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Τροπολογία 25
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στον 
προσδιορισμό και την επιδίωξη δράσεων 
με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης 
οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής ανάπτυξης των 
αναπτυσσόμενων χωρών, με πρωταρχικό 
στόχο την εξάλειψη της φτώχειας.

(3) Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στον 
προσδιορισμό και την επιδίωξη δράσεων 
με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης 
οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής ανάπτυξης των 
αναπτυσσόμενων χωρών, με πρωταρχικό 
στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και τη 
συμβολή στην επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αναφέρεται σε έναν από τους βασικούς στόχους της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά 
τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του 
Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος 
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων 
για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, όπως 
επεκτάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.… 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του 

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του 
Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος 
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων 
για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, όπως 
επεκτάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.… 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 
εφαρμόζει το σύστημα γενικευμένων 
δασμολογικών προτιμήσεων («το 
σύστημα») μέχρι την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Στη συνέχεια, το 
σύστημα θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
εφαρμόζεται χωρίς ημερομηνία λήξης. 
Ωστόσο, θα επανεξεταστεί πέντε χρόνια 
μετά την έναρξη ισχύος του.

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 
εφαρμόζει το σύστημα γενικευμένων 
δασμολογικών προτιμήσεων («το 
σύστημα») μέχρι την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Στη συνέχεια, το 
σύστημα θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
εφαρμόζεται για περίοδο οκτώ ετών. Το 
σύστημα θα επανεξεταστεί πέντε χρόνια 
μετά την έναρξη ισχύος του.

Or. en

Τροπολογία 27
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Με την παροχή προτιμησιακής 
πρόσβασης στην αγορά της Ένωσης, το 
σύστημα θα πρέπει να συνδράμει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές 
τους να μειώσουν τη φτώχεια και να 
προαγάγουν τη χρηστή διακυβέρνηση και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, βοηθώντας τες να 
αποκτήσουν επιπλέον έσοδα μέσω του 
διεθνούς εμπορίου, τα οποία στη συνέχεια 
μπορούν να επανεπενδύσουν προς όφελος 
της ανάπτυξής τους. Οι δασμολογικές 
προτιμήσεις του συστήματος θα πρέπει να 
επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας 
προς τις αναπτυσσόμενες χώρες που 
παρουσιάζουν μεγαλύτερες αναπτυξιακές, 
εμπορικές και οικονομικές ανάγκες.

(7) Με την παροχή προτιμησιακής 
πρόσβασης στην αγορά της Ένωσης, το 
σύστημα θα πρέπει να συνδράμει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές 
τους να μειώσουν τη φτώχεια και να 
προαγάγουν τη χρηστή διακυβέρνηση και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, βοηθώντας τες να
διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους και 
να αποκτήσουν επιπλέον έσοδα μέσω του 
διεθνούς εμπορίου, τα οποία στη συνέχεια 
μπορούν να επανεπενδύσουν προς όφελος 
της ανάπτυξής τους. Οι δασμολογικές 
προτιμήσεις του συστήματος θα πρέπει να 
επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας 
προς τις αναπτυσσόμενες χώρες που 
παρουσιάζουν μεγαλύτερες αναπτυξιακές, 
εμπορικές και οικονομικές ανάγκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση των οικονομιών είναι βασικός παράγοντας για την έξοδο των 
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αναπτυσσόμενων χωρών από τη φτώχεια.

Τροπολογία 28
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Με την παροχή προτιμησιακής 
πρόσβασης στην αγορά της Ένωσης, το 
σύστημα θα πρέπει να συνδράμει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές 
τους να μειώσουν τη φτώχεια και να 
προαγάγουν τη χρηστή διακυβέρνηση και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, βοηθώντας τες να 
αποκτήσουν επιπλέον έσοδα μέσω του 
διεθνούς εμπορίου, τα οποία στη συνέχεια 
μπορούν να επανεπενδύσουν προς όφελος 
της ανάπτυξής τους. Οι δασμολογικές 
προτιμήσεις του συστήματος θα πρέπει να 
επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας 
προς τις αναπτυσσόμενες χώρες που 
παρουσιάζουν μεγαλύτερες αναπτυξιακές, 
εμπορικές και οικονομικές ανάγκες.

(7) Με την παροχή προτιμησιακής 
πρόσβασης στην αγορά της Ένωσης, το 
σύστημα θα πρέπει να συνδράμει τις 
αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές 
τους να μειώσουν τη φτώχεια και να 
προαγάγουν τη χρηστή διακυβέρνηση και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας τη 
βιομηχανική ανάπτυξη και τη 
διαφοροποίηση των οικονομιών τους και
βοηθώντας τες να αποκτήσουν επιπλέον 
έσοδα μέσω του διεθνούς εμπορίου, τα 
οποία στη συνέχεια μπορούν να 
επανεπενδύσουν προς όφελος της 
ανάπτυξής τους. Οι δασμολογικές 
προτιμήσεις του συστήματος θα πρέπει να 
επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας 
προς τις αναπτυσσόμενες χώρες που 
παρουσιάζουν μεγαλύτερες αναπτυξιακές, 
εμπορικές και οικονομικές ανάγκες.

Or. lt

Τροπολογία 29
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Ο παρών αναθεωρημένος 
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κανονισμός είναι ένα μέσο με το οποίο η 
ΕΕ μπορεί να συμμορφωθεί με το άρθρο 
37, παράγραφος (6) της συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, στο οποίο 
αναφέρεται ότι η Κοινότητα θα 
αξιολογήσει την κατάσταση των μη ΛΑΧ 
οι οποίες, μετά από διαβουλεύσεις με την 
Κοινότητα αποφασίζουν ότι δεν είναι σε 
θέση να προσχωρήσουν στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και θα εξετάσει όλες τις 
εναλλακτικές δυνατότητες, ούτως ώστε 
να εφοδιάσει αυτές τις χώρες με ένα νέο 
πλαίσιο για το εμπόριο το οποίο θα 
αντιστοιχεί στη σημερινή τους 
κατάσταση και θα είναι συμβατό με τους 
κανόνες του ΠΟΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα αυτό δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως τρόπος εξαναγκασμού των χωρών ΑΚΕ 
να συνάψουν συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Οι χώρες που, για οποιονδήποτε λόγο, 
δεν το επιθυμούν, θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι επιλέξιμες για τις προτιμήσεις του ΣΓΠ.

Τροπολογία 30
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το γενικό καθεστώς θα πρέπει να 
παραχωρείται σε όλες τις αναπτυσσόμενες 
χώρες που έχουν κοινές αναπτυξιακές 
ανάγκες και βρίσκονται σε παρόμοιο 
στάδιο οικονομικής ανάπτυξης. Χώρες οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από την 
Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες υψηλού ή 
μέσου-υψηλού εισοδήματος διαθέτουν 
τέτοιο επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήματος 
που τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν 

(9) Το γενικό καθεστώς θα πρέπει να 
παραχωρείται σε όλες τις αναπτυσσόμενες 
χώρες που έχουν κοινές αναπτυξιακές 
ανάγκες και βρίσκονται σε παρόμοιο 
στάδιο οικονομικής ανάπτυξης. Χώρες οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από την 
Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες υψηλού 
εισοδήματος διαθέτουν τέτοιο επίπεδο 
κατά κεφαλήν εισοδήματος που τους 
επιτρέπει να επιτυγχάνουν υψηλότερα 
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υψηλότερα επίπεδα διαφοροποίησης χωρίς 
τις δασμολογικές προτιμήσεις του 
συστήματος και περιλαμβάνουν οικονομίες 
οι οποίες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη 
μετάβασή τους από κεντρικά 
σχεδιαζόμενες οικονομίες σε οικονομίες 
της αγοράς. Αυτές οι χώρες δεν έχουν τις 
ίδιες αναπτυξιακές, εμπορικές και 
οικονομικές ανάγκες με τις υπόλοιπες 
αναπτυσσόμενες χώρες· βρίσκονται σε 
διαφορετικό στάδιο οικονομικής 
ανάπτυξης, δηλαδή δεν βρίσκονται σε 
ανάλογη θέση με τις πιο ευάλωτες 
αναπτυσσόμενες χώρες και, κατά 
συνέπεια, προκειμένου να αποφευχθούν 
αδικαιολόγητες διακρίσεις, πρέπει να 
τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης.
Επιπλέον, η χρήση των δασμολογικών 
προτιμήσεων που παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του συστήματος από χώρες 
υψηλού ή μέσου-υψηλού εισοδήματος 
αυξάνει την ανταγωνιστική πίεση επί των 
εξαγωγών από φτωχότερες, πιο ευάλωτες 
χώρες και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να 
επιβαρύνει αδικαιολόγητα τις πιο ευάλωτες 
αναπτυσσόμενες χώρες. Το γενικό 
καθεστώς λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι 
οι αναπτυξιακές, οικονομικές και 
εμπορικές ανάγκες υπόκεινται σε αλλαγές 
και εξασφαλίζει ότι το καθεστώς 
παραμένει ανοιχτό σε περίπτωση που 
αλλάξει η κατάσταση μιας χώρας. Για 
λόγους συνέπειας, οι δασμολογικές 
προτιμήσεις που παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του γενικού καθεστώτος δεν θα 
πρέπει να επεκτείνονται σε 
αναπτυσσόμενες χώρες που επωφελούνται 
από προτιμησιακό καθεστώς πρόσβασης 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 
δασμολογικών προτιμήσεων με το 
σύστημα για το σύνολο ουσιαστικά των 
εμπορικών συναλλαγών. Για να δοθεί σε 
μια δικαιούχο χώρα και στους 
οικονομικούς παράγοντες χρόνος για 
μεθοδική προσαρμογή, το γενικό καθεστώς 
θα πρέπει να συνεχίσει να παραχωρείται 
για δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης 

επίπεδα διαφοροποίησης χωρίς τις 
δασμολογικές προτιμήσεις του συστήματος 
και περιλαμβάνουν οικονομίες οι οποίες 
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη μετάβασή 
τους από κεντρικά σχεδιαζόμενες 
οικονομίες σε οικονομίες της αγοράς.
Ωστόσο, ορισμένες χώρες οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρες μέσου-υψηλού 
εισοδήματος εξακολουθούν να είναι 
ευάλωτες λόγω έλλειψης διαφοροποίησης 
και ανεπαρκούς ενσωμάτωσής τους στην 
παγκόσμια οικονομία. Οι χώρες υψηλού 
εισοδήματος και οι ευάλωτες χώρες 
μέσου υψηλού εισοδήματος δεν έχουν τις 
ίδιες αναπτυξιακές, εμπορικές και 
οικονομικές ανάγκες με τις υπόλοιπες 
αναπτυσσόμενες χώρες· βρίσκονται σε 
διαφορετικό στάδιο οικονομικής 
ανάπτυξης, δηλαδή δεν βρίσκονται σε 
ανάλογη θέση με τις πιο ευάλωτες 
αναπτυσσόμενες χώρες και, κατά 
συνέπεια, προκειμένου να αποφευχθούν 
αδικαιολόγητες διακρίσεις, πρέπει να 
τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης.
Επιπλέον, η χρήση των δασμολογικών 
προτιμήσεων που παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του συστήματος από χώρες 
υψηλού ή από μη ευάλωτες χώρες μέσου-
υψηλού εισοδήματος αυξάνει την 
ανταγωνιστική πίεση επί των εξαγωγών 
από φτωχότερες, πιο ευάλωτες χώρες και, 
ως εκ τούτου, θα μπορούσε να επιβαρύνει 
αδικαιολόγητα τις πιο ευάλωτες 
αναπτυσσόμενες χώρες. Το γενικό 
καθεστώς λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι 
οι αναπτυξιακές, οικονομικές και 
εμπορικές ανάγκες υπόκεινται σε αλλαγές 
και εξασφαλίζει ότι το καθεστώς 
παραμένει ανοιχτό σε περίπτωση που 
αλλάξει η κατάσταση μιας χώρας. Για 
λόγους συνέπειας, οι δασμολογικές 
προτιμήσεις που παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του γενικού καθεστώτος δεν θα 
πρέπει να επεκτείνονται σε 
αναπτυσσόμενες χώρες που επωφελούνται 
από προτιμησιακό καθεστώς πρόσβασης 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
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ισχύος ενός προτιμησιακού καθεστώτος 
πρόσβασης στην αγορά και αυτή η 
ημερομηνία θα πρέπει να προσδιορίζεται 
στον κατάλογο δικαιούχων χωρών του 
γενικού καθεστώτος.

οποίο παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 
δασμολογικών προτιμήσεων με το 
σύστημα για το σύνολο ουσιαστικά των 
εμπορικών συναλλαγών. Για να δοθεί σε 
μια δικαιούχο χώρα και στους 
οικονομικούς παράγοντες χρόνος για 
μεθοδική προσαρμογή, το γενικό καθεστώς 
θα πρέπει να συνεχίσει να παραχωρείται 
για δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος ενός προτιμησιακού καθεστώτος 
πρόσβασης στην αγορά και αυτή η 
ημερομηνία θα πρέπει να προσδιορίζεται 
στον κατάλογο δικαιούχων χωρών του 
γενικού καθεστώτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατηγορία των χωρών μέσου υψηλού εισοδήματος περιέχει περισσότερες από 30 χώρες που 
πληρούν τα σημερινά κριτήρια του ΣΓΠ όσον αφορά τον ευάλωτο χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν δεν 
πρέπει όλες οι χώρες μέσου υψηλού εισοδήματος να αντιμετωπίζονται ως χώρες υψηλού 
εισοδήματος. Ο συνδυασμός του κριτηρίου εισοδήματος με τα περί ευάλωτης κατάστασης 
κριτήρια συνιστά καταλληλότερο μέσο για την εστίαση των ωφελειών του ΣΓΠ στις χώρες που 
το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τροπολογία 31
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το γενικό καθεστώς θα πρέπει να 
παραχωρείται σε όλες τις αναπτυσσόμενες 
χώρες που έχουν κοινές αναπτυξιακές 
ανάγκες και βρίσκονται σε παρόμοιο 
στάδιο οικονομικής ανάπτυξης. Χώρες οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από την 
Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες υψηλού ή 
μέσου-υψηλού εισοδήματος διαθέτουν 
τέτοιο επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήματος 
που τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν 
υψηλότερα επίπεδα διαφοροποίησης χωρίς 
τις δασμολογικές προτιμήσεις του 

(9) Το γενικό καθεστώς θα πρέπει να 
παραχωρείται σε όλες τις αναπτυσσόμενες 
χώρες που έχουν κοινές αναπτυξιακές 
ανάγκες και βρίσκονται σε παρόμοιο 
στάδιο οικονομικής ανάπτυξης. Χώρες οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από την 
Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες υψηλού ή 
μέσου-υψηλού εισοδήματος και με πολύ 
υψηλό ή υψηλό Δείκτη Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης (ΔΑΑ), διαθέτουν τέτοιο 
επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήματος και 
οικονομικής ανάπτυξης που τους 
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συστήματος και περιλαμβάνουν οικονομίες 
οι οποίες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη 
μετάβασή τους από κεντρικά 
σχεδιαζόμενες οικονομίες σε οικονομίες 
της αγοράς. Αυτές οι χώρες δεν έχουν τις 
ίδιες αναπτυξιακές, εμπορικές και 
οικονομικές ανάγκες με τις υπόλοιπες 
αναπτυσσόμενες χώρες· βρίσκονται σε 
διαφορετικό στάδιο οικονομικής 
ανάπτυξης, δηλαδή δεν βρίσκονται σε 
ανάλογη θέση με τις πιο ευάλωτες 
αναπτυσσόμενες χώρες και, κατά 
συνέπεια, προκειμένου να αποφευχθούν 
αδικαιολόγητες διακρίσεις, πρέπει να 
τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης.
Επιπλέον, η χρήση των δασμολογικών 
προτιμήσεων που παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του συστήματος από χώρες 
υψηλού ή μέσου-υψηλού εισοδήματος 
αυξάνει την ανταγωνιστική πίεση επί των 
εξαγωγών από φτωχότερες, πιο ευάλωτες 
χώρες και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να 
επιβαρύνει αδικαιολόγητα τις πιο ευάλωτες 
αναπτυσσόμενες χώρες. Το γενικό 
καθεστώς λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι 
οι αναπτυξιακές, οικονομικές και 
εμπορικές ανάγκες υπόκεινται σε αλλαγές 
και εξασφαλίζει ότι το καθεστώς 
παραμένει ανοιχτό σε περίπτωση που 
αλλάξει η κατάσταση μιας χώρας. Για 
λόγους συνέπειας, οι δασμολογικές 
προτιμήσεις που παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του γενικού καθεστώτος δεν θα 
πρέπει να επεκτείνονται σε 
αναπτυσσόμενες χώρες που επωφελούνται 
από προτιμησιακό καθεστώς πρόσβασης 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 
δασμολογικών προτιμήσεων με το 
σύστημα για το σύνολο ουσιαστικά των 
εμπορικών συναλλαγών. Για να δοθεί σε 
μια δικαιούχο χώρα και στους 
οικονομικούς παράγοντες χρόνος για 
μεθοδική προσαρμογή, το γενικό καθεστώς 
θα πρέπει να συνεχίσει να παραχωρείται 
για δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος ενός προτιμησιακού καθεστώτος 
πρόσβασης στην αγορά και αυτή η 

επιτρέπει να επιτυγχάνουν υψηλότερα 
επίπεδα διαφοροποίησης χωρίς τις 
δασμολογικές προτιμήσεις του συστήματος 
και περιλαμβάνουν οικονομίες οι οποίες 
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη μετάβασή 
τους από κεντρικά σχεδιαζόμενες 
οικονομίες σε οικονομίες της αγοράς.
Αυτές οι χώρες δεν έχουν τις ίδιες 
αναπτυξιακές, εμπορικές και οικονομικές 
ανάγκες με τις υπόλοιπες αναπτυσσόμενες 
χώρες· βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο 
οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή δεν 
βρίσκονται σε ανάλογη θέση με τις πιο 
ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες και, κατά 
συνέπεια, προκειμένου να αποφευχθούν 
αδικαιολόγητες διακρίσεις, πρέπει να 
τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης.
Επιπλέον, η χρήση των δασμολογικών 
προτιμήσεων που παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του συστήματος από χώρες 
υψηλού ή μέσου-υψηλού εισοδήματος 
αυξάνει την ανταγωνιστική πίεση επί των 
εξαγωγών από φτωχότερες, πιο ευάλωτες 
χώρες και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να 
επιβαρύνει αδικαιολόγητα τις πιο ευάλωτες 
αναπτυσσόμενες χώρες. Το γενικό 
καθεστώς λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι 
οι αναπτυξιακές, οικονομικές και 
εμπορικές ανάγκες υπόκεινται σε αλλαγές 
και εξασφαλίζει ότι το καθεστώς 
παραμένει ανοιχτό σε περίπτωση που 
αλλάξει η κατάσταση μιας χώρας. Για 
λόγους συνέπειας, οι δασμολογικές 
προτιμήσεις που παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του γενικού καθεστώτος δεν θα 
πρέπει να επεκτείνονται σε 
αναπτυσσόμενες χώρες που επωφελούνται 
από προτιμησιακό καθεστώς πρόσβασης 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 
δασμολογικών προτιμήσεων με το 
σύστημα για το σύνολο ουσιαστικά των 
εμπορικών συναλλαγών. Για να δοθεί σε 
μια δικαιούχο χώρα και στους 
οικονομικούς παράγοντες χρόνος για 
μεθοδική προσαρμογή, το γενικό καθεστώς 
θα πρέπει να συνεχίσει να παραχωρείται 
για δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης 
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ημερομηνία θα πρέπει να προσδιορίζεται 
στον κατάλογο δικαιούχων χωρών του 
γενικού καθεστώτος.

