ευρύτερη υιοθέτηση των διεθνών 
προδιαγραφών· εύχεται, οι διαρθρωμένοι 
διάλογοι επί των κανονισμών που έχουν 
δρομολογηθεί σε αυτό το πεδίο με 
ορισμένους από τους εταίρους μας, να 
καταλήξουν σε χειροπιαστά αποτελέσματα 
στο θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης, της 
σύγκλισης και της ανάπτυξης κανόνων και 
προδιαγραφών·

2. στηρίζει την πρόταση που 
περιλαμβάνεται στην πράξη περί ενιαίας 
αγοράς και που αποβλέπει στην προώθηση 
της κανονιστικής σύγκλισης και στην 
ευρύτερη υιοθέτηση των διεθνών 
προδιαγραφών, συγκεκριμένα στους 
τομείς της προστασίας των καταναλωτών 
και του περιβάλλοντος, των υγειονομικών 
και εργασιακών προτύπων και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων· εύχεται, οι 
διαρθρωμένοι διάλογοι επί των 
κανονισμών που έχουν δρομολογηθεί σε 
αυτό το πεδίο με ορισμένους από τους 
εταίρους μας, όπως ο διάλογος μεταξύ 
Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου 
και ΗΠΑ, ο Οικονομικός και Εμπορικός 
Διάλογος Υψηλού Επιπέδου μεταξύ ΕΕ 
και Κίνας ή ο διάλογος μεταξύ της 
Ομάδας Υψηλού Επιπέδου και της 
Ιαπωνίας, να καταλήξουν σε χειροπιαστά 
αποτελέσματα στο θέμα της αμοιβαίας 
αναγνώρισης, της σύγκλισης και της 
ανάπτυξης κανόνων και προδιαγραφών και 
να δρομολογηθούν ανάλογοι διάλογοι με 
άλλους εμπορικούς εταίρους·

Or. en
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Τροπολογία 8
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. στηρίζει την πρόταση που 
περιλαμβάνεται στην πράξη περί ενιαίας 
αγοράς και που αποβλέπει στην προώθηση 
της κανονιστικής σύγκλισης και στην 
ευρύτερη υιοθέτηση των διεθνών 
προδιαγραφών· εύχεται, οι διαρθρωμένοι 
διάλογοι επί των κανονισμών που έχουν 
δρομολογηθεί σε αυτό το πεδίο με 
ορισμένους από τους εταίρους μας, να 
καταλήξουν σε χειροπιαστά αποτελέσματα 
στο θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης, της 
σύγκλισης και της ανάπτυξης κανόνων και 
προδιαγραφών·

2. στηρίζει την πρόταση που 
περιλαμβάνεται στην πράξη περί ενιαίας 
αγοράς και που αποβλέπει στην προώθηση 
της κανονιστικής σύγκλισης και στην 
ευρύτερη υιοθέτηση των ενωσιακών και 
διεθνών προδιαγραφών, ιδίως 
προκειμένου να αποφευχθεί το κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ· εύχεται, οι 
διαρθρωμένοι διάλογοι επί των 
κανονισμών που έχουν δρομολογηθεί σε 
αυτό το πεδίο με ορισμένους από τους 
εταίρους μας, να καταλήξουν σε 
χειροπιαστά αποτελέσματα στο θέμα της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, της σύγκλισης και 
της ανάπτυξης κανόνων και 
προδιαγραφών·

Or. en

Τροπολογία 9
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. στηρίζει την πρόταση που 
περιλαμβάνεται στην πράξη περί ενιαίας 
αγοράς και που αποβλέπει στην προώθηση 
της κανονιστικής σύγκλισης και στην 
ευρύτερη υιοθέτηση των διεθνών 
προδιαγραφών· εύχεται, οι διαρθρωμένοι 
διάλογοι επί των κανονισμών που έχουν 
δρομολογηθεί σε αυτό το πεδίο με 
ορισμένους από τους εταίρους μας, να 

2. στηρίζει την πρόταση που 
περιλαμβάνεται στην πράξη περί ενιαίας 
αγοράς και που αποβλέπει στην προώθηση 
της κανονιστικής σύγκλισης και στην 
ευρύτερη υιοθέτηση των διεθνών 
προδιαγραφών· εύχεται, οι διαρθρωμένοι 
διάλογοι επί των κανονισμών που έχουν 
δρομολογηθεί σε αυτό το πεδίο με 
ορισμένους από τους εταίρους μας, να 
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καταλήξουν σε χειροπιαστά αποτελέσματα 
στο θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης, της 
σύγκλισης και της ανάπτυξης κανόνων και 
προδιαγραφών·

καταλήξουν σε χειροπιαστά αποτελέσματα 
στο θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης, της 
σύγκλισης και της ανάπτυξης κανόνων και 
προδιαγραφών· τονίζει ότι αυτός ο 
διαρθρωμένος ρυθμιστικός διάλογος 
πρέπει να σέβεται πλήρως τη 
δημοκρατική διαδικασία κατά τη 
θέσπιση προτύπων, τόσο στην ΕΕ όσο 
και στους εμπορικούς εταίρους της.

