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Τροπολογία 1
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά και 
οι διεθνείς αγορές διασυνδέονται ολοένα 
και περισσότερο· θεωρεί, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι οι νομοθέτες στην εσωτερική 
αγορά της ΕΕ και οι διαπραγματευτές της 
ΕΕ στο χώρο του διεθνούς εμπορίου θα 
πρέπει πάντοτε να λαμβάνουν υπόψη τις 
πιθανές αμοιβαίες συνέπειες κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων τους·

1. επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά και 
οι διεθνείς αγορές διασυνδέονται ολοένα 
και περισσότερο· θεωρεί, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι οι νομοθέτες στην εσωτερική 
αγορά της ΕΕ και οι διαπραγματευτές της 
ΕΕ στο χώρο του διεθνούς εμπορίου θα 
πρέπει πάντοτε να επιδιώκουν να 
προωθούν αξίες της ΕΕ, όπως διαφάνεια, 
μια θέση κατά της διαφθοράς βασισμένη 
σε αρχές και η προώθηση των 
κοινωνικών και ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, στις πολιτικές που 
αφορούν τις συμβάσεις και να λαμβάνουν 
υπόψη τις πιθανές αμοιβαίες συνέπειες 
κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων 
τους·

Or. en

Τροπολογία 2
George Sabin Cutaş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά και 
οι διεθνείς αγορές διασυνδέονται ολοένα 
και περισσότερο· θεωρεί, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι οι νομοθέτες στην εσωτερική 
αγορά της ΕΕ και οι διαπραγματευτές της 
ΕΕ στο χώρο του διεθνούς εμπορίου θα 
πρέπει πάντοτε να λαμβάνουν υπόψη τις 
πιθανές αμοιβαίες συνέπειες κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων τους·

1. επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά και 
οι διεθνείς αγορές διασυνδέονται ολοένα 
και περισσότερο· θεωρεί, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι μια συνεκτική πολιτική πρέπει 
να ακολουθείται από τους νομοθέτες στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ και από τους 
διαπραγματευτές της ΕΕ στο χώρο του 
διεθνούς εμπορίου·
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Τροπολογία 3
Robert Sturdy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά και 
οι διεθνείς αγορές διασυνδέονται ολοένα 
και περισσότερο· θεωρεί, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι οι νομοθέτες στην εσωτερική 
αγορά της ΕΕ και οι διαπραγματευτές της 
ΕΕ στο χώρο του διεθνούς εμπορίου θα 
πρέπει πάντοτε να λαμβάνουν υπόψη τις 
πιθανές αμοιβαίες συνέπειες κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων τους·

1. επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά και 
οι διεθνείς αγορές διασυνδέονται ολοένα 
και περισσότερο· θεωρεί, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι οι νομοθέτες στην εσωτερική 
αγορά της ΕΕ και οι διαπραγματευτές της 
ΕΕ στο χώρο του διεθνούς εμπορίου θα 
πρέπει πάντοτε να λαμβάνουν υπόψη τις 
πιθανές αμοιβαίες συνέπειες κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων τους· με 
απώτερο στόχο την ενθάρρυνση 
συνεργειών, καλεί την Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, την Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου και τους επικεφαλής 
εμπορικούς διαπραγματευτές της ΕΕ να 
πραγματοποιούν κοινές ενημερωτικές 
συνεδριάσεις πριν από και κατά τη 
διάρκεια καίριων διεθνών εμπορικών 
διαπραγματεύσεων, για παράδειγμα για 
συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, ώστε 
να αξιολογείται ο συνακόλουθος 
αντίκτυπος αφενός στην ενιαία αγορά της 
ΕΕ και αφετέρου στην ασφάλεια των 
καταναλωτών και στην πρόσβαση των 
επιχειρήσεων της ΕΕ σε ξένες αγορές·