ισχύος ενός προτιμησιακού καθεστώτος 
πρόσβασης στην αγορά και αυτή η 
ημερομηνία θα πρέπει να προσδιορίζεται 
στον κατάλογο δικαιούχων χωρών του 
γενικού καθεστώτος.

Or. en

Τροπολογία 32
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το γενικό καθεστώς θα πρέπει να 
παραχωρείται σε όλες τις αναπτυσσόμενες 
χώρες που έχουν κοινές αναπτυξιακές 
ανάγκες και βρίσκονται σε παρόμοιο 
στάδιο οικονομικής ανάπτυξης. Χώρες οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από την 
Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες υψηλού ή 
μέσου-υψηλού εισοδήματος διαθέτουν 
τέτοιο επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήματος 
που τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν 
υψηλότερα επίπεδα διαφοροποίησης χωρίς 
τις δασμολογικές προτιμήσεις του 
συστήματος και περιλαμβάνουν οικονομίες 
οι οποίες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη 
μετάβασή τους από κεντρικά 
σχεδιαζόμενες οικονομίες σε οικονομίες 
της αγοράς. Αυτές οι χώρες δεν έχουν τις 
ίδιες αναπτυξιακές, εμπορικές και 
οικονομικές ανάγκες με τις υπόλοιπες 
αναπτυσσόμενες χώρες· βρίσκονται σε 
διαφορετικό στάδιο οικονομικής 
ανάπτυξης, δηλαδή δεν βρίσκονται σε 
ανάλογη θέση με τις πιο ευάλωτες 
αναπτυσσόμενες χώρες και, κατά 
συνέπεια, προκειμένου να αποφευχθούν 
αδικαιολόγητες διακρίσεις, πρέπει να 
τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης. 
Επιπλέον, η χρήση των δασμολογικών 
προτιμήσεων που παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του συστήματος από χώρες 

(9) Το γενικό καθεστώς θα πρέπει να 
παραχωρείται σε όλες τις αναπτυσσόμενες 
χώρες που έχουν κοινές αναπτυξιακές 
ανάγκες και βρίσκονται σε παρόμοιο 
στάδιο οικονομικής ανάπτυξης. Χώρες οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από την 
Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες υψηλού ή 
μέσου-υψηλού εισοδήματος οι οποίες είναι
επαρκώς ενταγμένες στο παγκόσμιο 
εμπόριο διαθέτουν τέτοιο επίπεδο κατά 
κεφαλήν εισοδήματος που τους επιτρέπει 
να επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα 
διαφοροποίησης χωρίς τις δασμολογικές 
προτιμήσεις του συστήματος και 
περιλαμβάνουν οικονομίες οι οποίες έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς τη μετάβασή τους 
από κεντρικά σχεδιαζόμενες οικονομίες σε 
οικονομίες της αγοράς. Αυτές οι χώρες δεν 
έχουν τις ίδιες αναπτυξιακές, εμπορικές 
και οικονομικές ανάγκες με τις υπόλοιπες 
αναπτυσσόμενες χώρες· βρίσκονται σε 
διαφορετικό στάδιο οικονομικής 
ανάπτυξης, δηλαδή δεν βρίσκονται σε 
ανάλογη θέση με τις πιο ευάλωτες 
αναπτυσσόμενες χώρες και, κατά 
συνέπεια, προκειμένου να αποφευχθούν 
αδικαιολόγητες διακρίσεις, πρέπει να 
τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης. 
Επιπλέον, η χρήση των δασμολογικών 
προτιμήσεων που παραχωρούνται στο 
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υψηλού ή μέσου-υψηλού εισοδήματος 
αυξάνει την ανταγωνιστική πίεση επί των 
εξαγωγών από φτωχότερες, πιο ευάλωτες 
χώρες και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να 
επιβαρύνει αδικαιολόγητα τις πιο ευάλωτες 
αναπτυσσόμενες χώρες. Το γενικό 
καθεστώς λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι 
οι αναπτυξιακές, οικονομικές και 
εμπορικές ανάγκες υπόκεινται σε αλλαγές 
και εξασφαλίζει ότι το καθεστώς 
παραμένει ανοιχτό σε περίπτωση που 
αλλάξει η κατάσταση μιας χώρας. Για 
λόγους συνέπειας, οι δασμολογικές 
προτιμήσεις που παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του γενικού καθεστώτος δεν θα 
πρέπει να επεκτείνονται σε 
αναπτυσσόμενες χώρες που επωφελούνται 
από προτιμησιακό καθεστώς πρόσβασης 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 
δασμολογικών προτιμήσεων με το 
σύστημα για το σύνολο ουσιαστικά των 
εμπορικών συναλλαγών. Για να δοθεί σε 
μια δικαιούχο χώρα και στους 
οικονομικούς παράγοντες χρόνος για 
μεθοδική προσαρμογή, το γενικό καθεστώς 
θα πρέπει να συνεχίσει να παραχωρείται 
για δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος ενός προτιμησιακού καθεστώτος 
πρόσβασης στην αγορά και αυτή η 
ημερομηνία θα πρέπει να προσδιορίζεται 
στον κατάλογο δικαιούχων χωρών του 
γενικού καθεστώτος.

πλαίσιο του συστήματος από χώρες 
υψηλού ή μέσου-υψηλού εισοδήματος οι 
οποίες είναι επαρκώς ενταγμένες στο 
παγκόσμιο εμπόριο αυξάνει την 
ανταγωνιστική πίεση επί των εξαγωγών 
από φτωχότερες, πιο ευάλωτες χώρες και, 
ως εκ τούτου, θα μπορούσε να επιβαρύνει 
αδικαιολόγητα τις πιο ευάλωτες 
αναπτυσσόμενες χώρες. Το γενικό 
καθεστώς λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι 
οι αναπτυξιακές, οικονομικές και 
εμπορικές ανάγκες υπόκεινται σε αλλαγές 
και εξασφαλίζει ότι το καθεστώς 
παραμένει ανοιχτό σε περίπτωση που 
αλλάξει η κατάσταση μιας χώρας. Για 
λόγους συνέπειας, οι δασμολογικές 
προτιμήσεις που παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του γενικού καθεστώτος δεν θα 
πρέπει να επεκτείνονται σε 
αναπτυσσόμενες χώρες που επωφελούνται 
από προτιμησιακό καθεστώς πρόσβασης 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 
δασμολογικών προτιμήσεων με το 
σύστημα για το σύνολο ουσιαστικά των 
εμπορικών συναλλαγών. Για να δοθεί σε 
μια δικαιούχο χώρα και στους 
οικονομικούς παράγοντες χρόνος για 
μεθοδική προσαρμογή, το γενικό καθεστώς 
θα πρέπει να συνεχίσει να παραχωρείται 
για δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος ενός προτιμησιακού καθεστώτος 
πρόσβασης στην αγορά και αυτή η 
ημερομηνία θα πρέπει να προσδιορίζεται 
στον κατάλογο δικαιούχων χωρών του 
γενικού καθεστώτος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι χώρες μέσου-υψηλού εισοδήματος συνιστούν μια ομάδα ιδιαίτερα ετερογενή. Οι οικονομίες 
πολλών από αυτές είναι ακόμη ευάλωτες και η απόσυρση των εμπορικών προτιμήσεων του 
ΣΓΠ θα απέβαινε εις βάρος τους. Πρέπει να αποφευχθεί η αδιάκριτη έξοδος αυτής της ομάδας 
χωρών, και θα πρέπει να αποκλειστούν από το σύστημα μόνο οι χώρες που έχουν ενταχθεί σε 
επαρκή βαθμό στο παγκόσμιο εμπόριο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιβιώσουν χωρίς τη 
βοήθεια που τους χορηγεί το ΣΓΠ.
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Τροπολογία 33
Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το γενικό καθεστώς θα πρέπει να 
παραχωρείται σε όλες τις αναπτυσσόμενες 
χώρες που έχουν κοινές αναπτυξιακές 
ανάγκες και βρίσκονται σε παρόμοιο 
στάδιο οικονομικής ανάπτυξης. Χώρες οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από την 
Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες υψηλού ή 
μέσου-υψηλού εισοδήματος διαθέτουν 
τέτοιο επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήματος 
που τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν 
υψηλότερα επίπεδα διαφοροποίησης χωρίς 
τις δασμολογικές προτιμήσεις του 
συστήματος και περιλαμβάνουν οικονομίες 
οι οποίες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη 
μετάβασή τους από κεντρικά 
σχεδιαζόμενες οικονομίες σε οικονομίες 
της αγοράς. Αυτές οι χώρες δεν έχουν τις 
ίδιες αναπτυξιακές, εμπορικές και 
οικονομικές ανάγκες με τις υπόλοιπες 
αναπτυσσόμενες χώρες· βρίσκονται σε 
διαφορετικό στάδιο οικονομικής 
ανάπτυξης, δηλαδή δεν βρίσκονται σε 
ανάλογη θέση με τις πιο ευάλωτες 
αναπτυσσόμενες χώρες και, κατά 
συνέπεια, προκειμένου να αποφευχθούν 
αδικαιολόγητες διακρίσεις, πρέπει να 
τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης. 
Επιπλέον, η χρήση των δασμολογικών 
προτιμήσεων που παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του συστήματος από χώρες 
υψηλού ή μέσου-υψηλού εισοδήματος 
αυξάνει την ανταγωνιστική πίεση επί των 
εξαγωγών από φτωχότερες, πιο ευάλωτες 
χώρες και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να 
επιβαρύνει αδικαιολόγητα τις πιο ευάλωτες 
αναπτυσσόμενες χώρες. Το γενικό 
καθεστώς λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι 
οι αναπτυξιακές, οικονομικές και 

(9) Το γενικό καθεστώς θα πρέπει να 
παραχωρείται σε όλες τις αναπτυσσόμενες 
χώρες που έχουν κοινές αναπτυξιακές 
ανάγκες και βρίσκονται σε παρόμοιο 
στάδιο οικονομικής ανάπτυξης. Χώρες οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από την 
Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες υψηλού 
εισοδήματος διαθέτουν τέτοιο επίπεδο 
κατά κεφαλήν εισοδήματος που τους 
επιτρέπει να επιτυγχάνουν υψηλότερα 
επίπεδα διαφοροποίησης χωρίς τις 
δασμολογικές προτιμήσεις του συστήματος 
και περιλαμβάνουν οικονομίες οι οποίες 
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη μετάβασή 
τους από κεντρικά σχεδιαζόμενες 
οικονομίες σε οικονομίες της αγοράς. 
Αυτές οι χώρες δεν έχουν τις ίδιες 
αναπτυξιακές, εμπορικές και οικονομικές 
ανάγκες με τις υπόλοιπες αναπτυσσόμενες 
χώρες· βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο 
οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή δεν 
βρίσκονται σε ανάλογη θέση με τις πιο 
ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες και, κατά 
συνέπεια, προκειμένου να αποφευχθούν 
αδικαιολόγητες διακρίσεις, πρέπει να 
τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης. 
Επιπλέον, η χρήση των δασμολογικών 
προτιμήσεων που παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του συστήματος από χώρες 
υψηλού εισοδήματος ή από χώρες που 
είναι επαρκώς ενταγμένες στο παγκόσμιο 
εμπόριο αυξάνει την ανταγωνιστική πίεση 
επί των εξαγωγών από φτωχότερες, πιο 
ευάλωτες χώρες και, ως εκ τούτου, θα 
μπορούσε να επιβαρύνει αδικαιολόγητα τις 
πιο ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες. Το 
γενικό καθεστώς λαμβάνει υπόψη το 
γεγονός ότι οι αναπτυξιακές, οικονομικές 
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εμπορικές ανάγκες υπόκεινται σε αλλαγές 
και εξασφαλίζει ότι το καθεστώς
παραμένει ανοιχτό σε περίπτωση που 
αλλάξει η κατάσταση μιας χώρας. Για 
λόγους συνέπειας, οι δασμολογικές 
προτιμήσεις που παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του γενικού καθεστώτος δεν θα 
πρέπει να επεκτείνονται σε 
αναπτυσσόμενες χώρες που επωφελούνται 
από προτιμησιακό καθεστώς πρόσβασης 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 
δασμολογικών προτιμήσεων με το 
σύστημα για το σύνολο ουσιαστικά των 
εμπορικών συναλλαγών. Για να δοθεί σε 
μια δικαιούχο χώρα και στους 
οικονομικούς παράγοντες χρόνος για 
μεθοδική προσαρμογή, το γενικό καθεστώς 
θα πρέπει να συνεχίσει να παραχωρείται 
για δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος ενός προτιμησιακού καθεστώτος 
πρόσβασης στην αγορά και αυτή η 
ημερομηνία θα πρέπει να προσδιορίζεται 
στον κατάλογο δικαιούχων χωρών του 
γενικού καθεστώτος.

και εμπορικές ανάγκες υπόκεινται σε 
αλλαγές και εξασφαλίζει ότι το καθεστώς 
παραμένει ανοιχτό σε περίπτωση που 
αλλάξει η κατάσταση μιας χώρας. Για 
λόγους συνέπειας, οι δασμολογικές 
προτιμήσεις που παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του γενικού καθεστώτος δεν θα 
πρέπει να επεκτείνονται σε 
αναπτυσσόμενες χώρες που επωφελούνται 
από προτιμησιακό καθεστώς πρόσβασης 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 
δασμολογικών προτιμήσεων με το 
σύστημα για το σύνολο ουσιαστικά των 
εμπορικών συναλλαγών. Για να δοθεί σε 
μια δικαιούχο χώρα και στους 
οικονομικούς παράγοντες χρόνος για 
μεθοδική προσαρμογή, το γενικό καθεστώς 
θα πρέπει να συνεχίσει να παραχωρείται 
για δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος ενός προτιμησιακού καθεστώτος 
πρόσβασης στην αγορά και αυτή η 
ημερομηνία θα πρέπει να προσδιορίζεται 
στον κατάλογο δικαιούχων χωρών του
γενικού καθεστώτος.

Or. es

Τροπολογία 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Το σύστημα συνιστά εναλλακτική 
δυνατότητα για τις χώρες ΑΚΕ που δεν 
επιθυμούν να συνάψουν συμφωνίες 
οικονομικής εταιρικής σχέσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για διάφορους λόγους, μια σειρά χωρών ΑΚΕ δεν προτίθενται να συνάψουν συμφωνίες 
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οικονομικής εταιρικής σχέσης και δεν θα πρέπει να εξαναγκάζονται να το κάνουν με την απειλή 
ότι θα εξαιρεθούν από το παρόν σύστημα.