Or. en

Τροπολογία 10
Morten Løkkegaard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. στηρίζει την πρόταση που 
περιλαμβάνεται στην πράξη περί ενιαίας 
αγοράς και που αποβλέπει στην προώθηση 
της κανονιστικής σύγκλισης και στην 
ευρύτερη υιοθέτηση των διεθνών 
προδιαγραφών· εύχεται, οι διαρθρωμένοι 
διάλογοι επί των κανονισμών που έχουν 
δρομολογηθεί σε αυτό το πεδίο με 
ορισμένους από τους εταίρους μας, να 
καταλήξουν σε χειροπιαστά αποτελέσματα 
στο θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης, της 
σύγκλισης και της ανάπτυξης κανόνων και 
προδιαγραφών·

2. στηρίζει την πρόταση που 
περιλαμβάνεται στην πράξη περί ενιαίας 
αγοράς και που αποβλέπει στην προώθηση 
της κανονιστικής σύγκλισης και στην 
ευρύτερη υιοθέτηση των διεθνών 
προδιαγραφών, ούτως ώστε να 
περιοριστούν στο μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό οι τεχνικοί φραγμοί που 
παρεμποδίζουν το εμπόριο· εύχεται, οι 
διαρθρωμένοι διάλογοι επί των 
κανονισμών που έχουν δρομολογηθεί σε 
αυτό το πεδίο με ορισμένους από τους 
εταίρους μας, να καταλήξουν σε 
χειροπιαστά αποτελέσματα στο θέμα της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, της σύγκλισης και 
της ανάπτυξης κανόνων και προδιαγραφών
και να επεκταθούν στους λοιπούς 
εμπορικούς εταίρους·

Or. da

Τροπολογία 11
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. στηρίζει την πρόταση που 
περιλαμβάνεται στην πράξη περί ενιαίας 
αγοράς και που αποβλέπει στην 
προώθηση της κανονιστικής σύγκλισης 
και στην ευρύτερη υιοθέτηση των διεθνών 
προδιαγραφών· εύχεται, οι διαρθρωμένοι 
διάλογοι επί των κανονισμών που έχουν 
δρομολογηθεί σε αυτό το πεδίο με 
ορισμένους από τους εταίρους μας, να 
καταλήξουν σε χειροπιαστά αποτελέσματα 
στο θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης, της 
σύγκλισης και της ανάπτυξης κανόνων και 
προδιαγραφών·

2. στηρίζει τη γενική φιλοσοφία της
προώθησης της κανονιστικής σύγκλισης 
και την ευρύτερη υιοθέτηση των διεθνών 
προδιαγραφών· εύχεται, οι διαρθρωμένοι 
διάλογοι επί των κανονισμών που έχουν 
δρομολογηθεί σε αυτό το πεδίο με 
ορισμένους από τους εταίρους μας, να 
καταλήξουν σε χειροπιαστά αποτελέσματα 
στο θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης, της 
σύγκλισης και της ανάπτυξης κανόνων και 
προδιαγραφών·

Or. en

Τροπολογία 12
Phil Prendergast

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. υπενθυμίζει ότι η διάδοση των 
διμερών και των περιφερειακών 
εμπορικών συμφωνιών καθιστά τις 
διεθνείς εμπορικές σχέσεις πιο 
δύσκαμπτες, δαπανηρές και απρόβλεπτες 
για τους οικονομικούς παράγοντες·  καλεί 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ενισχύσουν το πολυμερές εμπορικό 
καθεστώς, ιδίως όσον αφορά την πρόοδο 
του γύρου της Ντόχα του ΠΟΕ·

Or. en

Τροπολογία 13
Malcolm Harbour
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. τονίζει τη σπουδαιότητα των διεθνών 
προτύπων για την τόνωση του 
παγκόσμιου εμπορίου και της παγκόσμιας 
ανάπτυξης, ιδίως στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, και την 
ανάγκη εξασφάλισης καλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ των εθνικών φορέων 
τυποποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 
στις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία·