Or. en

Τροπολογία 4
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 1α (νέο)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι ένα υγιές κυβερνητικό 
πλαίσιο συμβάσεων αποτελεί προϋπόθεση 
για μια δίκαιη και χωρίς ανταγωνισμό 
αγορά και συμβάλλει στην καταπολέμηση 
της διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 5
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 1α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εξακολουθεί να μην είναι πεπεισμένο 
για την άποψη του ΟΟΣΑ ότι ο 
πρωταρχικός στόχος μιας 
αποτελεσματικής πολιτικής συμβάσεων 
πρέπει να είναι η προώθηση της 
αποδοτικότητας, δηλαδή η επιλογή του 
παρόχου που προσφέρει τη χαμηλότερη 
τιμή· θεωρεί άλλους στόχους πολιτικής 
δημόσιων συμβάσεων - μεταξύ των 
οποίων στρατηγικές υπέρ της 
απασχόλησης και κατά της φτώχειας, η 
προώθηση τοπικών κοινοπραξιών 
καινοτομίας και πράσινες και δίκαιου 
εμπορίου συμβάσεις - ότι είναι 
τουλάχιστον ίσης εάν όχι υψηλότερης 
σπουδαιότητας·

Or. en

Τροπολογία 6
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι μια πολυμερής συμφωνία 
όπως είναι η Συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (ΣΔΣ) είναι το βέλτιστο μέσο 
για να διασφαλισθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά δημοσίων συμβάσεων σε 
διεθνές επίπεδο· παροτρύνει, κατά 
συνέπεια, την Επιτροπή να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για τη σύναψη της 
φιλόδοξης ΣΔΣ·

2. σημειώνει την προσωρινή συμφωνία 
για την αναθεώρηση της Συμφωνίας για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) όσον 
αφορά την πρόσβαση στην αγορά 
δημοσίων συμβάσεων σε διεθνές επίπεδο· 
καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την 
αναμόρφωση της ΣΔΣ υπό το πρίσμα της 
παρούσας οικονομικής κρίσης, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δυνατότητα δημόσιων δαπανών σε όλα 
τα επίπεδα διακυβέρνησης ώστε να 
επιτευχθούν αντικυκλικοί στόχοι, στόχοι 
υπέρ της απασχόλησης και στόχοι 
περιφερειακής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 7
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι μια πολυμερής συμφωνία 
όπως είναι η Συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (ΣΔΣ) είναι το βέλτιστο μέσο 
για να διασφαλισθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά δημοσίων συμβάσεων σε 
διεθνές επίπεδο· παροτρύνει, κατά 
συνέπεια, την Επιτροπή να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για τη σύναψη της 
φιλόδοξης ΣΔΣ·

2. θεωρεί ότι μια πολυμερής συμφωνία 
όπως είναι η Συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (ΣΔΣ) είναι το βέλτιστο μέσο 
για να διασφαλισθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά δημοσίων συμβάσεων σε 
διεθνές επίπεδο· παροτρύνει, κατά 
συνέπεια, την Επιτροπή να περατώσει τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με το 
προσωρινό κείμενο επί του οποίου υπήρξε 
συμφωνία το 2006 ως αναθεωρημένη 
μορφή της ΣΔΣ η οποία τέθηκε σε ισχύ το 
1996·

Or. en
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Τροπολογία 8
George Sabin Cutaş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι μια πολυμερής συμφωνία 
όπως είναι η Συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (ΣΔΣ) είναι το βέλτιστο μέσο 
για να διασφαλισθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά δημοσίων συμβάσεων σε 
διεθνές επίπεδο· παροτρύνει, κατά 
συνέπεια, την Επιτροπή να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για τη σύναψη της 
φιλόδοξης ΣΔΣ·

2. θεωρεί ότι μια πολυμερής συμφωνία 
όπως είναι η Συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (ΣΔΣ) είναι ένα μέσο για να 
διασφαλισθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά δημοσίων συμβάσεων σε 
διεθνές επίπεδο· παροτρύνει, κατά 
συνέπεια, την Επιτροπή να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για τη σύναψη της 
φιλόδοξης ΣΔΣ· επισημαίνει ότι στο 
προοίμιό της και στο άρθρο της V η ΣΔΣ 
αναγνωρίζει ειδική και διαφοροποιημένη 
μεταχείριση για αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 9
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 2α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι εκτός από τις χώρες 
της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Λιχτενστάιν και 
Ισλανδία) κανένα άλλο συμβαλλόμενο 
μέρος της ΣΔΣ δεν ήταν σε θέση να 
εκπληρώσει τις απαιτήσεις της 
Επιτροπής για κάλυψη στην ΣΔΣ·