Τροπολογία 35
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Η περιφερειακή συνεργασία είναι 
σημαντικό μέσο για την επίτευξη 
διατηρήσιμης ανάπτυξης και 
ακρογωνιαίος λίθος της ένταξης στο 
πολυμερές εμπορικό σύστημα.  Είναι 
σημαντικό οι προσπάθειες για 
περιφερειακή ολοκλήρωση των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών να μην 
υπονομεύονται από τη δημιουργία 
διαφορετικών καθεστώτων πρόσβασης 
στην αγορά για σημαντικούς εμπορικούς 
εταίρους και με αυτούς, 
συμπεριλαμβανομένων των καθεστώτων 
που σχετίζονται με τους κανόνες 
καταγωγής. Οι αναπτυσσόμενες χώρες 
και οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που 
συμμετέχουν μαζί σε περιφερειακές 
οικονομικές ενώσεις μοιράζονται κοινές 
αναπτυξιακές, εμπορικές ή 
χρηματοπιστωτικές ανάγκες. Κατά 
συνέπεια, οι αναπτυσσόμενες χώρες που 
ανήκουν σε μια λιγότερο ανεπτυγμένη 
περιφέρεια, δηλαδή τελωνειακή ένωση ή 
χώρο ελεύθερου εμπορίου, όπου η 
πλειονότητα των μελών είναι λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και όλα τα μέλη 
έχουν δεσμευτεί να αποτελούν μεταξύ 
τους τελωνειακή ένωση, πρέπει επίσης να 
επωφελούνται του ίδιου ειδικού 
καθεστώτος που ισχύει και για τις 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στη νέα αυτή αιτιολογική σκέψη περατίθεται το σκεπτικό που διέπει την θέσπιση της έννοιας 
των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και την παροχή στις χώρες αυτών των περιφερειών 
του ίδιου καθεστώτος με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Τροπολογία 36
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να παρέχει αδασμολόγητη 
πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για προϊόντα καταγόμενα από 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που έχουν 
αναγνωριστεί και χαρακτηριστεί με την 
ιδιότητα αυτή από τα Ηνωμένα Έθνη, με 
εξαίρεση το εμπόριο όπλων. Στις χώρες 
που δεν χαρακτηρίζονται πλέον από τον 
ΟΗΕ ως λιγότερο αναπτυγμένες θα πρέπει 
να παρέχεται μεταβατική περίοδος για την 
άμβλυνση των τυχόν αρνητικών 
επιπτώσεων από την παύση εφαρμογής 
των δασμολογικών προτιμήσεων που 
χορηγούνται σ’ αυτές στο πλαίσιο του 
προκείμενου καθεστώτος. Οι 
δασμολογικές προτιμήσεις που παρέχονται 
στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να 
συνεχίσουν να παραχωρούνται στις 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες 
επωφελούνται από άλλο προτιμησιακό 
καθεστώς πρόσβασης στην αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(15) Το ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες και λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να παρέχει αδασμολόγητη
και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
προϊόντα καταγόμενα από λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες που έχουν 
αναγνωριστεί και χαρακτηριστεί με την 
ιδιότητα αυτή από τα Ηνωμένα Έθνη, ή 
χώρες που ανήκουν σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, με εξαίρεση το 
εμπόριο όπλων. Στις χώρες που δεν 
χαρακτηρίζονται πλέον από τον ΟΗΕ ως 
λιγότερο αναπτυγμένες ή χώρες που 
παλαιότερα ανήκαν σε λιγότερο 
ανεπτυγμένη περιφέρειες θα πρέπει να 
παρέχεται μεταβατική περίοδος για την 
άμβλυνση των τυχόν αρνητικών 
επιπτώσεων από την παύση εφαρμογής 
των δασμολογικών προτιμήσεων που 
χορηγούνται σ’ αυτές στο πλαίσιο του 
προκείμενου καθεστώτος. Οι 
δασμολογικές προτιμήσεις που παρέχονται 
στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες θα πρέπει να 



PE480.597v01-00 16/119 AM\889586EL.doc

EL

συνεχίσουν να παραχωρούνται στις 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες 
επωφελούνται από άλλο προτιμησιακό 
καθεστώς πρόσβασης στην αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.9

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη πρέπει να προσαρμοστεί μετά την προσθήκη των λιγότερο ανεπτυγμένων 
περιφερειών στη νέα αιτιολογική σκέψη 14α.

Τροπολογία 37
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Προκειμένου να προαχθούν τα 
κατάλληλα προϊόντα βιομηχανικής 
παραγωγής που είναι επιλέξιμα για 
προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, 
οι κανόνες καταγωγής για την 
περιφερειακή σώρευση θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, όπου οι χώρες της 
περιφέρειας έχουν ταυτόσημους κανόνες 
καταγωγής.  Δεν πρέπει να υπάρχουν 
εξαιρέσεις από την περιφερειακή 
σώρευση για μια λιγότερο ανεπτυγμένη 
χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή σώρευση των κανόνων καταγωγής είναι σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, 
δεδομένου ότι επιτρέπουν υψηλότερο βαθμό ειδίκευσης μεταξύ των χωρών μελών και τους 
επιτρέπουν να χρησιμοποιούν με αποδοτικό τρόπο το προτιμησιακό καθεστώς πρόσβασης στην 
αγορά.
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Τροπολογία 38
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Η σώρευση της καταγωγής είναι 
μια σημαντική διευκόλυνση, η οποία 
επιτρέπει στις χώρες να έχουν 
ταυτόσημους κανόνες καταγωγής, ούτως 
ώστε να συνεργάζονται για τον σκοπό της 
παραγωγής προϊόντων που είναι 
επιλέξιμα για προτιμησιακή δασμολογική 
μεταχείριση.  Τούτο περιλαμβάνει διμερή 
σώρευση, σώρευση με τη Νορβηγία, την 
Ελβετία ή την Τουρκία, περιφερειακή 
σώρευση και διευρυμένη σώρευση. Η 
περιφερειακή σώρευση θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες. Δεν πρέπει να υπάρχουν 
εξαιρέσεις από την περιφερειακή 
σώρευση για μια λιγότερο ανεπτυγμένη 
χώρα. Στις χώρες που ανήκουν σε μια 
λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια θα 
πρέπει να επιτρέπεται να επωφελούνται 
περαιτέρω από τη σώρευση με χώρες που 
είναι χώρες-εταίροι σε συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών που έχει συνάψει 
η ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες καταγωγής είναι πολύ σημαντικοί για να μπορούν οι χώρες να χρησιμοποιούν με 
αποδοτικό τρόπο το προτιμησιακό καθεστώς πρόσβασης στην αγορά. Προκειμένου οι 
παρεχόμενες προτιμήσεις να καταστούν αποδοτικές, θα πρέπει να παρασχεθεί στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες σώρευση της καταγωγής.

Τροπολογία 39
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Αυτή η δασμολογική μείωση θα 
πρέπει να είναι επαρκώς ελκυστική, ώστε 
να παρέχει κίνητρα στους εμπορικούς 
φορείς να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες 
που προσφέρει το σύστημα. Ως εκ τούτου, 
οι δασμοί κατ’ αξία θα πρέπει γενικά να 
υφίστανται μείωση που να αντιστοιχεί σε 
κατ’ αποκοπή συντελεστή 3,5 ποσοστιαίων 
μονάδων του δασμού του «μάλλον 
ευνοούμενου κράτους», ενώ για τα 
υφάσματα και τα είδη υφαντουργίας οι 
δασμοί αυτοί θα πρέπει να μειωθούν κατά
20 %. Οι ειδικοί δασμοί θα πρέπει να 
μειωθούν κατά 30 %. Όταν προβλέπεται 
ελάχιστος δασμός, αυτός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται.

(19) Αυτή η δασμολογική μείωση θα 
πρέπει να είναι επαρκώς ελκυστική, ώστε 
να παρέχει κίνητρα στους εμπορικούς 
φορείς να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες 
που προσφέρει το σύστημα. Ως εκ τούτου, 
οι δασμοί κατ’ αξία θα πρέπει γενικά να 
υφίστανται μείωση που να αντιστοιχεί σε 
κατ’ αποκοπή συντελεστή 5,5 ποσοστιαίων 
μονάδων του δασμού του «μάλλον 
ευνοούμενου κράτους», ενώ για τα 
υφάσματα και τα είδη υφαντουργίας οι 
δασμοί αυτοί θα πρέπει να μειωθούν κατά
25 %. Οι ειδικοί δασμοί θα πρέπει να 
μειωθούν κατά 30 %. Όταν προβλέπεται 
ελάχιστος δασμός, αυτός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ελαφρές μειώσεις που προτείνει η Επιτροπή έχουν ως αποτέλεσμα η πρόσθετη 
γραφειοκρατία που συνεπάγεται η υποβολή αιτήσεων για προτιμήσεις, συχνά, να εκμηδενίζει το 
όφελος της υποβολής αιτήσεων.  Η αύξηση του ποσοστού μείωσης σε 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, 
ή σε 25% στην περίπτωση των ειδών υφαντουργίας, θα αύξανε την αξία των προτιμήσεων για 
τις αναπτυσσόμενες χώρες και θα προσέδιδε νόημα στην υποβολή αιτήσεων εκ μέρους τους.

Τροπολογία 40
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Αυτή η δασμολογική μείωση θα 
πρέπει να είναι επαρκώς ελκυστική, ώστε 
να παρέχει κίνητρα στους εμπορικούς 
φορείς να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες 
που προσφέρει το σύστημα. Ως εκ τούτου, 
οι δασμοί κατ’ αξία θα πρέπει γενικά να 

(19) Αυτή η δασμολογική μείωση θα 
πρέπει να είναι επαρκώς ελκυστική, ώστε 
να παρέχει κίνητρα στους εμπορικούς 
φορείς να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες 
που προσφέρει το σύστημα. Ως εκ τούτου, 
οι δασμοί κατ’ αξία θα πρέπει γενικά να 
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υφίστανται μείωση που να αντιστοιχεί σε 
κατ’ αποκοπή συντελεστή 3,5 ποσοστιαίων 
μονάδων του δασμού του «μάλλον 
ευνοούμενου κράτους», ενώ για τα 
υφάσματα και τα είδη υφαντουργίας οι 
δασμοί αυτοί θα πρέπει να μειωθούν κατά 
20 %. Οι ειδικοί δασμοί θα πρέπει να 
μειωθούν κατά 30 %. Όταν προβλέπεται 
ελάχιστος δασμός, αυτός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται.

υφίστανται μείωση που να αντιστοιχεί σε 
κατ’ αποκοπή συντελεστή 3 ποσοστιαίων 
μονάδων του δασμού του «μάλλον 
ευνοούμενου κράτους», ενώ για τα 
υφάσματα και τα είδη υφαντουργίας οι 
δασμοί αυτοί θα πρέπει να μειωθούν κατά 
20 %. Οι ειδικοί δασμοί θα πρέπει να 
μειωθούν κατά 30 %. Όταν προβλέπεται 
ελάχιστος δασμός, αυτός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται.

Or. en

Τροπολογία 41
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Αυτή η δασμολογική μείωση θα 
πρέπει να είναι επαρκώς ελκυστική, ώστε 
να παρέχει κίνητρα στους εμπορικούς 
φορείς να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες 
που προσφέρει το σύστημα. Ως εκ τούτου, 
οι δασμοί κατ’ αξία θα πρέπει γενικά να 
υφίστανται μείωση που να αντιστοιχεί σε 
κατ’ αποκοπή συντελεστή 3,5 ποσοστιαίων 
μονάδων του δασμού του «μάλλον 
ευνοούμενου κράτους», ενώ για τα 
υφάσματα και τα είδη υφαντουργίας οι 
δασμοί αυτοί θα πρέπει να μειωθούν κατά 
20 %. Οι ειδικοί δασμοί θα πρέπει να 
μειωθούν κατά 30 %. Όταν προβλέπεται 
ελάχιστος δασμός, αυτός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται.

(19) Αυτή η δασμολογική μείωση θα 
πρέπει να είναι επαρκώς ελκυστική, ώστε 
να παρέχει κίνητρα στους εμπορικούς 
φορείς να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες 
που προσφέρει το σύστημα. Ως εκ τούτου, 
οι δασμοί κατ’ αξία θα πρέπει γενικά να 
υφίστανται μείωση που να αντιστοιχεί σε 
κατ’ αποκοπή συντελεστή 3 ποσοστιαίων 
μονάδων του δασμού του «μάλλον 
ευνοούμενου κράτους», ενώ για τα 
υφάσματα και τα είδη υφαντουργίας οι 
δασμοί αυτοί θα πρέπει να μειωθούν κατά 
20 %. Οι ειδικοί δασμοί θα πρέπει να 
μειωθούν κατά 30 %. Όταν προβλέπεται 
ελάχιστος δασμός, αυτός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται.

Or. de

Τροπολογία 42
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
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εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ένα ειδικό καθεστώς υπέρ των λιγότερο 
αναπτυγμένων χωρών.

(γ) ένα ειδικό καθεστώς υπέρ των λιγότερο 
αναπτυγμένων χωρών και των λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιφερειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι πολύ σημαντική για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Το 
ΣΓΠ δεν πρέπει να εισάγει διαφορετικά καθεστώτα πρόσβασης στην αγορά μεταξύ των 
περιφερειών, όπου η πλειονότητα των μελών είναι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Η τροπολογία 
αυτή εξασφαλίζει σε αυτές τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες το ίδιο καθεστώς με αυτό που 
ισχύει για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Τροπολογία 43
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) «δικαιούχοι χώρες του καθεστώτος 
ΟΕΟ»: οι δικαιούχοι χώρες του ειδικού 
καθεστώτος κινήτρων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες όπως απαριθμούνται 
στο παράρτημα IV·

(ε) «δικαιούχοι χώρες του καθεστώτος 
ΟΕΟ»: οι δικαιούχοι χώρες του ειδικού 
καθεστώτος για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
χώρες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες όπως απαριθμούνται στο 
παράρτημα IV·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση του όρου «κίνητρο» είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι εφαρμόζεται ειδικά στο καθεστώς 
ΣΓΠ+. Η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι πολύ σημαντική για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες. Το ΣΓΠ δεν πρέπει να εισάγει διαφορετικά καθεστώτα πρόσβασης στην αγορά μεταξύ 
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των περιφερειών όπου η πλειονότητα των μελών είναι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Η 
τροπολογία αυτή προσαρμόζει τον ορισμό των «δικαιούχων χωρών του καθεστώτος ΟΕΟ» 
στην προσθήκη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών.

Τροπολογία 44
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) «λιγότερη ανεπτυγμένη περιφέρεια»: 
μια τελωνειακή ένωση ή ένας χώρος 
ελεύθερου εμπορίου, όπου η πλειονότητα 
των μελών της είναι λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και όλα τα μέλη 
δεσμεύονται να δημιουργήσουν μεταξύ 
τους τελωνειακή ένωση μέσω νομικά 
δεσμευτικού μέσου που καθορίζει 
χρονοδιαγράμματα εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι πολύ σημαντική για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Το 
ΣΓΠ δεν πρέπει να εισάγει διαφορετικά καθεστώτα πρόσβασης στην αγορά μεταξύ των 
περιφερειών όπου η πλειονότητα των μελών είναι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Kατά 
συνέπεια, το ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να επεκταθεί και στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Ο όρος πρέπει να προστεθεί στους ορισμούς.

Τροπολογία 45
Paweł Zalewski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) «τμήμα του ΣΓΠ»: ένα τμήμα το οποίο 
καταγράφεται στο παράρτημα V και έχει 

(θ) «τμήμα του ΣΓΠ»: ένα τμήμα το οποίο 
καταγράφεται στο παράρτημα V και στο 
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δημιουργηθεί βάσει των τμημάτων και των 
κεφαλαίων του κοινού δασμολογίου·

παράρτημα IX και έχει δημιουργηθεί 
βάσει των τμημάτων και των κεφαλαίων 
του κοινού δασμολογίου·

Or. en

Τροπολογία 46
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού εισοδήματος επί 
τρία συναπτά έτη αμέσως πριν από την 
επικαιροποίηση του καταλόγου δικαιούχων 
χωρών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες χώρες μέσου-υψηλού εισοδήματος είναι ευάλωτες και πρέπει να συνεχίσουν να 
επωφελούνται από τις τελωνειακές προτιμήσεις που προβλέπονται στο καθεστώς γενικευμένων 
προτιμήσεων.

Τροπολογία 47
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού εισοδήματος επί 
τρία συναπτά έτη αμέσως πριν από την 
επικαιροποίηση του καταλόγου δικαιούχων 
χωρών·
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Or. es

Αιτιολόγηση

Los países de renta media-alta son un grupo de países excesivamente heterogéneo. Muchos 
tienen economías aún vulnerables y que podrían sufrir un serio perjuicio con la retirada de 
las preferencias comerciales del SPG. Debe evitarse la salida indiscriminada de este grupo 
de países, quedando únicamente excluidos del sistema aquellos de renta media-alta que se 
encuentren suficientemente integrados en el comercio mundial y por tanto puedan prescindir 
de la ayuda que les otorga el SPG. El criterio elegido (cuota de exportaciones) es objetivo, 
transparente, fiable, aceptado a nivel internacional y utilizado por la OMC.

Τροπολογία 48
David Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – στοιχείο 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού εισοδήματος επί 
τρία συναπτά έτη αμέσως πριν από την 
επικαιροποίηση του καταλόγου δικαιούχων 
χωρών·

Or. en

Τροπολογία 49
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί δύο συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Έως την αντίστοιχη κατάταξη μιας χώρας από την Παγκόσμια Τράπεζα περνά, λόγω της 
αναγκαίας συλλογής δεδομένων και της αξιολόγησής της πρόσθετος χρόνος.

Τροπολογία 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί δύο συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 51
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος ή το μερίδιο της στις 
παγκόσμιες εξαγωγές εμπορευμάτων 
υπερέβαινε το 1% επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 52
Catherine Bearder
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος της και έχει 
χαρακτηριστεί ως έχουσα πολύ υψηλό ή 
υψηλό επίπεδο ανθρώπινης ανάπτυξης 
στο πλαίσιο του Δείκτη Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης, επί τρία συναπτά έτη αμέσως 
πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 53
Paweł Zalewski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος ή το μερίδιο της στις 
παγκόσμιες εξαγωγές εμπορευμάτων 
υπερέβαινε το 1% επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 54
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
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Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος ή το μερίδιο της στις 
παγκόσμιες εξαγωγές εμπορευμάτων 
υπερέβαινε το 1% επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη ενός επιπλέον κριτηρίου που αφορά το ποσοστό συμμετοχής στο παγκόσμιο εμπόριο.
Για τον υπολογισμό αυτό, χρησιμοποιούνται επίσημα στοιχεία από τον ΠΟΕ σχετικά με τους 
κορυφαίους εξαγωγείς του παγκόσμιου εμπορίου εμπορευμάτων (πλην του ενδοκοινοτικού 
εμπορίου).

Τροπολογία 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος ή το μερίδιο της στις 
παγκόσμιες εξαγωγές εμπορευμάτων 
υπερέβαινε το 1% επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-



AM\889586EL.doc 27/119 PE480.597v01-00

EL

υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

υψηλού εισοδήματος ή το μερίδιο της στις 
παγκόσμιες εξαγωγές εμπορευμάτων 
υπερέβαινε το 1% επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Από το πεδίο εφαρμογής του ΣΓΠ θα πρέπει να εξαιρεθούν οι μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες 
που είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό ενταγμένες στο παγκόσμιο εμπόριο: όχι μόνο δεν χρειάζονται 
ειδικές δασμολογικές προτιμήσεις για την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, αλλά, επιπλέον, είναι 
πιθανό να ανταγωνιστούν τις φτωχότερες οικονομίες για ευρύ φάσμα προϊόντων και με αυτόν 
τον τρόπο να καρπωθούν όλα τα οφέλη των προτιμήσεων του ΣΓΠ. Παρά την ύπαρξη του 
μηχανισμού διαβάθμισης, η ένταξη των μεγάλων εμπορικών οικονομιών στο ΣΓΠ φαντάζει 
παράλογη.