Or. en

Τροπολογία 14
Phil Prendergast

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει τις πρόσθετες δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κατά την 
αντιμετώπιση αλλοδαπών ρυθμίσεων και 
μη δασμολογικών φραγμών, και 
ειδικότερα των νομικών και διοικητικών 
φραγμών που συνδέονται με τις 
διαδικασίες του μέσου εμπορικής άμυνας· 

Or. en

Τροπολογία 15
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. εκφράζει αποδοκιμασία για τη διαρκή 
έλλειψη συνοχής μεταξύ των τεχνικών 
προτύπων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα 
να διαιωνίζονται οι εμπορικοί φραγμοί· 
τονίζει ότι η ανάπτυξη νέων προτύπων θα 
πρέπει να βασιστεί σε μια διεθνή 
προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς που θα 
υποστηρίζεται από ευρεία διαβούλευση, 
ούτως ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση 
νέων εμπορικών φραγμών·

Or. en

Τροπολογία 16
Phil Prendergast

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει την 
απλούστευση και την προσαρμογή των 
διαδικασιών του Μέσου Εμπορικής 
Άμυνας στις ανάγκες και στα λογιστικά 
συστήματα των ΜΜΕ και τη θέσπιση 
κατάλληλων μηχανισμών στήριξης για τις 
ΜΜΕ που πλήττονται από τις 
διαδικασίες που δρομολογούν τρίτες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 17
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις 
επαφές της με τους εμπορικούς εταίρους 
που δεν εφαρμόζουν τις αρχές αμοιβαίας 
αναγνώρισης για τα πρότυπα που 
αναπτύσσουν οι φορείς τυποποίησης της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 18
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των 
κοινών επενδύσεων στη διευκόλυνση της 
έρευνας και ανάπτυξης σε 
μακροπρόθεσμα έργα επενδύσεων που 
προορίζονται για το εσωτερικό και καλεί 
την Επιτροπή να συνεχίσει να προωθεί 
την πρόσβαση τρίτων χωρών στα 
προγράμματα-πλαίσια της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 19
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εντείνουν το διάλογο και τη 
συνεργασία με τους εμπορικούς εταίρους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 
ασφάλεια των προϊόντων και το σεβασμό 

3. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, σε πνεύμα αμοιβαιότητας και 
αμοιβαίου οφέλους, να εντείνουν το 
διάλογο και τη συνεργασία με τους 
εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής 
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των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια των 
προϊόντων και το σεβασμό των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

Or. lt

Τροπολογία 20
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί λυπηρό το ότι οι συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
κυριότερων εταίρων μας δεν είναι τόσο 
ανοικτές όσο εκείνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· στηρίζει τις εργασίες της 
Επιτροπής για την αναθεώρηση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα 
συμβάσεων δημοσίων αγορών και 
προμηθειών και κυρίως σε ό,τι αφορά τη 
θέσπιση μιας νομοθεσίας που θα 
διευκρινίζει τις διατάξεις που διέπουν την 
πρόσβαση των επιχειρήσεων των τρίτων 
χωρών στις ευρωπαϊκές συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών, ώστε 
να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες στον 
τομέα αυτό και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η 
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν 
διαπραγματεύεται την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
τρίτων χωρών·

4. θεωρεί λυπηρό το ότι οι συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
κυριότερων εταίρων μας δεν είναι τόσο 
ανοικτές όσο εκείνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τις 
εργασίες της Επιτροπής για την 
αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
σε θέματα συμβάσεων δημοσίων αγορών 
και προμηθειών και κυρίως, όπως ορίζεται 
στην ανακοίνωση για την πράξη περί 
ενιαίας αγοράς της 13ης Απριλίου, σε ό,τι 
αφορά τη θέσπιση μιας νομοθεσίας που θα 
διευκρινίζει τις διατάξεις που διέπουν την 
πρόσβαση των επιχειρήσεων των τρίτων 
χωρών στις ευρωπαϊκές συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών, ώστε 
να διασφαλιστούν, με βάση την αρχή της 
αμοιβαιότητας, ισότιμες συνθήκες στον 
τομέα αυτό και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η 
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν 
διαπραγματεύεται την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
τρίτων χωρών· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση το 
αργότερο έως τα τέλη του 2011·