Or. en
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Τροπολογία 10
Małgorzata Handzlik

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η αγορά δημοσίων 
συμβάσεων της ΕΕ παραμένει η πλέον
ανοικτή αγορά δημοσίων συμβάσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

3. θεωρεί ότι η αγορά δημοσίων 
συμβάσεων της ΕΕ παραμένει η πλέον 
ανοικτή αγορά δημοσίων συμβάσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο· θεωρεί ότι θα πρέπει 
να διατηρηθεί η γενική αρχή μιας 
ανοικτής αγοράς δημοσίων συμβάσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας 
ωστόσο υπόψη τα συμφέροντα των 
επιχειρήσεων της Ένωσης στην 
εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στις αγορές τρίτων χωρών·

Or. pl

Τροπολογία 11
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η αγορά δημοσίων 
συμβάσεων της ΕΕ παραμένει η πλέον 
ανοικτή αγορά δημοσίων συμβάσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

3. θεωρεί ότι η αγορά δημοσίων 
συμβάσεων της ΕΕ παραμένει η πλέον 
ανοικτή αγορά δημοσίων συμβάσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί από την 
Επιτροπή να του παράσχει μια συνολική 
στατιστική επισκόπηση του μεριδίου των 
παρόχων τρίτων χωρών στην αγορά 
δημόσιων συμβάσεων για αγαθά και 
υπηρεσίες των 27 κρατών μελών της ΕΕ 
και τα σχετικά συνολικά ποσά·

Or. en
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Τροπολογία 12
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 3α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. προτρέπει τα 22 κράτη παρατηρητές 
στην Επιτροπή ΣΔΣ να επιταχύνουν τη 
διαδικασία προσχώρησης στην ΣΔΣ· 
ειδικότερα προτρέπει τις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες να επανεξετάσουν 
την έναρξη ειδικών διαπραγματεύσεων 
για την προσχώρηση στην ΣΔΣ·

Or. en

Τροπολογία 13
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι 
διεθνείς εταίροι μας δεν έχουν ακόμη
ανοίξει τις εσωτερικές τους αγορές 
δημοσίων συμβάσεων σε επιχειρήσεις της 
ΕΕ με τον ίδιο τρόπο που η εσωτερική 
αγορά της ΕΕ είναι ανοικτή σε 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών· εκφράζει τη 
βαθιά απογοήτευσή του για το γεγονός ότι 
οι μεγαλύτεροι εμπορικοί μας εταίροι 
καταφεύγουν σε πρακτικές δημοσίων 
συμβάσεων με τις οποίες εισάγονται 
διακρίσεις εναντίον προμηθευτών από 
την ΕΕ, οι οποίοι υποβάλλουν προσφορές 
για δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες·