Τροπολογία 57
Tokia Saïfi, Franck Proust, Mário David, Cristiana Muscardini, Γεώργιος 
Παπαστάμκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος ή το μερίδιο της στις 
παγκόσμιες εξαγωγές εμπορευμάτων 
υπερέβαινε το 1% επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

Or. en

Αιτιολόγηση

The GSP scheme should, from the outset, exclude from its scope large emerging economies 
that are already well integrated into world trade: not only do they not need specific tariff 
preferences to support their growth and development, but also they are likely to compete with 
poorer economies for a wide range of products, thus capturing all the benefits of GSP 
preferences. We also strongly believe that this is a matter of credibility for the GSP scheme: 
despite the existence of the graduation mechanism, the inclusion in the GSP of major trading 
economies, whereas secondary trading countries are excluded, looks quite illogical. To this 
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end “major trading economies” defined as those countries whose exports represent more 
than 1% of world exports should not benefit from the GSP.

Τροπολογία 58
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα μέσου-υψηλού 
εισοδήματος και το ποσοστό συμμετοχής 
της στις παγκόσμιες εξαγωγές 
εμπορευμάτων ήταν μεγαλύτερο από 1% 
επί τρία συναπτά έτη αμέσως πριν από την 
επικαιροποίηση των δικαιούχων χωρών·

Or. es

Τροπολογία 59
Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών·

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού εισοδήματος
και το ποσοστό συμμετοχής της στις 
παγκόσμιες εξαγωγές εμπορευμάτων 
ήταν μεγαλύτερο από 1% επί τρία 
συναπτά έτη αμέσως πριν από την 
επικαιροποίηση του καταλόγου δικαιούχων 
χωρών·

Or. es

Τροπολογία 60
Keith Taylor
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) ή
έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρα μέσου-υψηλού 
εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του 
καταλόγου δικαιούχων χωρών και δεν 
θεωρείται ευάλωτη χώρα, σύμφωνα με 
τον ορισμό του παραρτήματος VII· Ο 
ευάλωτος χαρακτήρας οφείλεται στην 
έλλειψη διαφοροποίησης και στην 
ανεπαρκή ενσωμάτωση στο πλαίσιο του 
διεθνούς εμπορικού συστήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συνδυασμός του κριτηρίου εισοδήματος με τα περί ευάλωτης κατάστασης κριτήρια παρέχει 
καταλληλότερο μέσο για την εστίαση των ωφελειών του ΣΓΠ στις χώρες που το έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη.

Τροπολογία 61
David Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) έχει χαρακτηριστεί από την 
Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρα μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά 
έτη αμέσως πριν από την επικαιροποίηση 
του καταλόγου δικαιούχων χωρών και η 
αξία των εισαγωγών προϊόντων της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία 
προέρχονται από τα επτά μεγαλύτερα 
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τμήματα του ΣΓΠ που απαριθμούνται 
στο παράρτημα V, αντιπροσωπεύει 
λιγότερο από το όριο του 95% σε αξία επί 
του συνόλου των εισαγωγών προϊόντων 
της στην Ευρωπαϊκή Ένωση που 
παρατίθενται στο παράρτημα V, τις 
οποίες πραγματοποίησε κατά μέσο όρο, 
κατά τα τρία τελευταία έτη·

Or. en

Τροπολογία 62
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν ισχύει 
για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.

2. Η παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν ισχύει 
για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ή τις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι πολύ σημαντική για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Το 
ΣΓΠ δεν πρέπει να εισάγει διαφορετικά καθεστώτα πρόσβασης στην αγορά μεταξύ των 
περιφερειών όπου η πλειονότητα των μελών είναι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Συνεπώς, το 
ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να επεκταθεί και στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες και ο όρος «λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» πρέπει να προστεθεί 
στα άρθρα που αναφέρονται στις «λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες».

Τροπολογία 63
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η απόφαση διαγραφής μιας δικαιούχου 
χώρας από τον κατάλογο των δικαιούχων 
χωρών του ΣΓΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α), εφαρμόζεται 
ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της απόφασης·

(α) η απόφαση διαγραφής μιας δικαιούχου 
χώρας από τον κατάλογο των δικαιούχων 
χωρών του ΣΓΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και αα),
πραγματοποιείται σε φάσεις εντός 
περιόδου έξι ετών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις της εξόδου από τον κατάλογο πρέπει να περιοριστούν 
εξασφαλίζοντας κατάλληλες μεταβατικές περιόδους που θα παρέχουν στους εν δυνάμει 
πληττόμενους παραγωγούς επαρκή χρόνο προσαρμογής στις νέες συνθήκες.

Τροπολογία 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η απόφαση διαγραφής μιας δικαιούχου 
χώρας από τον κατάλογο των δικαιούχων 
χωρών του ΣΓΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α), εφαρμόζεται
ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της απόφασης·

(α) η απόφαση διαγραφής μιας δικαιούχου 
χώρας από τον κατάλογο των δικαιούχων 
χωρών του ΣΓΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α), εφαρμόζεται έξι 
μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της απόφασης·

Or. en

Τροπολογία 65
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η απόφαση διαγραφής μιας δικαιούχου 
χώρας από τον κατάλογο των δικαιούχων 
χωρών του ΣΓΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α), εφαρμόζεται
ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της απόφασης·

α) η απόφαση διαγραφής μιας δικαιούχου 
χώρας από τον κατάλογο των δικαιούχων 
χωρών του ΣΓΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α), εφαρμόζεται 9 
μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της απόφασης·

Or. de

Τροπολογία 66
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 3,5
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 5,5
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 25 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ελαφρές μειώσεις που προτείνει η Επιτροπή έχουν ως αποτέλεσμα η πρόσθετη 
γραφειοκρατία που συνεπάγεται η υποβολή αιτήσεων για προτιμήσεις, συχνά, να εκμηδενίζει το 
όφελος της υποβολής αιτήσεων.  Η αύξηση του ποσοστού μείωσης σε 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, 
ή σε 25% στην περίπτωση των ειδών υφαντουργίας, θα αύξανε την αξία των προτιμήσεων για 
τις αναπτυσσόμενες χώρες και θα προσέδιδε νόημα στην υποβολή αιτήσεων εκ μέρους τους.

Τροπολογία 67
Helmut Scholz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 3,5 
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 3,5 
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 15 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καταστεί περισσότερο ελκυστικό το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την 
αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση και, γι αυτό, το ποσοστό μείωσης για το μετάξι, 
το μαλλί, το βαμβάκι, τις υφαντικές ίνες και για μια σειρά υφασμάτων και χαλιών από χώρες 
που δεν κυρώνουν και δεν εφαρμόζουν τις σχετικές συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών 
μειώνεται περαιτέρω από 20% σε 15%.  Οι ΛΑΧ θα επωφεληθούν επίσης.

Τροπολογία 68
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 3,5
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

Or. en

Τροπολογία 69
Daniel Caspary
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 3,5
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

Or. de

Τροπολογία 70
Vital Moreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 3,5
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

Or. en

Τροπολογία 71
Paweł Zalewski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 3,5
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 



AM\889586EL.doc 35/119 PE480.597v01-00

EL

παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

Or. en

Τροπολογία 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 3,5
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του αντικτύπου κατέδειξε ότι υπάρχουν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες στον 
κανονισμό για το ΣΓΠ για αύξηση των εξαγωγικών ευκαιριών των ΛΑΧ και των μικρών και 
ευάλωτων χωρών. Στην τροπολογία προτείνεται η διεύρυνση των προτιμήσεων προς όφελος 
των δικαιούχων των καθεστώτων ΟΕΟ και ΣΓΠ+.

Τροπολογία 73
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 3,5
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως 

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
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ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των σημαντικών οφελών που μπορούν να αντληθούν από το εμπόριο, ένας από τους 
κεντρικούς στόχους του νέου κανονισμού για το ΣΓΠ θα πρέπει να είναι η πλήρης ένταξη στην 
παγκόσμια οικονομία των μικρών και ευάλωτων οικονομιών (και ιδιαίτερα των ΛΑΧ). Στην 
τροπολογία προτείνεται η διεύρυνση των προτιμήσεων προς όφελος των δικαιούχων των 
καθεστώτων ΟΕΟ και ΣΓΠ+, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό βαθμό γενναιοδωρίας έναντι 
άλλων περισσότερο προηγμένων αναπτυσσόμενων χωρών.

Τροπολογία 74
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που οι προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές οι οποίοι 
υπολογίζονται, βάσει του άρθρου 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008, για τους 
κατ’ αξία δασμούς του κοινού 
δασμολογίου που ισχύουν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού εξασφαλίζουν δασμολογική 
μείωση μεγαλύτερη των 3,5 ποσοστιαίων 
μονάδων για τα προϊόντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
εφαρμόζονται οι εν λόγω προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές.

3. Σε περίπτωση που οι προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές οι οποίοι 
υπολογίζονται, βάσει του άρθρου 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008, για τους 
κατ’ αξία δασμούς του κοινού 
δασμολογίου που ισχύουν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού εξασφαλίζουν δασμολογική 
μείωση μεγαλύτερη των 3 ποσοστιαίων 
μονάδων για τα προϊόντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
εφαρμόζονται οι εν λόγω προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές.

Or. en

Τροπολογία 75
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που οι προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές οι οποίοι 
υπολογίζονται, βάσει του άρθρου 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008, για τους 
κατ’ αξία δασμούς του κοινού 
δασμολογίου που ισχύουν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού εξασφαλίζουν δασμολογική 
μείωση μεγαλύτερη των 3,5 ποσοστιαίων 
μονάδων για τα προϊόντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
εφαρμόζονται οι εν λόγω προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές.

3. Σε περίπτωση που οι προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές οι οποίοι 
υπολογίζονται, βάσει του άρθρου 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008, για τους 
κατ’ αξία δασμούς του κοινού 
δασμολογίου που ισχύουν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού εξασφαλίζουν δασμολογική 
μείωση μεγαλύτερη των 3 ποσοστιαίων 
μονάδων για τα προϊόντα που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
εφαρμόζονται οι εν λόγω προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές.

Or. de

Τροπολογία 76
Vital Moreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που οι προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές οι οποίοι 
υπολογίζονται, βάσει του άρθρου 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008, για τους 
κατ’ αξία δασμούς του κοινού 
δασμολογίου που ισχύουν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού εξασφαλίζουν δασμολογική 
μείωση μεγαλύτερη των 3,5 ποσοστιαίων 
μονάδων για τα προϊόντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
εφαρμόζονται οι εν λόγω προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές.

3. Σε περίπτωση που οι προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές οι οποίοι 
υπολογίζονται, βάσει του άρθρου 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008, για τους 
κατ’ αξία δασμούς του κοινού
δασμολογίου που ισχύουν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού εξασφαλίζουν δασμολογική 
μείωση μεγαλύτερη των 3 ποσοστιαίων 
μονάδων για τα προϊόντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
εφαρμόζονται οι εν λόγω προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές.

Or. en
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Τροπολογία 77
Paweł Zalewski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που οι προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές οι οποίοι 
υπολογίζονται, βάσει του άρθρου 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008, για τους 
κατ’ αξία δασμούς του κοινού 
δασμολογίου που ισχύουν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού εξασφαλίζουν δασμολογική 
μείωση μεγαλύτερη των 3,5 ποσοστιαίων 
μονάδων για τα προϊόντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
εφαρμόζονται οι εν λόγω προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές.

3. Σε περίπτωση που οι προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές οι οποίοι 
υπολογίζονται, βάσει του άρθρου 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008, για τους 
κατ’ αξία δασμούς του κοινού 
δασμολογίου που ισχύουν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού εξασφαλίζουν δασμολογική 
μείωση μεγαλύτερη των 3 ποσοστιαίων 
μονάδων για τα προϊόντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
εφαρμόζονται οι εν λόγω προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές.

Or. en

Τροπολογία 78
Mário David, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που οι προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές οι οποίοι 
υπολογίζονται, βάσει του άρθρου 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008, για τους 
κατ’ αξία δασμούς του κοινού 
δασμολογίου που ισχύουν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού εξασφαλίζουν δασμολογική 
μείωση μεγαλύτερη των 3,5 ποσοστιαίων 
μονάδων για τα προϊόντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
εφαρμόζονται οι εν λόγω προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές.

3. Σε περίπτωση που οι προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές οι οποίοι 
υπολογίζονται, βάσει του άρθρου 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008, για τους 
κατ’ αξία δασμούς του κοινού 
δασμολογίου που ισχύουν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού εξασφαλίζουν δασμολογική 
μείωση μεγαλύτερη των 3 ποσοστιαίων 
μονάδων για τα προϊόντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
εφαρμόζονται οι εν λόγω προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του αντικτύπου κατέδειξε ότι υπάρχουν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες στον 
κανονισμό για το ΣΓΠ για αύξηση των εξαγωγικών ευκαιριών των ΛΑΧ και των μικρών και 
ευάλωτων χωρών. Στην τροπολογία προτείνεται η διεύρυνση των προτιμήσεων προς όφελος 
των δικαιούχων των καθεστώτων ΟΕΟ και ΣΓΠ+.

Τροπολογία 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δασμολογικές προτιμήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 αναστέλλονται 
για τα προϊόντα εντός τμήματος του ΣΓΠ
τα οποία προέρχονται από μια δικαιούχο 
χώρα του ΣΓΠ, όταν η μέση αξία των 
εισαγωγών τέτοιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από την εν λόγω
δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ υπερβαίνει επί 
τρία συναπτά έτη τα όρια που αναφέρονται 
στο παράρτημα VI. Τα όρια υπολογίζονται 
ως ποσοστό επί της συνολικής αξίας των 
εισαγωγών ίδιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από όλες τις 
δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

1. Οι δασμολογικές προτιμήσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 12
αναστέλλονται για τα προϊόντα εντός 
τμήματος τα οποία προέρχονται από μια 
δικαιούχο χώρα, όταν η μέση αξία των 
εισαγωγών τέτοιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από την εν λόγω χώρα 
υπερβαίνει επί τρία συναπτά έτη τα όρια 
που αναφέρονται στο παράρτημα VI. Τα 
όρια υπολογίζονται ως ποσοστό επί της 
συνολικής αξίας των εισαγωγών ίδιων 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 
όλες τις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 80
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δασμολογικές προτιμήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 αναστέλλονται 
για τα προϊόντα εντός τμήματος του ΣΓΠ

1. Οι δασμολογικές προτιμήσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 9
αναστέλλονται για τα προϊόντα εντός 



PE480.597v01-00 40/119 AM\889586EL.doc

EL

τα οποία προέρχονται από μια δικαιούχο 
χώρα του ΣΓΠ, όταν η μέση αξία των 
εισαγωγών τέτοιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από την εν λόγω
δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ υπερβαίνει επί 
τρία συναπτά έτη τα όρια που αναφέρονται 
στο παράρτημα VI. Τα όρια υπολογίζονται 
ως ποσοστό επί της συνολικής αξίας των 
εισαγωγών ίδιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από όλες τις 
δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

τμήματος τα οποία προέρχονται από μια 
δικαιούχο χώρα, όταν η μέση αξία των 
εισαγωγών τέτοιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από την εν λόγω χώρα 
υπερβαίνει επί τρία συναπτά έτη τα όρια
που αναφέρονται στο παράρτημα VI. Τα 
όρια υπολογίζονται ως ποσοστό επί της 
συνολικής αξίας των εισαγωγών ίδιων 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 
όλες τις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 81
Paweł Zalewski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δασμολογικές προτιμήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 αναστέλλονται 
για τα προϊόντα εντός τμήματος του ΣΓΠ 
τα οποία προέρχονται από μια δικαιούχο 
χώρα του ΣΓΠ, όταν η μέση αξία των 
εισαγωγών τέτοιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από την εν λόγω 
δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ υπερβαίνει επί 
τρία συναπτά έτη τα όρια που αναφέρονται 
στο παράρτημα VI. Τα όρια υπολογίζονται 
ως ποσοστό επί της συνολικής αξίας των 
εισαγωγών ίδιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από όλες τις 
δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

1. Οι δασμολογικές προτιμήσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 9
αναστέλλονται για τα προϊόντα εντός 
τμήματος του ΣΓΠ τα οποία προέρχονται 
από μια δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ, όταν η 
μέση αξία των εισαγωγών τέτοιων 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 
την εν λόγω δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ 
υπερβαίνει επί τρία συναπτά έτη τα όρια 
που αναφέρονται στο παράρτημα VI. Τα 
όρια υπολογίζονται ως ποσοστό επί της 
συνολικής αξίας των εισαγωγών ίδιων 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 
όλες τις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 82
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δασμολογικές προτιμήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 αναστέλλονται 
για τα προϊόντα εντός τμήματος του ΣΓΠ
τα οποία προέρχονται από μια δικαιούχο 
χώρα του ΣΓΠ, όταν η μέση αξία των 
εισαγωγών τέτοιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από την εν λόγω 
δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ υπερβαίνει επί 
τρία συναπτά έτη τα όρια που αναφέρονται 
στο παράρτημα VI. Τα όρια υπολογίζονται 
ως ποσοστό επί της συνολικής αξίας των 
εισαγωγών ίδιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από όλες τις 
δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

1. Οι δασμολογικές προτιμήσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 9
αναστέλλονται για τα προϊόντα εντός 
τμήματος τα οποία προέρχονται από μια 
δικαιούχο χώρα, όταν η μέση αξία των 
εισαγωγών τέτοιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από την εν λόγω 
δικαιούχο χώρα υπερβαίνει επί τρία 
συναπτά έτη τα όρια που αναφέρονται στο 
παράρτημα VI. Τα όρια υπολογίζονται ως 
ποσοστό επί της συνολικής αξίας των 
εισαγωγών ίδιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από όλες τις 
δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαβάθμιση θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται και στις δικαιούχους χώρες του 
καθεστώτος GSP +.