Or. en
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Τροπολογία 21
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί λυπηρό το ότι οι συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των
κυριότερων εταίρων μας δεν είναι τόσο 
ανοικτές όσο εκείνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· στηρίζει τις εργασίες της 
Επιτροπής για την αναθεώρηση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα
συμβάσεων δημοσίων αγορών και 
προμηθειών και κυρίως σε ό,τι αφορά τη 
θέσπιση μιας νομοθεσίας που θα 
διευκρινίζει τις διατάξεις που διέπουν την 
πρόσβαση των επιχειρήσεων των τρίτων 
χωρών στις ευρωπαϊκές συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών, ώστε 
να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες στον 
τομέα αυτό και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η 
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν 
διαπραγματεύεται την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις 
συμβάσεις δημοσίων αγορών και 
προμηθειών των τρίτων χωρών·

4. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι
μόνο το 1-2% της αξίας των συμβάσεων 
δημόσιων αγορών και προμηθειών στα 
κράτη μέλη της ΕΕ ανατίθενται σε 
διασυνοριακό επίπεδο και ότι το ποσοστό
των συμβάσεων που ανατίθενται σε 
υποψήφιους από χώρες που δεν ανήκουν 
στην ΕΕ είναι πολύ χαμηλό, γεγονός που 
θέτει υπό αμφισβήτηση τον ντε φάκτο 
ανοικτό χαρακτήρα της αγοράς 
συμβάσεων δημόσιων αγορών και 
προμηθειών της ΕΕ· εκτιμά, ωστόσο, ότι 
χρειάζεται αμοιβαιότητα στον τομέα 
αυτόν μεταξύ της ΕΕ, των βιομηχανικών 
χωρών και των σημαντικότερων 
αναδυόμενων εταίρων, χωρίς να 
εμποδίζεται η ικανότητα των δημοσίων 
αρχών, ιδίως στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, να κάνουν χρήση των συμβάσεων 
δημόσιων αγορών και προμηθειών για 
σκοπούς γενικού συμφέροντος· αναμένει, 
ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
παράσχει αριθμητικά στοιχεία και 
γεγονότα όσον αφορά τον  ανοικτό 
χαρακτήρα των συμβάσεων δημόσιων
αγορών και προμηθειών, τόσο στην ΕΕ 
όσο και σε άλλες βιομηχανικές χώρες και 
να υποβάλει ισόρροπη νομοθετική 
πρόταση για την ενίσχυση της 
συμμετρίας στην πρόσβαση στις 
συμβάσεις δημόσιων αγορών και 
προμηθειών καθώς και να διευκρινίσει τις 
διατάξεις που διέπουν την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων των τρίτων χωρών στις 
ευρωπαϊκές συμβάσεις δημοσίων αγορών 
και προμηθειών, ώστε να διασφαλιστούν 
ισότιμες συνθήκες στον τομέα αυτό·

Or. en
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Τροπολογία 22
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί λυπηρό το ότι οι συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
κυριότερων εταίρων μας δεν είναι τόσο 
ανοικτές όσο εκείνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· στηρίζει τις εργασίες της 
Επιτροπής για την αναθεώρηση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα 
συμβάσεων δημοσίων αγορών και 
προμηθειών και κυρίως σε ό,τι αφορά τη
θέσπιση μιας νομοθεσίας που θα 
διευκρινίζει τις διατάξεις που διέπουν την 
πρόσβαση των επιχειρήσεων των τρίτων 
χωρών στις ευρωπαϊκές συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών, ώστε 
να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες στον 
τομέα αυτό και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η 
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν 
διαπραγματεύεται την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
τρίτων χωρών·

4. θεωρεί λυπηρό το ότι οι συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
κυριότερων εταίρων μας δεν είναι τόσο 
ανοικτές όσο εκείνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· στηρίζει τις εργασίες της 
Επιτροπής  κυρίως σε ό,τι αφορά την
αποσαφήνιση των διατάξεων που διέπουν 
την πρόσβαση των επιχειρήσεων των 
τρίτων χωρών στις ευρωπαϊκές συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών, ώστε 
να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες στον 
τομέα αυτό και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η 
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν 
διαπραγματεύεται την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
τρίτων χωρών· τονίζει την ανάγκη 
χάραξης πολιτικής που να βασίζεται σε 
αποδεικτικά στοιχεία και διενέργειας 
διεξοδικής αξιολόγησης του αντίκτυπου 
καθώς και αξιολόγησης των σχετικών 
κινδύνων και οφελών για τις επιχειρήσεις
της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες του δημόσιου τομέα, με 
στόχο να προταθεί νομοθεσία·  