4. σημειώνει ότι οι διεθνείς εταίροι μας 
έχουν ανοίξει τις εσωτερικές τους αγορές 
δημοσίων συμβάσεων σε επιχειρήσεις της 
ΕΕ με διαφορετικό τρόπο από εκείνο με 
τον οποίο η εσωτερική αγορά της ΕΕ έχει 
ανοίξει σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών· 
εκφράζει ικανοποίηση για τις ειδικές 
διατάξεις που εγκρίθηκαν σε ορισμένες 
χώρες εταίρους της ΣΔΣ όσον αφορά τις 
διακρίσεις υπέρ των δικών τους μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα 
παρεμφερή κανόνα ΜΜΕ στην 
ευρωπαϊκή νομοθεσία· εκφράζει 
ικανοποίηση για το ενδιαφέρον της 
Επιτροπής για τα προϊόντα δίκαιου 
εμπορίου στις δημόσιες συμβάσεις και 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ειδικές 
διατάξεις δίκαιου εμπορίου στις 
διαπραγματεύσεις για τη ΣΔΣ·
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Τροπολογία 14
George Sabin Cutaş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι 
διεθνείς εταίροι μας δεν έχουν ακόμη
ανοίξει τις εσωτερικές τους αγορές 
δημοσίων συμβάσεων σε επιχειρήσεις της 
ΕΕ με τον ίδιο τρόπο που η εσωτερική 
αγορά της ΕΕ είναι ανοικτή σε 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών· εκφράζει τη 
βαθιά απογοήτευσή του για το γεγονός ότι 
οι μεγαλύτεροι εμπορικοί μας εταίροι 
καταφεύγουν σε πρακτικές δημοσίων 
συμβάσεων με τις οποίες εισάγονται 
διακρίσεις εναντίον προμηθευτών από 
την ΕΕ, οι οποίοι υποβάλλουν προσφορές 
για δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες·

4. σημειώνει ότι οι διεθνείς εταίροι μας 
δεν έχουν ανοίξει τις εσωτερικές τους 
αγορές δημοσίων συμβάσεων σε 
επιχειρήσεις της ΕΕ με τον ίδιο τρόπο που 
η εσωτερική αγορά της ΕΕ είναι ανοικτή 
σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 15
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι 
διεθνείς εταίροι μας δεν έχουν ακόμη 
ανοίξει τις εσωτερικές τους αγορές 
δημοσίων συμβάσεων σε επιχειρήσεις της 
ΕΕ με τον ίδιο τρόπο που η εσωτερική 
αγορά της ΕΕ είναι ανοικτή σε 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών· εκφράζει τη 
βαθιά απογοήτευσή του για το γεγονός ότι 
οι μεγαλύτεροι εμπορικοί μας εταίροι 
καταφεύγουν σε πρακτικές δημοσίων 

4. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι 
διεθνείς εταίροι μας δεν έχουν ακόμη 
ανοίξει τις εσωτερικές τους αγορές 
δημοσίων συμβάσεων σε επιχειρήσεις της 
ΕΕ με τον ίδιο τρόπο που η εσωτερική 
αγορά της ΕΕ είναι ανοικτή σε 
επιχειρήσεις τρίτων χωρών· εκφράζει τη 
βαθιά απογοήτευσή του για το γεγονός ότι 
οι μεγαλύτεροι εμπορικοί μας εταίροι 
καταφεύγουν σε πρακτικές δημοσίων 
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συμβάσεων με τις οποίες εισάγονται 
διακρίσεις εναντίον προμηθευτών από την 
ΕΕ, οι οποίοι υποβάλλουν προσφορές για 
δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες·

συμβάσεων με τις οποίες εισάγονται 
διακρίσεις εναντίον προμηθευτών από την 
ΕΕ, οι οποίοι υποβάλλουν προσφορές για 
δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες· 
εκφράζει βαθειά λύπη για το γεγονός ότι 
ορισμένοι καίριοι εμπορικοί εταίροι 
(συμπεριλαμβανομένων μελών της ΣΔΣ) 
λαμβάνουν μέτρα προστατευτισμού στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 16
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 4α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει να 
επιμένει οι εμπορικοί εταίροι να 
περιλάβουν κεφάλαια δημόσιων 
συμβάσεων στις συνεχιζόμενες 
διαπραγματεύσεις για συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών και συμφωνίες 
οικονομικής εταιρικής σχέσης εάν οι εν 
λόγω εταίροι δεν επιθυμούν να το 
πράξουν·