Τροπολογία 83
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δασμολογικές προτιμήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 αναστέλλονται 
για τα προϊόντα εντός τμήματος του ΣΓΠ
τα οποία προέρχονται από μια δικαιούχο 
χώρα του ΣΓΠ, όταν η μέση αξία των 
εισαγωγών τέτοιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από την εν λόγω
δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ υπερβαίνει επί 
τρία συναπτά έτη τα όρια που αναφέρονται 
στο παράρτημα VI. Τα όρια υπολογίζονται 
ως ποσοστό επί της συνολικής αξίας των 
εισαγωγών ίδιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από όλες τις 

1. Οι δασμολογικές προτιμήσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 9
αναστέλλονται για τα προϊόντα εντός 
τμήματος τα οποία προέρχονται από μια 
δικαιούχο χώρα, όταν η μέση αξία των 
εισαγωγών τέτοιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από την εν λόγω χώρα 
υπερβαίνει επί τρία συναπτά έτη τα όρια 
που αναφέρονται στο παράρτημα VI. Τα 
όρια υπολογίζονται ως ποσοστό επί της 
συνολικής αξίας των εισαγωγών ίδιων 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 
όλες τις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.
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δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαβάθμιση είναι βασικό εργαλείο για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας στις λιγότερο 
διαφοροποιημένες και λιγότερο ανταγωνιστικές χώρες. Προκειμένου να τονωθεί αυτή, η 
Επιτροπή έχει επίσης δημιουργήσει περισσότερο ειδικά τμήματα προϊόντων, ευνοόωντας έτσι 
έναν καλύτερα στοχοθετημένο μηχανισμό διαβάθμισης. Εάν τα προϊόντα που παράγονται σε μια 
δικαιούχο χώρα γίνουν παγκοσμίως ανταγωνιστικά, αλλά συνεχίζουν να ωφελούνται από τις 
εμπορικές προτιμήσεις, επιδρούν ανασταλτικά στις δυνατότητες ανόδου των λιγότερο 
ανταγωνιστικών δικαιούχων. 

Τροπολογία 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δασμολογικές προτιμήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 αναστέλλονται 
για τα προϊόντα εντός τμήματος του ΣΓΠ
τα οποία προέρχονται από μια δικαιούχο 
χώρα του ΣΓΠ, όταν η μέση αξία των 
εισαγωγών τέτοιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από την εν λόγω
δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ υπερβαίνει επί 
τρία συναπτά έτη τα όρια που αναφέρονται 
στο παράρτημα VI. Τα όρια υπολογίζονται 
ως ποσοστό επί της συνολικής αξίας των 
εισαγωγών ίδιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από όλες τις 
δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

1. Οι δασμολογικές προτιμήσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 9
αναστέλλονται για τα προϊόντα εντός 
τμήματος τα οποία προέρχονται από μια 
δικαιούχο χώρα, όταν η μέση αξία των 
εισαγωγών τέτοιων προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από την εν λόγω χώρα 
υπερβαίνει επί τρία συναπτά έτη τα όρια 
που αναφέρονται στο παράρτημα VI. Τα 
όρια υπολογίζονται ως ποσοστό επί της 
συνολικής αξίας των εισαγωγών ίδιων 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 
όλες τις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Graduation shall continue to be applied also to the GSP+ beneficiary countries. Graduation 
is a key tool for competitiveness in the less diversified/competitive countries, including LDCs. 
To promote this, the Commission introduced more specific product sections, favouring a 
better targeted/more effective graduation mechanism. If products originating in a beneficiary 
country become globally competitive but continue to benefit from trade preferences, they 
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hinder the possibilities of the less competitive beneficiaries to climb up the ladder. So, 
removing graduation for GSP+ would make the scheme less attractive for potential 
beneficiaries.

Τροπολογία 85
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σε κάθε τροποποίηση του παραρτήματος 
II σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 4, η Επιτροπή είναι αρμόδια να 
εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 36, για την 
τροποποίηση του παραρτήματος VI με 
σκοπό την προσαρμογή των λεπτομερειών 
που απαριθμούνται στο εν λόγω 
παράρτημα, ώστε να διατηρείται 
αναλογικά το ίδιο βάρος των τμημάτων 
διαβαθμισμένων προϊόντων, όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 1.

6. Σε κάθε τροποποίηση του παραρτήματος 
II σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 4, η Επιτροπή είναι αρμόδια να 
εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 36, για την 
τροποποίηση του παραρτήματος VI με 
σκοπό την προσαρμογή των λεπτομερειών 
που απαριθμούνται στο εν λόγω 
παράρτημα, ώστε να διατηρείται 
αναλογικά το ίδιο βάρος των τμημάτων 
διαβαθμισμένων προϊόντων, όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Όταν πραγματοποιεί τέτοιες 
προσαρμογές, η Επιτροπή λαμβάνει 
επίσης υπόψη της τη μείωση της 
συνολικής αξίας των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλες τις 
δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, η οποία 
σημειώθηκε μετά την τελευταία 
προσαρμογή, λόγω του σωρευτικού 
αποτελέσματος της εφαρμογής της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και 
της διάβρωσης των προτιμήσεων του 
ΣΓΠ ως αποτέλεσμα των διμερών και 
πολυμερών εμπορικών συμφωνιών στις 
οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μέθοδοι διαβάθμισης προϊόντων πρέπει να προσαρμόζονται όταν υπάρχει μείωση της 
συνολικής αξίας των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.
Η διαβάθμιση προϊόντων και οι αυξημένες ανταγωνιστικές πιέσεις που προκαλεί το πρόσθετο 
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άνοιγμα της αγοράς που προσφέρουν οι διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ 
με τρίτες χώρες ή περιφέρειες, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.

Τροπολογία 86
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) έχει επικυρώσει όλες τις συμβάσεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VIII, και 
στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα 
συμπεράσματα των οικείων οργάνων 
παρακολούθησης δεν διαπιστώνεται 
σοβαρή αποτυχία αποτελεσματικής 
εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές τις 
συμβάσεις·

(β) έχει επικυρώσει και εφαρμόσει 
ουσιαστικά όλες τις συμβάσεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VIII·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί σοβαρή αποτυχία, οι απαιτήσεις προσχώρησης στο σύστημα 
είναι υπερβολικά χαμηλές.

Τροπολογία 87
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) έχει επικυρώσει όλες τις συμβάσεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VIII, και 
στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα 
συμπεράσματα των οικείων οργάνων 
παρακολούθησης δεν διαπιστώνεται 
σοβαρή αποτυχία αποτελεσματικής 
εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές τις 
συμβάσεις·

(β) έχει επικυρώσει όλες τις συμβάσεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VIII χωρίς 
καμία επιφύλαξη που να είναι ασύμβατη 
με τους στόχους τους και στα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα συμπεράσματα των 
οικείων οργάνων παρακολούθησης ή σε 
οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό 
στοιχείο δεν διαπιστώνεται σοβαρή 
αποτυχία αποτελεσματικής εφαρμογής 
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οποιασδήποτε από αυτές τις συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 88
Vital Moreira, Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) έχει επικυρώσει όλες τις συμβάσεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VIII, και 
στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα 
συμπεράσματα των οικείων οργάνων 
παρακολούθησης δεν διαπιστώνεται 
σοβαρή αποτυχία αποτελεσματικής 
εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές τις 
συμβάσεις·

(β) έχει επικυρώσει όλες τις συμβάσεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VIII χωρίς 
καμία επιφύλαξη που να είναι ασύμβατη 
με τους στόχους τους και στα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα συμπεράσματα των 
οικείων οργάνων παρακολούθησης ή σε 
οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό 
στοιχείο δεν διαπιστώνεται σοβαρή 
αποτυχία αποτελεσματικής εφαρμογής 
οποιασδήποτε από αυτές τις συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 89
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) έχει επικυρώσει όλες τις συμβάσεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VIII, και 
στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα 
συμπεράσματα των οικείων οργάνων 
παρακολούθησης δεν διαπιστώνεται 
σοβαρή αποτυχία αποτελεσματικής 
εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές τις 
συμβάσεις·

(β) έχει επικυρώσει, χωρίς ουσιαστικές 
επιφυλάξεις, όλες τις συμβάσεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VIII, και 
στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα 
συμπεράσματα των οικείων οργάνων 
παρακολούθησης δεν διαπιστώνεται 
σοβαρή αποτυχία αποτελεσματικής 
εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές τις 
συμβάσεις·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι όροι εισόδου προς όφελος του ΣΓΠ+ παραμένουν ασαφείς όσον αφορά την «ουσιαστική 
εφαρμογή» των συμβάσεων. Το άρθρο 9, παράγραφος β) αναφέρεται μόνο σε «σοβαρή 
αποτυχία», όπως προσδιορίζεται από τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα συμπεράσματα των φορέων 
παρακολούθησης αυτών των συμβάσεων. Ενώ δεν θα πρέπει να παραμεληθεί το πνεύμα του 
ΣΓΠ+, θα μπορούσαν να προκύψουν παρερμηνείες όσον αφορά την κύρωση με επιφύλαξη, 
ίδιως εάν οι εξαιρέσεις αυτές καλύπτουν ουσιαστικά στοιχεία της σύμβασης.

Τροπολογία 90
Mário David, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) έχει επικυρώσει όλες τις συμβάσεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VIII, και 
στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα 
συμπεράσματα των οικείων οργάνων 
παρακολούθησης δεν διαπιστώνεται 
σοβαρή αποτυχία αποτελεσματικής 
εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές τις 
συμβάσεις·

(β) έχει επικυρώσει όλες τις συμβάσεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VIII χωρίς 
καμία επιφύλαξη που να είναι ασύμβατη 
με τους στόχους τους και στα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα συμπεράσματα των 
οικείων οργάνων παρακολούθησης ή σε 
οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό 
στοιχείο δεν διαπιστώνεται σοβαρή 
αποτυχία αποτελεσματικής εφαρμογής 
οποιασδήποτε από αυτές τις συμβάσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

The conditions for the admission to the benefit of GSP+ remain vague as far as the “effective 
implementation” of the Conventions is concerned. Art. 9(b) refers to “serious failure” as 
identified by the most recent available conclusions of the relevant monitoring bodies of these 
Conventions. The EU: should carefully assess the situation before admitting a Country to the 
GSP+ namely when ratification is subject to reservations inconsistent with the objectives and 
the purposes of such Conventions and should not delegate, fully and unquestionably, to 
international, while recognised bodies, the assessment of the situation, as far as these 
Conventions are concerned.

Τροπολογία 91
David Martin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) έχει επικυρώσει όλες τις συμβάσεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VIII, και 
στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα 
συμπεράσματα των οικείων οργάνων 
παρακολούθησης δεν διαπιστώνεται 
σοβαρή αποτυχία αποτελεσματικής 
εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές τις
συμβάσεις·

(β) έχει επικυρώσει όλες τις συμβάσεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VIII·

Or. en

Τροπολογία 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) έχει καταργήσει τη θανατική ποινή.

Or. en

Τροπολογία 93
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε κάθε τροποποίηση του παραρτήματος 
II, η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 36, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος VII με σκοπό την 
αναθεώρηση των ορίων ευαισθησίας που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VII 1.β, 
ώστε να διατηρείται αναλογικά το ίδιο 

2. Σε κάθε τροποποίηση του παραρτήματος 
II, η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 36, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος VII με σκοπό την 
αναθεώρηση των ορίων ευαισθησίας που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VII 1.β, 
ώστε να διατηρείται αναλογικά το ίδιο 
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βάρος του ορίου ευαισθησίας όπως 
υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 
VII.

βάρος του ορίου ευαισθησίας όπως 
υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 
VII. Κατά την επενεξέταση των ορίων του 
ευάλωτου χαρακτήρα, η Επιτροπή 
λαμβάνει επίσης υπόψη της τη μείωση 
της συνολικής αξίας των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλες τις 
δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, η οποία 
σημειώθηκε μετά την τελευταία 
προσαρμογή, λόγω του σωρευτικού 
αποτελέσματος της εφαρμογής της 
παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου και 
της διάβρωσης των προτιμήσεων του 
ΣΓΠ, ως αποτέλεσμα των διμερών και 
πολυμερών εμπορικών συμφωνιών στις 
οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα όρια του ευάλωτου χαρακτήρα πρέπει να προσαρμόζονται όταν υπάρχει μείωση της 
συνολικής αξίας των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ.
Η διαβάθμιση προϊόντων και οι αυξημένες ανταγωνιστικές πιέσεις που προκαλεί το πρόσθετο 
άνοιγμα της αγοράς που προσφέρουν οι διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ 
με τρίτες χώρες ή περιφέρειες πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.

Τροπολογία 94
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αιτούσα χώρα υποβάλλει γραπτώς την 
αίτησή της στην Επιτροπή. Η αίτηση 
παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες 
σχετικά με την επικύρωση των συμβάσεων 
που αναφέρονται στο παράρτημα VIII και 
περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία γ), δ) και ε).

2. Η αιτούσα χώρα υποβάλλει γραπτώς την 
αίτησή της στην Επιτροπή. Η αίτηση 
παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες 
σχετικά με την επικύρωση και ουσιαστική 
εφαρμογή των συμβάσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα VIII και 
περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
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στοιχεία γ), δ) και ε).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουσιαστική εφαρμογή των συμβάσεων μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν εφαρμοστούν μετά 
από την κύρωσή τους. Οι διαδικασίες για παράβαση αφορούν σε γενικές γραμμές την εφαρμογή 
και όχι μόνο την κύρωση.

Τροπολογία 95
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατόπιν εξέτασης της αίτησης, η 
Επιτροπή αποφασίζει αν πρέπει να 
χορηγήσει στην αιτούσα χώρα το ειδικό 
καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο 
ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση.

4. Κατόπιν εξέτασης της αίτησης, η 
Επιτροπή αποφασίζει αν πρέπει να 
χορηγήσει στην αιτούσα χώρα το ειδικό 
καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο 
ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση. Η 
απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την 
αρχική επιλεξιμότητα λαμβάνεται με 
βάση συμπεράσματα και συστάσεις των 
αντίστοιχων οργάνων παρακολούθησης, 
καθώς και των πληροφοριών που 
υποβάλλουν τρίτα μέρη, μεταξύ των 
οποίων η κοινωνία των πολιτών, τα 
συνδικάτα και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν διαφάνειας και πληρότητας, οι πληροφορίες που προέρχονται από ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων παραγόντων θα πρέπει να είναι αποδεκτές και να εξετάζονται πριν από τη 
λήψη μιας απόφασης.
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Τροπολογία 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατόπιν εξέτασης της αίτησης, η 
Επιτροπή αποφασίζει αν πρέπει να 
χορηγήσει στην αιτούσα χώρα το ειδικό 
καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο 
ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση.

4. Κατόπιν εξέτασης της αίτησης, η 
Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 36, για τη θέσπιση ή την 
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ, 
ούτως ώστε να  χορηγήσει στην αιτούσα 
χώρα το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την 
αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση και να προσθέσει την χώρα 
αυτή στον κατάλογο των δικαιούχων 
χωρών του ΣΓΠ+.

Or. en

Τροπολογία 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν μια δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ+ δεν 
πληροί πλέον τους όρους που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή 
ανακαλέσει οποιαδήποτε από τις 
δεσμεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε),
διαγράφεται από τον κατάλογο των 
δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ+.

5. Αν μια δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ+ δεν 
πληροί πλέον τους όρους που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή 
ανακαλέσει οποιαδήποτε από τις 
δεσμεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε), η 
Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 36, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ούτως ώστε να 
διαγραφεί η εν λόγω χώρα από τον 
κατάλογο των δικαιούχων χωρών του 
ΣΓΠ+.

Or. en
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Τροπολογία 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 
και 5, η Επιτροπή είναι αρμόδια να 
εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 36, για την 
κατάρτιση και την τροποποίηση του 
παραρτήματος III με σκοπό την 
προσθήκη ή τη διαγραφή μιας χώρας από 
τον κατάλογο των δικαιούχων χωρών του 
ΣΓΠ+.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή ανακοινώνει στην αιτούσα 
χώρα κάθε απόφαση που λαμβάνεται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5.
Όταν το ειδικό καθεστώς κινήτρων 
χορηγείται στην αιτούσα χώρα, η χώρα 
αυτή ενημερώνεται για την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της σχετικής απόφασης.

7. Η Επιτροπή ανακοινώνει στην αιτούσα 
χώρα κάθε απόφαση που λαμβάνεται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 και 
δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην οποία ανακοινώνει και αιτιολογεί 
την απόφασή της. Όταν το ειδικό 
καθεστώς κινήτρων χορηγείται στην 
αιτούσα χώρα, η χώρα αυτή ενημερώνεται 
για την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
σχετικής απόφασης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένας από τους στόχους της μεταρρύθμισης του καθεστώτος ΣΓΠ θα πρέπει να είναι η αύξηση 
της διαφάνειας.

Τροπολογία 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή ανακοινώνει στην αιτούσα 
χώρα κάθε απόφαση που λαμβάνεται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5.
Όταν το ειδικό καθεστώς κινήτρων 
χορηγείται στην αιτούσα χώρα, η χώρα 
αυτή ενημερώνεται για την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της σχετικής απόφασης.

7. Η Επιτροπή ανακοινώνει στην αιτούσα 
χώρα κάθε απόφαση που λαμβάνεται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 μετά 
την τροποποίηση του παραρτήματος.
Όταν το ειδικό καθεστώς κινήτρων 
χορηγείται στην αιτούσα χώρα, η χώρα 
αυτή ενημερώνεται για την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της σχετικής κατ΄ 
εξουσιοδότηση πράξης.

Or. en

Τροπολογία 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) το καθεστώς της ουσιαστικής 
εφαρμογής κάθε σύμβασης που 
απαριθμείται στο παράρτημα VIII για 
κάθε δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ.