Or. en

Τροπολογία 23
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί λυπηρό το ότι οι συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
κυριότερων εταίρων μας δεν είναι τόσο 
ανοικτές όσο εκείνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· στηρίζει τις εργασίες της 
Επιτροπής για την αναθεώρηση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα 
συμβάσεων δημοσίων αγορών και 
προμηθειών και κυρίως σε ό,τι αφορά τη 
θέσπιση μιας νομοθεσίας που θα 
διευκρινίζει τις διατάξεις που διέπουν την 
πρόσβαση των επιχειρήσεων των τρίτων 
χωρών στις ευρωπαϊκές συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών, ώστε 
να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες στον 
τομέα αυτό και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η 
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν 
διαπραγματεύεται την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
τρίτων χωρών

4. θεωρεί λυπηρό το ότι οι συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
κυριότερων εταίρων μας δεν είναι τόσο 
ανοικτές όσο εκείνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· στηρίζει τις εργασίες της 
Επιτροπής για την αναθεώρηση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα 
συμβάσεων δημοσίων αγορών και 
προμηθειών και κυρίως σε ό,τι αφορά την 
εξέταση των μέτρων που είναι αναγκαία 
για την εξασφάλιση της ισόρροπης 
πρόσβασης, αφενός, των επιχειρήσεων
της ΕΕ στις αγορές συμβάσεων δημόσιων 
αγορών και προμηθειών τρίτων χωρών 
και, αφετέρου, των επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών στις αγορές συμβάσεων δημόσιων 
αγορών και προμηθειών της ΕΕ και 
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η θέση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν 
διαπραγματεύεται την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
τρίτων χωρών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
τα μέτρα αυτά πρέπει να διαμορφώνονται 
με τρόπο, ώστε να μην οδηγούν σε 
ανάρμοστο νέο κατακερματισμό της 
αγοράς, που θα μπορούσε με τη σειρά του 
να επιδράσει αρνητικά στην ευρωπαϊκή 
βιομηχανία και στις παγκόσμιες 
εμπορικές σχέσεις της· 

Or. de

Τροπολογία 24
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί λυπηρό το ότι οι συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 

4. θεωρεί λυπηρό το ότι οι συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
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κυριότερων εταίρων μας δεν είναι τόσο 
ανοικτές όσο εκείνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· στηρίζει τις εργασίες της 
Επιτροπής για την αναθεώρηση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα 
συμβάσεων δημοσίων αγορών και 
προμηθειών και κυρίως σε ό,τι αφορά τη 
θέσπιση μιας νομοθεσίας που θα 
διευκρινίζει τις διατάξεις που διέπουν την 
πρόσβαση των επιχειρήσεων των τρίτων 
χωρών στις ευρωπαϊκές συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών, ώστε 
να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες στον 
τομέα αυτό και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η 
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν 
διαπραγματεύεται την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
τρίτων χωρών·

κυριότερων εταίρων μας δεν είναι τόσο 
ανοικτές όσο εκείνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· στηρίζει τις εργασίες της 
Επιτροπής για την αναθεώρηση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα 
συμβάσεων δημοσίων αγορών και 
προμηθειών και κυρίως σε ό,τι αφορά τη 
θέσπιση μιας νομοθεσίας που θα 
διευκρινίζει τις διατάξεις που διέπουν την 
πρόσβαση των επιχειρήσεων των τρίτων 
χωρών στις ευρωπαϊκές συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών, ώστε 
να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες στον 
τομέα αυτό και ταυτόχρονα να
εξασφαλισθεί ισότιμη σχέση μεταξύ της
θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
τρίτων χωρών όταν διαπραγματεύεται την 
πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
στις συμβάσεις δημοσίων αγορών και 
προμηθειών των τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 25
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί λυπηρό το ότι οι συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
κυριότερων εταίρων μας δεν είναι τόσο 
ανοικτές όσο εκείνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· στηρίζει τις εργασίες της 
Επιτροπής για την αναθεώρηση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα 
συμβάσεων δημοσίων αγορών και 
προμηθειών και κυρίως σε ό,τι αφορά τη 
θέσπιση μιας νομοθεσίας που θα 
διευκρινίζει τις διατάξεις που διέπουν την 
πρόσβαση των επιχειρήσεων των τρίτων 
χωρών στις ευρωπαϊκές συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών, ώστε 
να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες στον 

4. θεωρεί λυπηρό το ότι οι συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
κυριότερων εταίρων μας δεν είναι τόσο 
ανοικτές όσο εκείνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· ζητεί ενίσχυση των 
προσπαθειών για ανάληψη περισσότερων 
διεθνών δεσμεύσεων - είτε μέσω των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για τη 
συμφωνία περί συμβάσεων δημοσίων 
αγορών και προμηθειών και τη διεύρυνσή 
της με νέα μέλη, είτε μέσω της 
διαπραγμάτευσης συμφωνιών ελεύθερων 
συναλλαγών είτε μέσω διμερών δράσεων 
με ειδικό στόχο·   στηρίζει τις εργασίες της 
Επιτροπής για την αναθεώρηση της 
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τομέα αυτό και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η 
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν 
διαπραγματεύεται την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
τρίτων χωρών·

ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα 
συμβάσεων δημοσίων αγορών και 
προμηθειών και κυρίως σε ό,τι αφορά τη 
θέσπιση μιας νομοθεσίας που θα 
διευκρινίζει τις διατάξεις που διέπουν την 
πρόσβαση των επιχειρήσεων των τρίτων 
χωρών στις ευρωπαϊκές συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών, ώστε 
να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες στον 
τομέα αυτό και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η 
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν 
διαπραγματεύεται την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις συμβάσεις 
δημοσίων αγορών και προμηθειών των 
τρίτων χωρών·

Or. lt

Τροπολογία 26
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. παροτρύνει να εξετασθεί, με ποιο 
τρόπο θα μπορούσε να εξασφαλιστεί από 
νομική άποψη ότι δεν θα επιτρέπεται στις 
κρατικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών, οι 
οποίες δεν έχουν υπογράψει ούτε τη 
συμφωνία περί συμβάσεων δημοσίων 
αγορών και προμηθειών (AMP/AGP) 
ούτε διμερείς αμοιβαίες συμφωνίες για 
άνοιγμα της αγοράς με την ΕΕ, να 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις για την 
εκτέλεση έργων που χρηματοδοτούνται 
με πόρους της ΕΕ και/ή με ποιο τρόπο η 
ΕΕ θα μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις 
να απαιτεί την επιστροφή των πόρων· 

Or. de
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Τροπολογία 27
Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με την Κίνα, όμως ζητεί από την 
Επιτροπή να κρατήσει σθεναρή στάση 
κατά τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα σε 
ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στη 
συμφωνία περί συμβάσεων δημοσίων 
αγορών και προμηθειών (AMP/AGP), 
ώστε να επιτύχει ένα αντίστοιχο άνοιγμα 
του κινεζικού τομέα των συμβάσεων 
δημοσίων αγορών και προμηθειών και μια 
ισότιμη μεταχείριση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων.

5. εκφράζει, σε αυτό το στάδιο, 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι μόνο 14 
χώρες είναι μέρη της συμφωνίας περί 
συμβάσεων δημοσίων αγορών και 
προμηθειών (AMP/AGP) και ότι οι 
δεσμεύσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά που έχουν αναλάβει τα 
διάφορα μέρη στο πλαίσιο της εν λόγω 
συμφωνίας είναι ασύμμετρες· καλεί την 
Επιτροπή, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των 
εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με την Κίνα, να τηρήσει σθεναρή 
στάση κατά τις διαπραγματεύσεις με την 
Κίνα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στη 
συμφωνία περί συμβάσεων δημοσίων 
αγορών και προμηθειών (AMP/AGP), 
ώστε να επιτύχει ένα αντίστοιχο άνοιγμα 
του κινεζικού τομέα των συμβάσεων 
δημοσίων αγορών και προμηθειών και μια 
ισότιμη μεταχείριση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 28
Phil Prendergast

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με την Κίνα, όμως ζητεί από την 
Επιτροπή να κρατήσει σθεναρή στάση 
κατά τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα 
σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στη 

5. υπενθυμίζει τη σημασία της
εξασφάλισης ισόρροπων συμφωνιών 
σχετικά με την πρόσβαση στις αγορές 
συμβάσεων δημόσιων αγορών και 
προμηθειών με τους εμπορικούς εταίρους 
της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
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συμφωνία περί συμβάσεων δημοσίων 
αγορών και προμηθειών (AMP/AGP), 
ώστε να επιτύχει ένα αντίστοιχο άνοιγμα 
του κινεζικού τομέα των συμβάσεων 
δημοσίων αγορών και προμηθειών και 
μια ισότιμη μεταχείριση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων.

ζητηθεί αμοιβαιότητα από τις 
ανεπτυγμένες χώρες που είναι μέρη της 
συμφωνίας περί συμβάσεων δημοσίων 
αγορών και προμηθειών στο πλαίσιο των 
μελλοντικών αναθεωρήσεων αυτής της 
συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 29
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με την Κίνα, όμως ζητεί από την 
Επιτροπή να κρατήσει σθεναρή στάση 
κατά τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα σε 
ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στη 
συμφωνία περί συμβάσεων δημοσίων 
αγορών και προμηθειών (AMP/AGP), 
ώστε να επιτύχει ένα αντίστοιχο άνοιγμα 
του κινεζικού τομέα των συμβάσεων 
δημοσίων αγορών και προμηθειών και μια 
ισότιμη μεταχείριση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων.

5. υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με την Κίνα, όμως ζητεί από την 
Επιτροπή να κρατήσει θετική στάση κατά 
τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα σε ό,τι 
αφορά την προσχώρησή της στη 
συμφωνία περί συμβάσεων δημοσίων 
αγορών και προμηθειών (AMP/AGP),
ενθαρρύνοντας την Κίνα να ενισχύσει τον 
ανοικτό χαρακτήρα του εν λόγω τομέα,
ώστε να επιτύχει ένα αντίστοιχο άνοιγμα 
του κινεζικού τομέα των συμβάσεων 
δημοσίων αγορών και προμηθειών και μια 
ισότιμη μεταχείριση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 30
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με την Κίνα, όμως ζητεί από την 
Επιτροπή να κρατήσει σθεναρή στάση 
κατά τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα σε 
ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στη 
συμφωνία περί συμβάσεων δημοσίων 
αγορών και προμηθειών (AMP/AGP), 
ώστε να επιτύχει ένα αντίστοιχο άνοιγμα 
του κινεζικού τομέα των συμβάσεων 
δημοσίων αγορών και προμηθειών και μια 
ισότιμη μεταχείριση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων.

5. υπενθυμίζει κυρίως τη μεγάλη σημασία 
της ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα, 
όμως ζητεί από την Επιτροπή να κρατήσει 
σθεναρή στάση κατά τις διαπραγματεύσεις 
με την Κίνα σε ό,τι αφορά την 
προσχώρησή της στη συμφωνία περί 
συμβάσεων δημοσίων αγορών και 
προμηθειών (AMP/AGP), ώστε να επιτύχει 
ένα αντίστοιχο άνοιγμα του κινεζικού 
τομέα των συμβάσεων δημοσίων αγορών 
και προμηθειών και μια ισότιμη 
μεταχείριση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων.

Or. de

Τροπολογία 31
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με την Κίνα, όμως ζητεί από την 
Επιτροπή να κρατήσει σθεναρή στάση 
κατά τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα σε 
ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στη 
συμφωνία περί συμβάσεων δημοσίων 
αγορών και προμηθειών (AMP/AGP), 
ώστε να επιτύχει ένα αντίστοιχο άνοιγμα 
του κινεζικού τομέα των συμβάσεων 
δημοσίων αγορών και προμηθειών και μια 
ισότιμη μεταχείριση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων.

5. υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τρίτες χώρες, όμως ζητεί από 
την Επιτροπή να κρατήσει σθεναρή στάση 
κατά τις διαπραγματεύσεις με τρίτες 
χώρες σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στη 
συμφωνία περί συμβάσεων δημοσίων 
αγορών και προμηθειών (AMP/AGP), 
ώστε να επιτύχει ένα αντίστοιχο άνοιγμα 
του τομέα των συμβάσεων δημοσίων 
αγορών και προμηθειών με τρίτες χώρες
και μια ισότιμη μεταχείριση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 32
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με την Κίνα, όμως, ζητεί από την 
Επιτροπή να κρατήσει σθεναρή στάση 
κατά τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα σε 
ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στη 
συμφωνία περί συμβάσεων δημοσίων 
αγορών και προμηθειών (AMP/AGP), 
ώστε να επιτύχει ένα αντίστοιχο άνοιγμα 
του κινεζικού τομέα των συμβάσεων 
δημοσίων αγορών και προμηθειών και μια 
ισότιμη μεταχείριση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων.

5. υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με την Κίνα, όμως ζητεί από την 
Επιτροπή να κρατήσει σθεναρή στάση 
κατά τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα σε 
ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στη 
συμφωνία περί συμβάσεων δημοσίων 
αγορών και προμηθειών (AMP/AGP), 
ώστε να επιτύχει ένα αντίστοιχο άνοιγμα 
του κινεζικού τομέα των συμβάσεων 
δημοσίων αγορών και προμηθειών και μια 
ισότιμη μεταχείριση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και να εξασφαλίσει ότι οι 
διαδικασίες που εφαρμόζει η Κίνα στον 
τομέα των συμβάσεων δημόσιων αγορών 
και προμηθειών συνάδουν με τα διεθνή 
πρότυπα και διασφαλίζουν προβλέψιμες 
συνθήκες για τους υποψήφιους.