Or. en

Τροπολογία 17
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 4α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. προτρέπει την Επιτροπή να πράξει 
περισσότερα προκειμένου να εξασφαλίσει 
ένα μεγαλύτερο ρόλο για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ στις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις 
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και να εντείνει τις προσπάθειες ώστε να 
προληφθούν διακρίσεις κατά ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ προσαρμόζοντας τις ειδικές 
διατάξεις που έχουν ορισμένα μέλη της 
ΣΔΣ (όπως ο Καναδάς και οι ΗΠΑ)· 
σημειώνει ότι μέτρα για τη βελτίωση 
αφενός της διαφάνειας και αφετέρου της 
πρόσβασης σε αγορές δημόσιων 
συμβάσεων των κρατών μελών θα 
βοηθούσαν τις ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση 
σ' αυτές τις αγορές·

Or. en

Τροπολογία 18
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 4β (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει να 
επιμένει, κατά τις συνεχιζόμενες 
διαπραγματεύσεις για συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών και συμφωνίες 
οικονομικής εταιρικής σχέσης, να 
συμφωνήσουν οι εμπορικοί εταίροι να 
μην περιλάβουν διατάξεις που 
σχετίζονται με τις ΜΜΕ στις αντίστοιχες 
πολιτικές τους για τις δημόσιες 
συμβάσεις ή να τις αποσύρουν από αυτές·

Or. en

Τροπολογία 19
Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την προσήλωσή του στην αρχή 5. εκφράζει την προσήλωσή του στην αρχή 
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της αμοιβαιότητας στο χώρο των δημοσίων 
συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής 
στοχευμένων περιορισμών πρόσβασης σε 
μέρη της αγοράς δημοσίων συμβάσεων 
της ΕΕ που να αφορούν εκείνους τους 
εμπορικούς εταίρους, οι οποίοι 
επωφελούνται από τον ανοικτό 
χαρακτήρα της αγοράς της ΕΕ, αλλά δεν 
έχουν ακόμη επιδείξει πρόθεση να 
ανοίξουν τις δικές τους αγορές σε 
επιχειρήσεις της ΕΕ· το μέτρο αυτό θα 
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των εταίρων 
μας να προβούν σε ρυθμίσεις αμοιβαίας 
πρόσβασης στην αγορά προς όφελος 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

της αμοιβαιότητας στο χώρο των δημοσίων 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 20
Robert Sturdy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την προσήλωσή του στην αρχή 
της αμοιβαιότητας στο χώρο των 
δημοσίων συμβάσεων· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
επιβολής στοχευμένων περιορισμών 
πρόσβασης σε μέρη της αγοράς δημοσίων 
συμβάσεων της ΕΕ που να αφορούν 
εκείνους τους εμπορικούς εταίρους, οι 
οποίοι επωφελούνται από τον ανοικτό 
χαρακτήρα της αγοράς της ΕΕ, αλλά δεν 
έχουν ακόμη επιδείξει πρόθεση να 
ανοίξουν τις δικές τους αγορές σε 
επιχειρήσεις της ΕΕ· το μέτρο αυτό θα 
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των εταίρων 
μας να προβούν σε ρυθμίσεις αμοιβαίας 
πρόσβασης στην αγορά προς όφελος 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

5. ενώ αμφισβητεί έντονα τα μέτρα 
προστατευτισμού στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων σε παγκόσμιο 
επίπεδο, εκφράζει την προσήλωσή του 
στην αρχή της αμοιβαιότητας και 
αναλογικότητας σ' αυτόν τον χώρο· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
επιβολής αναλογικών στοχευμένων 
περιορισμών πρόσβασης σε μέρη της 
αγοράς δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ που 
να αφορούν εκείνους τους εμπορικούς 
εταίρους, οι οποίοι επωφελούνται από τον 
ανοικτό χαρακτήρα της αγοράς της ΕΕ, 
αλλά δεν έχουν ακόμη επιδείξει πρόθεση 
να ανοίξουν τις δικές τους αγορές σε 
επιχειρήσεις της ΕΕ· το μέτρο αυτό θα 
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των εταίρων 
μας να προβούν σε ρυθμίσεις αμοιβαίας
και αναλογικής πρόσβασης στην αγορά 
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προς όφελος ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 21
George Sabin Cutaş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την προσήλωσή του στην 
αρχή της αμοιβαιότητας στο χώρο των 
δημοσίων συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής 
στοχευμένων περιορισμών πρόσβασης σε 
μέρη της αγοράς δημοσίων συμβάσεων της 
ΕΕ που να αφορούν εκείνους τους 
εμπορικούς εταίρους, οι οποίοι 
επωφελούνται από τον ανοικτό χαρακτήρα 
της αγοράς της ΕΕ, αλλά δεν έχουν ακόμη 
επιδείξει πρόθεση να ανοίξουν τις δικές 
τους αγορές σε επιχειρήσεις της ΕΕ· το 
μέτρο αυτό θα αποσκοπεί στην 
ενθάρρυνση των εταίρων μας να προβούν 
σε ρυθμίσεις αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά προς όφελος ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων·