Or. en

Τροπολογία 102
Keith Taylor
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τη συναγωγή συμπερασμάτων 
σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή 
των συμβάσεων που αναφέρονται στο 
παράρτημα VIII, η Επιτροπή αξιολογεί τα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις των 
αρμόδιων οργάνων παρακολούθησης.

4. Για τη συναγωγή συμπερασμάτων 
σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή 
των συμβάσεων που αναφέρονται στο 
παράρτημα VIII, η Επιτροπή αξιολογεί τα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις των 
αρμόδιων οργάνων παρακολούθησης, 
καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες 
υποβάλλουν τρίτα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων της κοινωνίας των 
πολιτών, των συνδικάτων ή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση της εφαρμογής των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και διαχειριστικών 
προτύπων πρέπει να καταστεί πιο διαφανής. Η κοινωνία των πολιτών, τα συνδικάτα και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει είναι σε θέση να συμβάλλουν στη διαδικασία 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Τροπολογία 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την 
αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση αναστέλλεται προσωρινά, 
για όλα ή για συγκεκριμένα προϊόντα που 
κατάγονται από δικαιούχο χώρα του 
ΣΓΠ+, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
δικαιούχος χώρα δεν τηρεί στην πράξη τις 
δεσμεύσεις της, όπως αναφέρονται στο 

1. Το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την 
αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση αναστέλλεται προσωρινά, 
για όλα ή για συγκεκριμένα προϊόντα που 
κατάγονται από δικαιούχο χώρα του 
ΣΓΠ+, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
δικαιούχος χώρα δεν τηρεί στην πράξη τις 
δεσμεύσεις της, όπως αναφέρονται στο 
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άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και 
ε).

άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και 
ε) ή δεν υλοποιεί τη δέσμευσή της να 
συνεργαστεί με την Επιτροπή και να 
παράσχει όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 13, παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, είτε 
βάσει των συμπερασμάτων της έκθεσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 είτε βάσει 
των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, η 
Επιτροπή έχει βάσιμες υποψίες ότι μια 
συγκεκριμένη δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ+ 
δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) 
και ε), λαμβάνει απόφαση προσωρινής 
αναστολής των δασμολογικών 
προτιμήσεων που παρέχονται στο πλαίσιο 
του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την 
αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση, σύμφωνα με τη διαδικασία 
της συμβουλευτικής επιτροπής η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, είτε 
βάσει των συμπερασμάτων της έκθεσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 είτε βάσει 
των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, η 
Επιτροπή έχει βάσιμες υποψίες ότι μια 
συγκεκριμένη δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ+ 
δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) 
και ε) ή δεν υλοποιεί τη δέσμευσή της να 
συνεργαστεί με την Επιτροπή και να 
παράσχει όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 13, παράγραφος 2), λαμβάνει 
απόφαση προσωρινής αναστολής των 
δασμολογικών προτιμήσεων που 
παρέχονται στο πλαίσιο του ειδικού 
καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο 
ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση, 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) δηλώνει τους λόγους των βάσιμων 
αμφιβολιών όσον αφορά την τήρηση των 
δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η 
δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ+ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία γ), δ) και ε), οι οποίοι ενδέχεται 
να θέσουν υπό αμφισβήτηση το δικαίωμά 
της για περαιτέρω απολαβή των 
δασμολογικών προτιμήσεων που 
παρέχονται στο πλαίσιο του ειδικού 
καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο 
ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση·
και

(α) δηλώνει τους λόγους των βάσιμων 
αμφιβολιών όσον αφορά την τήρηση των 
δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η 
δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ+ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία γ), δ) και ε) ή την εκπλήρωση της 
υποχρέωσής της να συνεργάζεται με την 
Επιτροπή και να παρέχει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 13, παράγραφος 2), οι οποίοι 
ενδέχεται να θέσουν υπό αμφισβήτηση το 
δικαίωμά της για περαιτέρω απολαβή των 
δασμολογικών προτιμήσεων που 
παρέχονται στο πλαίσιο του ειδικού 
καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο 
ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση·
και

Or. en

Τροπολογία 106
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή ζητεί όλες τις πληροφορίες 
που κρίνει αναγκαίες, μεταξύ άλλων, τα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις των 
αρμόδιων οργάνων παρακολούθησης. Για 
την εξαγωγή των συμπερασμάτων της, η 
Επιτροπή αξιολογεί όλες τις σχετικές 
πληροφορίες.

6. Η Επιτροπή ζητεί όλες τις πληροφορίες 
που κρίνει αναγκαίες, μεταξύ άλλων, τα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις των 
αρμόδιων οργάνων παρακολούθησης και 
κάθε πληροφορία που υποβάλλεται από 
τρίτα μέρη, όπου συμπεριλαμβάνονται η 
κοινωνία των πολιτών, τα συνδικάτα ή το 



PE480.597v01-00 56/119 AM\889586EL.doc

EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την εξαγωγή 
των συμπερασμάτων της, η Επιτροπή 
αξιολογεί όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση της εφαρμογής των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και διαχειριστικών 
προτύπων πρέπει να καταστεί πιο διαφανής.  Η κοινωνία των πολιτών, τα συνδικάτα και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει είναι σε θέση να συμβάλλουν στη διαδικασία 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Τροπολογία 107
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι τα 
συμπεράσματα δεν δικαιολογούν την 
προσωρινή αναστολή, αποφασίζει να 
τερματίσει τη διαδικασία προσωρινής 
αναστολής σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2.

8. Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι τα 
συμπεράσματα δεν δικαιολογούν την 
προσωρινή αναστολή, αποφασίζει να 
τερματίσει τη διαδικασία προσωρινής 
αναστολής σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2.
Η απόφαση βασίζεται στα στοιχεία που 
παρελήφθησαν και δημοσιεύεται αμέσως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους στόχους της μεταρρύθμισης του καθεστώτος ΣΓΠ θα πρέπει να είναι η αύξηση 
της διαφάνειας.

Τροπολογία 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
αποφασίσει την προσωρινή αναστολή, η 
απόφαση τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά 
την έκδοσή της.

10. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
αποφασίσει την προσωρινή αναστολή, η 
απόφαση τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης 
κατ΄εξουσιοδότηση πράξης.

Or. en

Τροπολογία 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν 
υφίστανται πλέον οι λόγοι οι οποίοι 
δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή 
των δασμολογικών προτιμήσεων όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1,
αποκαθιστά τις δασμολογικές προτιμήσεις 
που παρέχονται στο πλαίσιο του ειδικού 
καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο 
ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση.
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια να εγκρίνει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 36, 
για την τροποποίηση του παραρτήματος 
III.

Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν 
υφίστανται πλέον οι λόγοι οι οποίοι 
δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή 
των δασμολογικών προτιμήσεων όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1,
είναι αρμόδια να εγκρίνει κατ΄ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 36 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ούτως ώστε να    
αποκατασταθούν οι δασμολογικές 
προτιμήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο 
του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την 
αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση.

Or. en

Τροπολογία 110
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια από τις επιλέξιμες χώρες, όπως 
παρατίθενται στο παράρτημα I, 
επωφελείται από τις δασμολογικές 
προτιμήσεις οι οποίες παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος υπέρ των 
λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, το οποίο 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), αν έχει χαρακτηριστεί από τα 
Ηνωμένα Έθνη ως λιγότερο αναπτυγμένη 
χώρα.

1. Μια από τις επιλέξιμες χώρες, όπως 
παρατίθενται στο παράρτημα I, 
επωφελείται από τις δασμολογικές 
προτιμήσεις οι οποίες παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος υπέρ των 
λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και των 
λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, το 
οποίο αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο γ), αν έχει 
χαρακτηριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως 
λιγότερο αναπτυγμένη χώρα ή αν ανήκει 
σε λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι πολύ σημαντική για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Το 
ΣΓΠ δεν πρέπει να εισάγει διαφορετικά καθεστώτα πρόσβασης στην αγορά μεταξύ των 
περιφερειών όπου η πλειονότητα των μελών είναι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Kατά 
συνέπεια, το ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να επεκταθεί και στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και ο όρος «λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» πρέπει να 
προστεθεί στα άρθρα που αναφέρονται στις «λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες».

Τροπολογία 111
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια από τις επιλέξιμες χώρες, όπως 
παρατίθενται στο παράρτημα I, 
επωφελείται από τις δασμολογικές 
προτιμήσεις οι οποίες παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος υπέρ των 
λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, το οποίο 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), αν έχει χαρακτηριστεί από τα 

1. Μια από τις επιλέξιμες χώρες, όπως 
παρατίθενται στο παράρτημα I, 
επωφελείται από τις δασμολογικές 
προτιμήσεις οι οποίες παραχωρούνται στο 
πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος υπέρ των 
λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και των 
λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, το 
οποίο αναφέρεται στο άρθρο 1 
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Ηνωμένα Έθνη ως λιγότερο αναπτυγμένη 
χώρα.

παράγραφος 2 στοιχείο γ), αν έχει 
χαρακτηριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως 
λιγότερο αναπτυγμένη χώρα ή αν η χώρα 
ανήκει σε λιγότερο ανεπτυγμένη 
περιφέρεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι πολύ σημαντική για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Το 
ΣΓΠ δεν πρέπει να εισάγει διαφορετικά καθεστώτα πρόσβασης στην αγορά μεταξύ των
περιφερειών όπου η πλειονότητα των μελών είναι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Kατά 
συνέπεια, το ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να επεκταθεί και στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και ο όρος «λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» πρέπει να 
προστεθεί στα άρθρα που αναφέρονται στις «λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες».

Τροπολογία 112
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Μία επιλέξιμη χώρα δεν επωφελείται 
από τις δασμολογικές προτιμήσεις που 
παρέχονται στο πλαίσιο του ειδικού 
καθεστώτος για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, όταν οι 
συνολικές κατά κεφαλήν εξαγωγές 
βιομηχανικών προϊόντων της εν λόγω 
χώρας υπερβαίνουν τα 700 δολάρια ΗΠΑ 
επί τρία συναπτά έτη, με βάση τα 
αριθμητικά στοιχεία που παρέχει η 
Έκθεση Βιομηχανικής Ανάπτυξης του 
Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι πολύ σημαντική για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Το 
ΣΓΠ δεν πρέπει να εισάγει διαφορετικά καθεστώτα πρόσβασης στην αγορά μεταξύ των 
περιφερειών όπου η πλειονότητα των μελών είναι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Kατά 
συνέπεια, το ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να επεκταθεί και στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και ο όρος «λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» πρέπει να 
προστεθεί στα άρθρα που αναφέρονται στις «λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες».

Τροπολογία 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναθεωρεί διαρκώς αυτόν τον 
κατάλογο βάσει των πιο πρόσφατων 
διαθέσιμων δεδομένων. Αν μια δικαιούχος 
χώρα του καθεστώτος ΟΕΟ δεν πληροί 
πλέον τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, διαγράφεται από τον 
κατάλογο των δικαιούχων χωρών του 
καθεστώτος ΟΕΟ κατόπιν απόφασης της 
Επιτροπής και μετά το πέρας τριετούς 
μεταβατικής περιόδου από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής.

Η Επιτροπή αναθεωρεί διαρκώς αυτόν τον 
κατάλογο βάσει των πιο πρόσφατων 
διαθέσιμων δεδομένων. Αν μια δικαιούχος 
χώρα του καθεστώτος ΟΕΟ δεν πληροί 
πλέον τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή είναι αρμόδια 
να εκδίδει κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 36, για την 
τροποποίηση του παραρτήματος IV, 
ούτως ώστε να  διαγραφεί η χώρα από 
τον κατάλογο των δικαιούχων χωρών του 
καθεστώτος ΟΕΟ κατόπιν απόφασης της 
Επιτροπής και μετά το πέρας τριετούς 
μεταβατικής περιόδου από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της κατ΄ εξουσιοδότηση 
πράξης.

Or. en

Τροπολογία 114
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναθεωρεί διαρκώς αυτόν τον 
κατάλογο βάσει των πιο πρόσφατων 
διαθέσιμων δεδομένων. Αν μια δικαιούχος 
χώρα του καθεστώτος ΟΕΟ δεν πληροί 
πλέον τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, διαγράφεται από τον 
κατάλογο των δικαιούχων χωρών του 
καθεστώτος ΟΕΟ κατόπιν απόφασης της 
Επιτροπής και μετά το πέρας τριετούς 
μεταβατικής περιόδου από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής.

Η Επιτροπή αναθεωρεί διαρκώς αυτόν τον 
κατάλογο βάσει των πιο πρόσφατων 
διαθέσιμων δεδομένων. Αν μια δικαιούχος 
χώρα του καθεστώτος ΟΕΟ δεν πληροί 
πλέον τους όρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, διαγράφεται από τον 
κατάλογο των δικαιούχων χωρών του 
καθεστώτος ΟΕΟ κατόπιν απόφασης της 
Επιτροπής και μετά το πέρας τουλάχιστον
τριετούς μεταβατικής περιόδου από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 2, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια να εγκρίνει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 36, 
για την τροποποίηση του παραρτήματος 
IV.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) σοβαρή και συστηματική παραβίαση (α) σοβαρές παραβιάσεις των αρχών που 
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των αρχών που αναφέρονται στις 
συμβάσεις οι οποίες απαριθμούνται στο 
μέρος Α του παραρτήματος VIII·

αναφέρονται στις συμβάσεις οι οποίες 
απαριθμούνται στο μέρος Α του 
παραρτήματος VIII·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ δύσκολο να καθιερωθεί ένας από κοινού συμφωνηθείς ορισμός της έννοιας 
«συστηματική». Χάριν σαφήνειας, δεν πρέπει, κατά συνέπεια, να χρησιμοποιηθεί.

Τροπολογία 117
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
σοβαρού και συστηματικού χαρακτήρα, 
όπως εκείνες που επηρεάζουν την 
προμήθεια πρώτων υλών, οι οποίες έχουν 
δυσμενείς συνέπειες για τη βιομηχανία 
της Ένωσης και κατά των οποίων η 
δικαιούχος χώρα δεν έχει λάβει μέτρα. Γι’ 
αυτές τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, 
που απαγορεύονται ή για τις οποίες 
μπορεί να ασκηθεί προσφυγή δυνάμει των 
συμφωνιών του ΠΟΕ, η εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου βασίζεται σε 
προηγούμενη σχετική απόφαση που 
εξέδωσε ο αρμόδιος φορέας του ΠΟΕ·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις της οικονομικής πολιτικής δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στο ΣΓΠ. Το 
δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών να ρυθμίζουν τις πρώτες ύλες προς δημόσιο όφελος 
πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστό.
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Τροπολογία 118
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σοβαρού 
και συστηματικού χαρακτήρα, όπως 
εκείνες που επηρεάζουν την προμήθεια 
πρώτων υλών, οι οποίες έχουν δυσμενείς 
συνέπειες για τη βιομηχανία της Ένωσης 
και κατά των οποίων η δικαιούχος χώρα 
δεν έχει λάβει μέτρα. Γι’ αυτές τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές, που απαγορεύονται ή 
για τις οποίες μπορεί να ασκηθεί προσφυγή 
δυνάμει των συμφωνιών του ΠΟΕ, η 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου βασίζεται 
σε προηγούμενη σχετική απόφαση που 
εξέδωσε ο αρμόδιος φορέας του ΠΟΕ·

(δ) αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σοβαρού 
και συστηματικού χαρακτήρα, οι οποίες 
έχουν δυσμενείς συνέπειες για τη 
βιομηχανία της Ένωσης και κατά των 
οποίων η δικαιούχος χώρα δεν έχει λάβει 
μέτρα. Γι’ αυτές τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, που απαγορεύονται ή για τις 
οποίες μπορεί να ασκηθεί προσφυγή 
δυνάμει των συμφωνιών του ΠΟΕ, η 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου βασίζεται 
σε προηγούμενη σχετική απόφαση που 
εξέδωσε ο αρμόδιος φορέας του ΠΟΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναπτυσσόμενες χώρες που ωφελούνται από τις εμπορικές προτιμήσεις της ΕΕ θα πρέπει να 
είναι ελεύθερες να χρησιμοποιούν τις πρώτες ύλες τους για τη δική τους ανάπτυξη.

Τροπολογία 119
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σοβαρού 
και συστηματικού χαρακτήρα, όπως 
εκείνες που επηρεάζουν την προμήθεια 
πρώτων υλών, οι οποίες έχουν δυσμενείς 
συνέπειες για τη βιομηχανία της Ένωσης 
και κατά των οποίων η δικαιούχος χώρα 
δεν έχει λάβει μέτρα. Γι’ αυτές τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές, που απαγορεύονται ή 
για τις οποίες μπορεί να ασκηθεί προσφυγή 

(δ) αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σοβαρού 
και συστηματικού χαρακτήρα, όπως 
εκείνες που επηρεάζουν την προμήθεια 
πρώτων υλών, οι οποίες έχουν δυσμενείς 
συνέπειες για τους παραγωγούς της 
Ένωσης και κατά των οποίων η δικαιούχος 
χώρα δεν έχει λάβει μέτρα. Γι’ αυτές τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, που 
απαγορεύονται ή για τις οποίες μπορεί να 
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δυνάμει των συμφωνιών του ΠΟΕ, η 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου βασίζεται 
σε προηγούμενη σχετική απόφαση που 
εξέδωσε ο αρμόδιος φορέας του ΠΟΕ·

ασκηθεί προσφυγή δυνάμει των 
συμφωνιών του ΠΟΕ, η εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου βασίζεται σε 
προηγούμενη σχετική απόφαση που 
εξέδωσε ο αρμόδιος φορέας του ΠΟΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ρητή αναφορά στους παραγωγούς της ΕΕ (όπως και στη ρήτρα διασφάλισης), αντί για τη 
βιομηχανία της ΕΕ.