Or. lt

Τροπολογία 33
Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. υπενθυμίζει τη σημασία των ξένων 
άμεσων επενδύσεων για την ευρωπαϊκή 
οικονομία και την ανάγκη να 
δημιουργηθεί ένα σταθερό και ελκυστικό 
περιβάλλον για τους ευρωπαίους 
επενδυτές στο εξωτερικό και να προαχθεί 
ένα ανοικτό επενδυτικό περιβάλλον σε 
ολόκληρη την Ευρώπη· θεωρεί, ωστόσο, 
ότι, προς το συμφέρον αμφότερων των 
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μερών, θα ήταν ευκταίο να εξετασθεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο 
αξιολόγησης του αντίκτυπου αυτών των 
επενδύσεων στην εσωτερική αγορά, 
ούτως ώστε να προληφθούν 
οποιεσδήποτε δυνητικές αρνητικές 
επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή καινοτομία 
και τεχνογνωσία σε ορισμένους 
στρατηγικούς τομείς· 

Or. fr

Τροπολογία 34
Phil Prendergast

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. προτρέπει την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των τρίτων 
μερών με τη Συμφωνία για τα Τεχνικά 
Εμπόδια στο Εμπόριο όταν θεσπίζει 
πρότυπα και να καταρτίσει στρατηγικές 
για να παράσχει κίνητρα για τη θέσπιση 
δίκαιων και ισότιμων προτύπων στους 
ευαίσθητους τομείς στους οποίους 
εφαρμόζονται παρεκκλίσεις·

Or. en

Τροπολογία 35
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. λυπάται για το γεγονός ότι η Επιτροπή 
πιέζει για δεσμευτικές υποχρεώσεις 
ελευθέρωσης των υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος στις 
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διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερών 
εμπορικών συμφωνιών, υπονομεύοντας 
κατ' αυτόν τον τρόπο την ποιότητα της 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών τόσο στην 
ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες· δεν δέχεται 
να χρησιμοποιηθεί η πίεση για 
ελευθέρωση αυτών των υπηρεσιών στο 
πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου ως το 
κύριο σκεπτικό για την περαιτέρω 
ελευθέρωσή τους στην ενιαία αγορά της 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 36
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει 
ακόμη περισσότερο τη συνεργασία με τις 
ΗΠΑ στο πλαίσιο του "Διατλαντικού 
Επιχειρηματικού Διαλόγου" και του 
Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου, 
ούτως ώστε να επιτευχθεί ο δεδηλωμένος 
στόχος ενός διατλαντικού εμπορίου με 
όσο το δυνατό λιγότερους φραγμούς·

Or. de

Τροπολογία 37
Morten Løkkegaard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. τονίζει την ανάγκη για αμοιβαιότητα, 
ούτως ώστε να εξαλειφθούν οι φραγμοί 
που δυσχεραίνουν τις επενδύσεις· 
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υποστηρίζει την ανάπτυξη ανοικτού 
επενδυτικού περιβάλλοντος, στο οποίο οι 
ξένες άμεσες επενδύσεις θα μπορούν στην 
ουσία να πραγματοποιούνται χωρίς 
περιορισμούς - συμπεριλαμβανομένων 
των αόρατων φραγμών, όπως η 
μεροληπτική χρήση διαφόρων ειδών 
διοικητικής μεταχείρισης·

Or. da

Τροπολογία 38
Phil Prendergast

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπογραμμίζει τα αναξιοποίητα οφέλη 
της περαιτέρω ολοκλήρωσης της 
διατλαντικής αγοράς και επιδιώκει την 
ενίσχυση της ρυθμιστικής συνεργασίας 
από τα αρχικά στάδια με το Κογκρέσο 
των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του Διατλαντικού 
Νομοθετικού Διαλόγου, ούτως ώστε να 
αποτραπούν οι ακούσιοι εμπορικοί 
φραγμοί· επισημαίνει το δυναμικό των 
δυνητικών συνδυασμένων διατλαντικών 
στρατηγικών για τη διαμόρφωση των 
προτύπων εργασίας, υγείας, ασφάλειας 
και περιβάλλοντος και των διεθνών 
ρυθμιστικών καθεστώτων σε τομείς όπως 
τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· 

Or. en

Τροπολογία 39
Phil Prendergast

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να ενισχύσουν τον συντονισμό 
των πολιτικών με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν 
η βιώσιμη πρόσβαση στις πρώτες ύλες 
και συγκεκριμένα στις σπάνιες γαίες, η 
διαλειτουργικότητα του δικτύου ΤΠΕ και 
η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
στις διατλαντικές αγορές.

Or. en