5. πιστεύει στην αρχή της αμοιβαιότητας 
στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων στις 
αναπτυγμένες χώρες· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει το ενδεχόμενο περιορισμών 
πρόσβασης σε μέρη της αγοράς δημοσίων 
συμβάσεων της ΕΕ που να αφορούν 
εκείνους τους αναπτυγμένους εμπορικούς 
εταίρους, οι οποίοι επωφελούνται από τον 
ανοικτό χαρακτήρα της αγοράς της ΕΕ, 
αλλά δεν έχουν ακόμη επιδείξει πρόθεση 
να ανοίξουν τις δικές τους αγορές σε 
επιχειρήσεις της ΕΕ· το μέτρο αυτό θα 
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των εταίρων 
μας να προβούν σε ρυθμίσεις αμοιβαίας 
πρόσβασης στην αγορά προς όφελος 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 22
Małgorzata Handzlik

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 5α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εφιστά την προσοχή στις διατάξεις 
των άρθρων 58 και 59 της οδηγίας 
2004/17/ΕΙΚ· καλεί τα κράτη μέλη να 
κάνουν πλήρη χρήση της δυνατότητας 
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ενημέρωσης της Επιτροπής για 
προβλήματα που αφορούν πρόσβαση των 
επιχειρήσεών τους σε αγορές τρίτων 
χωρών και καλεί την Επιτροπή να λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα που θα 
εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις της 
Ένωσης απολαύουν πραγματικής 
πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών·

Or. pl

Τροπολογία 23
Tokia Saïfi, Γεώργιος Παπαστάμκος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 5β (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει την 
προσθήκη, στην εκ νέου διαπραγμάτευση 
της συμφωνίας του ΠΟΕ σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, μιας ρήτρας που θα 
επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 
δίνει την προτεραιότητα στις ΜΜΕ στην 
ανάθεση αυτών των συμβάσεων, με βάση 
το πρότυπο εκείνων που έχουν ήδη 
εφαρμοστεί από άλλα κράτη τα οποία 
είναι συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω 
συμφωνίας·

Or. fr

Τροπολογία 24
George Sabin Cutaş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 5γ (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των 
διεθνών δημόσιων συμβάσεων, 
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επισημαίνει περαιτέρω τη σπουδαιότητα 
της ενίσχυσης μηχανισμών κατά της 
διαφθοράς στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων και εφιστά την προσοχή στην 
ανάγκη να επικεντρωθούν οι προσπάθειες 
στην εξασφάλιση διαφάνειας και 
αμεροληψίας στη χρήση δημόσιων 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 25
George Sabin Cutaş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 5δ (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. επισημαίνει ότι επιλεκτικές πολιτικές 
δημόσιων συμβάσεων είναι επιτρεπτές 
βάσει του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας 
ΓΣΔΕ/ΠΟΕ·

Or. en

Τροπολογία 26
George Sabin Cutaş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 5ε (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
δυνατότητα χρησιμοποίησης πράσινων 
δημόσιων συμβάσεων ως εργαλείο για 
την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 27
George Sabin Cutaş

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο 5στ (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στις 
συμφωνίες δημόσιων συμβάσεων με 
διεθνείς εταίρους διατάξεων που 
απαιτούν τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ορίζονται 
σε συμβάσεις και διεθνείς συμφωνίες·

Or. en