Τροπολογία 120
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) σοβαρές και συστηματικές
παραβιάσεις των στόχων των 
περιφερειακών αλιευτικών οργανώσεων ή 
διεθνών ρυθμίσεων στις οποίες είναι μέλος 
η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη 
διατήρηση και τη διαχείριση αλιευτικών 
πόρων.

(ε) σοβαρές παραβιάσεις των στόχων των 
περιφερειακών αλιευτικών οργανώσεων ή 
διεθνών ρυθμίσεων στις οποίες είναι μέλος 
η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη 
διατήρηση και τη διαχείριση αλιευτικών 
πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρίες του παρελθόντος δείχνουν ότι μπορεί να είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι έχουν 
διαπραχθεί σοβαρές παραβιάσεις, μεταξύ άλλων και με συστηματικό τρόπο, με αποτέλεσμα να 
μένουν ατιμώρητες. Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να εξασφαλίσει ότι, εφεξής, οι 
σοβαρές παραβιάσεις θα έχουν συνέπειες.

Τροπολογία 121
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – σημείο 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) σοβαρές και συστηματικές
παραβιάσεις των στόχων των 
περιφερειακών αλιευτικών οργανώσεων ή 
διεθνών ρυθμίσεων στις οποίες είναι μέλος 
η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη 
διατήρηση και τη διαχείριση αλιευτικών 
πόρων.

(ε) σοβαρές παραβιάσεις των στόχων των 
περιφερειακών αλιευτικών οργανώσεων ή 
διεθνών ρυθμίσεων στις οποίες είναι μέλος 
η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη 
διατήρηση και τη διαχείριση αλιευτικών 
πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ δύσκολο να καθιερωθεί ένας από κοινού συμφωνηθείς ορισμός της έννοιας 
«συστηματική». Χάριν σαφήνειας, δεν πρέπει, κατά συνέπεια, να χρησιμοποιηθεί.

Τροπολογία 122
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) όσον αφορά την προστασία των 
ζώων, σοβαρή παραβίαση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του 
Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 
για την προστασία των ζώων κατά τη 
θανάτωσή τους και του κανονισμού  (ΕΚ) 
αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας 
Δεκεμβρίου 2004 για την προστασία των 
ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς 
δραστηριότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των ζώων είναι εδραιωμένη στις πολιτικές της ΕΕ.
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Τροπολογία 123
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) όσον αφορά την προστασία των 
ζώων, σοβαρή παραβίαση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του 
Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 
για την προστασία των ζώων κατά τη 
θανάτωσή τους και του κανονισμού  (ΕΚ) 
αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας 
Δεκεμβρίου 2004 για την προστασία των 
ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς 
δραστηριότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των ζώων είναι εδραιωμένη στις πολιτικές της ΕΕ.

Τροπολογία 124
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) όσον αφορά την προστασία των 
ζώων, σοβαρή παραβίαση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του 
Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 
για την προστασία των ζώων κατά τη 
θανάτωσή τους και του κανονισμού  (ΕΚ) 
αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας 
Δεκεμβρίου 2004 για την προστασία των 
ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς 
δραστηριότητες.

Or. en
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Τροπολογία 125
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η Επιτροπή εξετάζει αιτήματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η άλλων 
τρίτων μερών, στα οποία 
περιλαμβάνονται συνδικάτα ή 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
που αφορούν καταγγελόμενη παραβίαση 
του άρθρου 19, παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι αποδεκτές πληροφορίες από μια σειρά ενδιαφερομένων παραγόντων, ούτως 
ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια.

Τροπολογία 126
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10a. Για καθεμία από τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 9 και 
10, η απόφαση βασίζεται στα στοιχεία 
που παρελήφθησαν και δημοσιεύεται 
αμέσως. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η διαφάνεια της διαδικασίας σε όλα τα στάδια.

Τροπολογία 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
αποφασίσει την προσωρινή αναστολή, η 
απόφαση τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά 
την έκδοσή της.

11. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 
αποφασίσει την προσωρινή αναστολή, η 
απόφαση τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης 
κατ΄εξουσιοδότηση πράξης.

Or. en

Τροπολογία 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν 
υφίστανται πλέον οι λόγοι που 
δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή 
των δασμολογικών προτιμήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1,
αποκαθιστά τις δασμολογικές 
προτιμήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο 
των προτιμησιακών καθεστώτων του 
άρθρου 1 παράγραφος 2. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή είναι αρμόδια να 
εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 36, για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων II, III ή 
IV, κατά περίπτωση.

Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν 
υφίστανται πλέον οι λόγοι που 
δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή 
των δασμολογικών προτιμήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, 
είναι αρμόδια να εγκρίνει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 36, 
για την τροποποίηση των παραρτημάτων 
II, III ή IV, κατά περίπτωση, ούτως ώστε 
να αποκατασταθούν οι δασμολογικές 
προτιμήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο 
των προτιμησιακών καθεστώτων του 
άρθρου 1 παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η περίοδος προσωρινής αναστολής δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες. Με τη λήξη 
αυτής της περιόδου, η Επιτροπή 
αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος που προβλέπεται στο άρθρο 
38 παράγραφος 4, είτε να τερματίσει την 
προσωρινή αναστολή είτε να παρατείνει 
την περίοδο προσωρινής αναστολής.

6. Η περίοδος προσωρινής αναστολής δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες. Το αργότερο με 
τη λήξη αυτής της περιόδου, η Επιτροπή 
αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος που προβλέπεται στο άρθρο 
38 παράγραφος 4, είτε να τερματίσει την 
προσωρινή αναστολή είτε να παρατείνει
την περίοδο προσωρινής αναστολής.

Or. en

Τροπολογία 130
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 36, για τη θέσπιση κανόνων
σχετικά με τη διαδικασία λήψης γενικών 
μέτρων διαφύλαξης, ιδίως σε σχέση με τις 
προθεσμίες, τα δικαιώματα των μερών, το 
απόρρητο, τη δημοσιοποίηση, την 
επαλήθευση, τις επιτόπιες επισκέψεις και
την αναθεώρηση.

4. Οι κανόνες σχετικά με τη διαδικασία 
λήψης γενικών μέτρων διαφύλαξης, ιδίως 
σε σχέση με τις προθεσμίες, τα δικαιώματα 
των μερών, το απόρρητο, τη 
δημοσιοποίηση, την επαλήθευση, τις 
επιτόπιες επισκέψεις και τις 
αναθεωρήσεις, θεσπίζονται στο πλαίσιο 
της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για τη διαδικασία λήψης μέτρων διαφύλαξης θεσπίζονται από τους συννομοθέτες.
Δεν είναι ανάγκη να ανατεθεί η αρμοδιότητα αυτή στην Επιτροπή.

Τροπολογία 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικαστικών πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 25, 26 και 27, ολοκληρώνεται 
εντός 12 μηνών από την έναρξή της.

4. Η έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικαστικών πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 25, 26 και 27, ολοκληρώνεται 
εντός οκτώ μηνών από την έναρξή της.

Or. en

Τροπολογία 132
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικαστικών πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 25, 26 και 27, ολοκληρώνεται 
εντός 12 μηνών από την έναρξή της.

4. Η έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικαστικών πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 25, 26 και 27, ολοκληρώνεται 
εντός 6 μηνών από την έναρξή της. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται 
για περαιτέρω χρονική περίοδο τριών 
μηνών σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως 
η συμμετοχή ασυνήθιστα υψηλού 
αριθμού εμπλεκόμενων μερών ή 
περίπλοκες καταστάσεις στην αγορά. Η 
Επιτροπή κοινοποιεί σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη οιαδήποτε 
παράταση και εξηγεί τους λόγους που 
οδήγησαν στην παράταση αυτή.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Το διάστημα των 12 μηνών είναι υπερβολικά μακρύ. Θεωρείται σκοπιμότερη μια χρονική 
περίοδος των 6 μηνών σε συνδυασμό με τη δυνατότητα τρίμηνης παράτασης σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις.

Τροπολογία 133
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι 
λόγοι επείγουσας ανάγκης που σχετίζονται
με υποβάθμιση της οικονομικής και/ή 
χρηματοοικονομικής κατάστασης των 
παραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 
οποία θα ήταν δύσκολο να ανατραπεί, η 
Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει άμεσα 
εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος που προβλέπεται στο άρθρο 
38 παράγραφος 4, προκειμένου να 
επαναφέρει τους κανονικούς δασμούς του 
κοινού δασμολογίου για μια περίοδο έως 
12 μηνών.

Αν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι 
λόγοι επείγουσας ανάγκης που σχετίζονται 
με υποβάθμιση της οικονομικής και/ή 
χρηματοοικονομικής κατάστασης των 
παραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
εάν η καθυστέρηση της εφαρμογής των 
προσωρινών μέτρων διασφάλισης 
ενδέχεται να προκαλέσει ζημία, η οποία 
θα ήταν δύσκολο να ανατραπεί, η 
Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει άμεσα 
εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος που προβλέπεται στο άρθρο 
38 παράγραφος 4, προκειμένου να 
επαναφέρει τους κανονικούς δασμούς του 
κοινού δασμολογίου για μια περίοδο έως 
12 μηνών.

Or. es

Τροπολογία 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν τα πραγματικά περιστατικά, όπως 
έχουν διαπιστωθεί τελικώς, καταδεικνύουν 

Αν τα πραγματικά περιστατικά, όπως 
έχουν διαπιστωθεί τελικώς, καταδεικνύουν 
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ότι δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 22 
παράγραφος 1, η Επιτροπή αποφασίζει την 
παύση της έρευνας και της διαδικασίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 3.
Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η έρευνα θεωρείται ότι έχει 
ολοκληρωθεί, αν δεν δημοσιευθεί 
απόφαση εντός της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 
και τυχόν επείγοντα προληπτικά μέτρα 
παύουν αυτόματα.

ότι δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 22 
παράγραφος 1, η Επιτροπή αποφασίζει την 
παύση της έρευνας και της διαδικασίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2.
Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η έρευνα θεωρείται ότι έχει 
ολοκληρωθεί, αν δεν δημοσιευθεί 
απόφαση εντός της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 
και τυχόν επείγοντα προληπτικά μέτρα 
παύουν αυτόματα.

Or. en

Τροπολογία 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
τμήματος Ι του παρόντος κεφαλαίου, την 
1η Ιανουαρίου κάθε έτους, η Επιτροπή, με 
δική της πρωτοβουλία και σύμφωνα με τη 
διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής 
του άρθρου 38 παράγραφος 2, καταργεί τις 
δασμολογικές προτιμήσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 13 για τα 
προϊόντα του τμήματος 11 β) του ΣΓΠ, ή 
προϊόντα που εμπίπτουν στους κωδικούς 
της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 και 38249097, αν οι 
εισαγωγές τέτοιων προϊόντων, τα οποία 
απαριθμούνται αντίστοιχα στο παράρτημα 
V ή IX, ανάλογα με την περίπτωση, 
προέρχονται από δικαιούχο χώρα και στο 
σύνολό τους:

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
τμήματος Ι του παρόντος κεφαλαίου, την 
1η Ιανουαρίου κάθε έτους, η Επιτροπή, με 
δική της πρωτοβουλία και σύμφωνα με τη 
διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής 
του άρθρου 38 παράγραφος 2, καταργεί τις 
δασμολογικές προτιμήσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 12 για τα 
προϊόντα των τμημάτων 11α) και 11 β) 
του ΣΓΠ, ή προϊόντα που εμπίπτουν στους 
κωδικούς της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας 22071000, 22072000, 
29091910, 38140090, 38200000 και 
38249097, αν οι εισαγωγές τέτοιων 
προϊόντων, τα οποία απαριθμούνται 
αντίστοιχα στο παράρτημα V ή IX, 
ανάλογα με την περίπτωση, προέρχονται 
από δικαιούχο χώρα και στο σύνολό τους:

Or. it
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Τροπολογία 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 15 % σε 
ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή

(α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 10 % σε 
ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή

Or. it

Τροπολογία 137
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 15 % σε 
ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή

(α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 12,5 %
σε ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή

Or. en

Τροπολογία 138
Vital Moreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 15 % σε 
ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή

(α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 12,5 %
σε ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή

Or. en
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Τροπολογία 139
Paweł Zalewski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 15 % σε 
ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή

(α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 12,5 %
σε ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή

Or. en

Τροπολογία 140
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 15 % σε 
ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή

(α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 12,5 %
σε ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ετήσια αύξηση των εισαγωγών κατά 15% θα προκαλούσε πλήγμα στην ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, το οποίο θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπισθεί με τα μέτρα διαφύλαξης.

Τροπολογία 141
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 15 % σε 
ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με το 

(α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 12,5 %
σε ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με 
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προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή το προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή

Or. en

Τροπολογία 142
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 15 % σε 
ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή

(α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 12,5 %
σε ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια αύξηση των εισαγωγών της τάξης του 15% σε διάστημα ενός έτος εξακολουθεί να είναι 
πολύ υψηλή. Στο επίπεδο αυτό, ένα πλήγμα στη βιομηχανία της ΕΕ θα είναι δύσκολο να 
αντιμετωπισθεί με τα μέτρα διαφύλαξης.

Τροπολογία 143
Mário David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 15 % σε 
ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή

(α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 12,5 %
σε ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε μια αύξηση του όγκου των εισαγωγών κατά 15% σε ένα ένα έτος υπεβολικά υψηλή.
Στο επίπεδο αυτό, ο αρνητικός αντίκτυπος στη βιομηχανία της ΕΕ θα είναι δύσκολο να 
αντιμετωπισθεί με τα μέτρα διαφύλαξης.



PE480.597v01-00 76/119 AM\889586EL.doc

EL

Τροπολογία 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) για προϊόντα του τμήματος 11 β) του 
ΣΓΠ, υπερβαίνουν το μερίδιο που 
αναφέρεται στο παράρτημα VI 
παράγραφος 2 της αξίας των εισαγωγών, 
από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προϊόντων του τμήματος 11 β) από όλες 
τις χώρες και τα εδάφη που απαριθμούνται 
στο παράρτημα I, για μια οποιαδήποτε 
περίοδο δώδεκα μηνών.

(β) για προϊόντα των τμημάτων 11α) και
11 β) του ΣΓΠ, υπερβαίνουν το μερίδιο 
που αναφέρεται στο παράρτημα VI 
παράγραφος 2 της αξίας των εισαγωγών, 
από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προϊόντων των τμημάτων 11α) και 11 β) 
από όλες τις χώρες και τα εδάφη που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙI, για μια 
οποιαδήποτε περίοδο δώδεκα μηνών.

Or. it

Τροπολογία 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 8 % των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την 
περίπτωση.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 6 % των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την 
περίπτωση.

Or. it

Τροπολογία 146
Pablo Zalba Bidegain



AM\889586EL.doc 77/119 PE480.597v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 8 % των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την 
περίπτωση.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες των οποίων ο μέσος όρος
των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που αφορούν προϊόντα τα οποία 
απαριθμούνται στο παράρτημα V ή IX, 
ανάλογα με την περίπτωση, δεν υπερβαίνει 
το 8 % της συνολικής αξίας των 
εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αφορούν τα παραπάνω προϊόντα από όλες 
τις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ επί τρία 
συναπτά έτη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής δεν είναι σαφές εάν η βάση για τον υπολογισμό του ποσοστού 
είναι το σύνολο των εισαγωγών της ΕΕ ή μόνο οι εισαγωγές που γίνονται στο πλαίσιο του 
προτιμησιακού καθεστώτος, όπως συμβαίνει στον κανονισμό που ισχύει σήμερα.

Τροπολογία 147
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 8 % των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την 
περίπτωση.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 6 % των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την 
περίπτωση.

Or. en
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Τροπολογία 148
Vital Moreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 8 % των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την 
περίπτωση.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 6 % των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 149
Paweł Zalewski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 8 % των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την 
περίπτωση.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 6 % των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 150
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 8 % των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την 
περίπτωση.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 4 % των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την 
περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο του 8% συνιστά σημαντικά υψηλό μερίδιο των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που καλύπτονται από το σύστημα και εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες βασικές 
εισαγωγές. Η ρήτρα διασφάλισης θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της μείωσης του ορίου από 8% 
σε 4%.

Τροπολογία 151
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 8 % των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την 
περίπτωση.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 4 % των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 152
Niccolò Rinaldi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 8 % των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την 
περίπτωση.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων όσον 
αφορά τα σχετικά προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 29, παράγραφος 
1) δεν υπερβαίνει το 6 % του συνόλου των 
εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αφορούν τα ίδια προϊόντα τα οποία 
απαριθμούνται στο παράρτημα V ή IX, 
ανάλογα με την περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο του 8% συνιστά σημαντικά υψηλό μερίδιο των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που καλύπτονται από το σύστημα και εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες βασικές 
εισαγωγές. Η ρήτρα διασφάλισης θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της μείωσης του ορίου από 8% 
σε 6%. Στην τροπολογία διευκρινίζεται επίσης ότι οι όροι εφαρμογής των διασφαλίσεων για 
ειδικά προϊόντα θα πρέπει να συνδεθούν με μια αντικειμενική διαταραχή που προκαλούν αυτά 
τα ειδικά προϊόντα και όχι με τις τάσεις του παγκόσμιου εμπορίου που περιλαμβάνουν αγαθά 
που είναι άσχετα με τη διαταραχή.

Τροπολογία 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 8 % των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την 
περίπτωση.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για 
δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, 
ούτε για χώρες το μερίδιο των οποίων δεν 
υπερβαίνει το 6 % των εισαγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την 
περίπτωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ρήτρα διασφάλισης δεν εφαρμόζεται στις χώρες, το μερίδιο των οποίων δεν υπερβαίνει το 8 
% των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν προϊόντα τα οποία απαριθμούνται 
στο παράρτημα V ή IX. Κατά συνέπεια, η ειδική ρήτρα διασφάλισης εφαρμόζεται μόνο σε λίγες 
βασικές εισαγωγές. Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η διασφάλιση, μέσω της 
διεύρυνσης του φάσματος χωρών/προϊόντων, μειώνοντας το όριο στο άρθρο 29, παράγραφος 2 
από 8% σε 6%.

Τροπολογία 154
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Κάθε αναπτυσσόμενη χώρα που 
βρίσκεται σε μια λιγότερο αναπτυγμένη 
περιφέρεια χαρακτηρίζεται «δικαιούχος 
χώρα», κατά την έννοια του άρθρου 67(a) 
του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2454/93.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι πολύ σημαντική για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Τροπολογία 155
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Μια λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια 
θεωρείται περιφερειακή ομάδα, κατά την 
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έννοια του άρθρου 67(ια) του κανονισμού 
(EΟΚ) αριθ. 2454/93.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΓΠ δεν πρέπει να εισάγει διαφορετικά καθεστώτα πρόσβασης στην αγορά μεταξύ των 
περιφερειών όπου η πλειονότητα των μελών είναι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Kατά 
συνέπεια, το ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να επεκταθεί και στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και η σώρευση της προέλευσης πρέπει να επιτρέπεται στις 
περιφέρειες αυτές.

Τροπολογία 156
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε μήνα, τα κράτη μέλη αποστέλλουν 
στην Επιτροπή λεπτομερή στοιχεία για τις 
ποσότητες και την αξία των προϊόντων που 
έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο 
πλαίσιο των δασμολογικών προτιμήσεων, 
σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες από την ελεύθερη κυκλοφορία.

5. Κάθε μήνα, τα κράτη μέλη αποστέλλουν 
στην Επιτροπή λεπτομερή στοιχεία για τις 
ποσότητες και την αξία των προϊόντων που 
έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο 
πλαίσιο των δασμολογικών προτιμήσεων, 
σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες από την ελεύθερη κυκλοφορία. Η 
Επιτροπή καλείται να υποβάλει σχετική 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο.

Or. es

Τροπολογία 157
Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε μήνα, τα κράτη μέλη αποστέλλουν 
στην Επιτροπή λεπτομερή στοιχεία για τις 

5. Κάθε μήνα, τα κράτη μέλη αποστέλλουν 
στην Επιτροπή λεπτομερή στοιχεία για τις 
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ποσότητες και την αξία των προϊόντων που 
έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο 
πλαίσιο των δασμολογικών προτιμήσεων, 
σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες από την ελεύθερη κυκλοφορία.

ποσότητες και την αξία των προϊόντων που 
έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο 
πλαίσιο των δασμολογικών προτιμήσεων, 
σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες από την ελεύθερη κυκλοφορία. Η 
Επιτροπή καλείται να υποβάλλει κάθε 
τρίμηνο έκθεση με αυτές τις πληροφορίες 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 
κράτη μέλη.

Or. es

Τροπολογία 158
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας που 
αναφέρεται στα άρθρα 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 19, 20 και 22 πραγματοποιείται 
για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

2. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας που 
αναφέρεται στα άρθρα 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 19 και 20 πραγματοποιείται για 
απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του κειμένου στην τροπολογία στο άρθρο 22, παράγραφος 4.

Τροπολογία 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
τίθεται σε ισχύ μόνο αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν 
προβάλλουν ενστάσεις εντός προθεσμίας
δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν 
λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από την 
εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

4. Μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
τίθεται σε ισχύ μόνο αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν 
προβάλλουν ενστάσεις εντός προθεσμίας
έξι μηνών από την κοινοποίηση της εν 
λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από την 
εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 160
Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
τίθεται σε ισχύ μόνο αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν 
προβάλλουν ενστάσεις εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν 
λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από την 
εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

4. Μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εγκρίθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
τίθεται σε ισχύ μόνο αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν 
προβάλλουν ενστάσεις εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν 
λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από την 
εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά
τέσσερεις μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.
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Or. de

Τροπολογία 161
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που 
εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου 
τίθενται σε ισχύ χωρίς καθυστέρηση και 
εφαρμόζονται αν δεν προβληθούν
ενστάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Η κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μιας 
πράξης κατ’ εξουσιοδότηση η οποία 
εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου 
δηλώνει τους λόγους χρήσης της 
διαδικασίας του κατεπείγοντος.

1. Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που 
εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου 
τίθενται σε ισχύ δύο μήνες μετά την 
κοινοποίησή τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και
εφαρμόζονται αν δεν έχουν προβληθεί
ενστάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Η κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μιας 
πράξης κατ’ εξουσιοδότηση η οποία 
εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου 
δηλώνει τους λόγους χρήσης της 
διαδικασίας του κατεπείγοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθούν η σύγχυση και οι επιπλοκές τόσο για τις χώρες-εταίρους όσο και 
για τους ευρωπαίους εισαγωγείς, μια κατ΄ εξουσιοδότηση πράξη θα πρέπει να τίθεται σε ισχύ 
μόνο όταν είναι σαφές ότι κανένας από τους συννομοθέτες δεν είναι αντίθετος σε αυτήν.

Τροπολογία 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5

4. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 4
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του εν λόγω κανονισμού. του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 163
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε δύο έτη η Επιτροπή παρουσιάζει στο
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα 
αποτελέσματα του συστήματος, η οποία
καλύπτει την περίοδο των δύο 
προηγούμενων ετών και όλα τα 
προτιμησιακά καθεστώτα που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και 
την εκτέλεση του εν λόγω κανονισμού. Η 
έκθεση καλύπτει όλα τα προτιμησιακά 
καθεστώτα που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων 
των υποχρεώσεων που αφορούν τους 
εμπορικούς φραγμούς και παραθέτει 
συνοπτική παρουσίαση των στατιστικών 
και της εξέλιξης του εμπορίου με τις 
δικαιούχους χώρες και επικράτειες.

2. Η επιτροπή γενικευμένων 
δασμολογικών προτιμήσεων και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζουν τα 
αποτελέσματα του συστήματος βάσει 
αυτής της έκθεσης. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει την 
Επιτροπή σε συνεδρίαση της αρμόδιας 
επιτροπής του προκειμένου να 
παρουσιάσει και να εξηγήσει όλα τα 
θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση 
του παρόντος κανονισμού.
3. Το αργότερο έξι μήνες μετά την 
υποβολή της έκθεσης στην επιτροπή 
γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Επιτροπή δημοσιοποιεί 
την έκθεση αυτή.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να οριστεί με σαφήνεια στον ορισμό η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το σύστημα εφαρμόζεται για περίοδο 
οκτώ ετών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 165
Keith Taylor

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα

Τ-1α 02 0208 90 70 Βατραχοπόδαρα NS

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα

Τ-1α 02 διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή βατραχοπόδαρων είναι πασίγνωστη για τη βαναυσότητά της και δεν θα πρέπει να 
επωφελείται από το καθεστώς των μη ευαίσθητων και, κατά συνέπεια, αδασμολόγητων 
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προϊόντων.

Τροπολογία 166
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα

Τ-1α 02 0208 90 70 Βατραχοπόδαρα NS

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 

ευαίσθητα

Τ-1α 02 0208 90 70 Βατραχοπόδαρα S

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή βατραχοπόδαρων είναι πασίγνωστη για τη βαναυσότητά της και δεν θα πρέπει να 
επωφελείται από το καθεστώς των μη ευαίσθητων και κατά συνέπεια αδασμολόγητων 
προϊόντων.

Τροπολογία 167
Vital Moreira

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαι
ο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή

Ευαίσθητα
/μη 
ευαίσθητα

Τ-1β 03 Ex κεφάλαιο 3
Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 
και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός 
από τα προϊόντα της 

S
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διάκρισης 0301 10 90

Τ-2α 06 ex κεφάλαιο 6

Δέντρα ζωντανά και άλλα φυτά· 
βολβοί, ρίζες και παρόμοια είδη· 
άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα, 
εκτός από τα προϊόντα της 
διάκρισης 0604 91 40

S

Τ-6α 29 ex 2905

Αλκοόλες άκυκλες και τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά 
τους, εκτός από το προϊόν της 
διάκρισης 2905 45 00 και από τα 
προϊόντα των διακρίσεων 
2905 43 00 και 2905 44

S

Τ-11β 62 Kεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα του 
ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά S

Τ-12α 64 Kεφάλαιο 64 Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα 
είδη· μέρη των ειδών αυτών S

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα

Τ-1β 03 Ex κεφάλαιο 3

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 
και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός 
από τα προϊόντα των διακρίσεων
0301 10 90, 0304 29 01, 0306 13 50, 
0306 13 80 και 0307 59 10

S

Τ-2α 06 ex κεφάλαιο 6

Δέντρα ζωντανά και άλλα φυτά· 
βολβοί, ρίζες και παρόμοια είδη· 
άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα, 
εκτός από τα προϊόντα των 
διακρίσεων 0604 91 40, 0602 10 90
και 0603 11 00

S

Τ-6α 29 ex 2905

Αλκοόλες άκυκλες και τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά 
τους, εκτός από το προϊόν της 
διάκρισης 2905 45 00 και από τα 
προϊόντα των διακρίσεων 2905 11 
00, 2905 43 00 και 2905 44

S

Τ-11β 62 Kεφάλαιο 62

Ενδύματα και συμπληρώματα του 
ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά, 
εκτός από τα προϊόντα της 
διάκρισης 6212 10 90

S

Τ-12α 64 Kεφάλαιο 64

Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα 
είδη· μέρη των ειδών αυτών, εκτός 
από τα προϊόντα των διακρίσεων 
6403 99 96 και 6403 99 98

S

Or. en
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Τροπολογία 168
Paweł Zalewski

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαι
ο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή

Ευαίσθητα
/μη 
ευαίσθητα

Ex κεφάλαιο 3

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 
και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός 
από τα προϊόντα της 
διάκρισης 0301 10 90

S
Τ-1β 03

0301 10 90 Ψάρια θάλασσας, ζωντανά, για 
διακόσμηση NS

ex κεφάλαιο 6

Δέντρα ζωντανά και άλλα φυτά· 
βολβοί, ρίζες και παρόμοια είδη· 
άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα, 
εκτός από τα προϊόντα της 
διάκρισης 0604 91 40

S
Τ-2α 06

0604 91 40 Κλαδιά κωνοφόρων, νωπά NS

ex 2905

Αλκοόλες άκυκλες και τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά 
τους, εκτός από το προϊόν της 
διάκρισης 2905 45 00 και από τα 
προϊόντα των διακρίσεων 
2905 43 00 και 2905 44

S
Τ-6α 29

29054500 Γλυκερίνη NS

Τ-11β 62 Kεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα του 
ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά S

Τ-12α 64 Kεφάλαιο 64 Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα 
είδη· μέρη των ειδών αυτών

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα

Τ-1β 03 Ex κεφάλαιο 3

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 
και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός 
από τα προϊόντα της διάκρισης 0301 
10 90 και εξαιρουμένων των 
προϊόντων των διακρίσεων  0304 
29 01, 0306 13 50, 0306 13 80 και 

S
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0307 59 10

0301 10 90 Ψάρια θάλασσας, ζωντανά, για 
διακόσμηση NS

Τ-2α 06 ex κεφάλαιο 6

Δέντρα ζωντανά και άλλα φυτά· 
βολβοί, ρίζες και παρόμοια είδη· 
άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα, 
εκτός από τα προϊόντα της 
διάκρισης 0604 91 40 και 
εξαιρουμένων των προϊόντων των 
διακρίσεων 0602 10 90 και 
0603 11 00

S

0604 91 40 Κλαδιά κωνοφόρων, νωπά NS

ex 2905

Αλκοόλες άκυκλες και τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά 
τους, εκτός από το  

S

προϊόν της διάκρισης 2905 45 00 και
εξαιρουμένων των προϊόντων των 
διακρίσεων 2505 11 00, 2905 43 00 
και 2905 44

Τ-6α 29

29054500 Γλυκερίνη NS

Τ-11β 62 Kεφάλαιο 62

Ενδύματα και συμπληρώματα του 
ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά, 
εκτός από τα προϊόντα της 
διάκρισης 6212 10 90

S

Τ-12α 64 Kεφάλαιο 64

Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα 
είδη· μέρη των ειδών αυτών, εκτός 
από τα προϊόντα των διακρίσεων 
6403 99 96 και 6403 99 98

Or. en

Αιτιολόγηση

The impact assessment has revealed that there is untapped potential in the GSP Regulation to 
increase export opportunities for the LDCs by reducing direct competition between GSP and 
EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to exclude from 
Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the preference 
margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, preference  
margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the GSP 
countries.

Τροπολογία 169
Mário David, Cristiana Muscardini
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V– Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή
Ευαίσθητα
/μη 
ευαίσθητα

Ex κεφάλαιο 3
Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και 
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός από τα 
προϊόντα της διάκρισης 0301 10 90

S
Τ-1β 03

0301 10 90 Ψάρια θάλασσας, ζωντανά, για 
διακόσμηση NS

ex κεφάλαιο 6

Δέντρα ζωντανά και άλλα φυτά· βολβοί, 
ρίζες και παρόμοια είδη· άνθη και 
διακοσμητικά φυλλώματα, εκτός από τα 
προϊόντα της διάκρισης 0604 91 40

S
Τ-2α 06

0604 91 40 Κλαδιά κωνοφόρων, νωπά NS

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα

Ex κεφάλαιο 3

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και 
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός από τα 
προϊόντα της διάκρισης 0301 10 90 και 
εξαιρουμένων των προϊόντων των 
διακρίσεων  0304 29 01, 0306 13 50, 
0306 13 80 και 0307 59 10

S
Τ-1β 03

0301 10 90 Ψάρια θάλασσας, ζωντανά, για 
διακόσμηση NS

Τ-2α 06 ex κεφάλαιο 6

Δέντρα ζωντανά και άλλα φυτά· βολβοί, 
ρίζες και παρόμοια είδη· άνθη και 
διακοσμητικά φυλλώματα, εκτός από τα 
προϊόντα της διάκρισης 0604 91 40 και 
εξαιρουμένων των προϊόντων των 
διακρίσεων 0602 10 90 και 0603 11 00

S

0604 91 40 Κλαδιά κωνοφόρων, νωπά NS

Or. en

Αιτιολόγηση

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
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preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries. 

Τροπολογία 170
Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός 
ΣΟ Περιγραφή

Ευαίσθητα
/μη 
ευαίσθητα

Τ-2α 06 ex 
κεφάλαιο 6

Δέντρα ζωντανά και άλλα φυτά· 
βολβοί, ρίζες και παρόμοια είδη· 
άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα, 
εκτός από τα προϊόντα της 
διάκρισης 0604 91 40

S

Τ-4β 18 Kεφάλαιο 
18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού S

Τ-4γ 24 Kεφάλαιο 
24

Καπνά και βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού S

Τ-6α 38
ex 
κεφάλαιο 
39

Πλαστικές ύλες και είδη από τις 
ύλες αυτές, εκτός από τα προϊόντα 
των κλάσεων 3901, 3902, 3903 και 
3904, των διακρίσεων 3906 10 00, 
3907 10 00, 3907 60 και 3907 99, 
των κλάσεων 3908 και 3920 και των 
διακρίσεων 3921 90 19, ex 3921 90 
10 και 3923 21 00

NS

Τ-11α 52 Kεφάλαιο 
52 Βαμβάκι S

Τ-11β 61
Kεφάλαιο 
61

Ενδύματα και συμπληρώματα του 
ενδύματος, πλεκτά S

S-16 85
ex 
κεφάλαιο 
85

Μηχανές, συσκευές και υλικά 
ηλεκτρικά και τα μέρη τους· 
συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές 
εγγραφής ή αναπαραγωγής των 
εικόνων και του ήχου για την 
τηλεόραση και μέρη και εξαρτήματα 
των συσκευών αυτών, εκτός από τα 
προϊόντα των διακρίσεων 
8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 
8519 81 11 έως 8519 81 45, 
8519 81 85, 8519 89 11 έως 

NS
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8519 89 19, των κλάσεων 8521, 
8525 και 8527, των διακρίσεων 
8528 49, 8528 59 και 8528 69 έως 
8528 72, της κλάσης 8529 και των 
διακρίσεων 8540 11 και 8540 12

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα

ex κεφάλαιο 6 Δέντρα ζωντανά και άλλα φυτά· βολβοί, 
ρίζες και παρόμοια είδη· άνθη και 
διακοσμητικά φυλλώματα, εκτός από τα 
προϊόντα των διακρίσεων 0603 12 00 και
0604 91 40

SΤ-2α 06

0603 12 00 Γαρύφαλα και μπουμπούκια, νωπά, 
κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις

NS

ex κεφάλαιο 18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού, εκτός 
από τα προϊόντα της διάκρισης 
18040000·

SΤ-4β 18

18040000 Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου NS

ex κεφάλαιο 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού, εκτός από τα 
προϊόντα της διάκρισης 24011060

SΤ-4γ 24

24011060 Καπνά sun cured ανατολικού τύπου, 
χωρίς αφαίρεση των μίσχων

NS

Τ-6α 38 ex κεφάλαιο 39 Πλαστικές ύλες και είδη από τις ύλες 
αυτές, εκτός από τα προϊόντα των 
κλάσεων 3901, 3902, 3903 και 3904, των 
διακρίσεων 3906 10 00, 3907 10 00, 
3907 60 80 και 3907 99, των κλάσεων 
3908 και 3920 και των διακρίσεων 
3921 90 19, ex 3921 90 10 και 3923 21 00

NS

ex κεφάλαιο 52 Βαμβάκι, εκτός από τα προϊόντα της 
διάκρισης 5205 12 00·

SΤ-11α 52

5205 12 00 Νήματα απλά από βαμβάκι, από ίνες 
χτενισμένες, που  περιέχουν τουλάχιστον 
85 % βαμβάκι, με τίτλο κατώτερο από 
232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο από 
714,29 decitex (που υπερβαίνει τις 14 
μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει 
τις 43 μετρικές μονάδες), μη 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

NS

Τ-11β 61 ex κεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του 
ενδύματος, πλεκτά, εκτός από τα 

S
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προϊόντα των διακρίσεων 6107 11 00, 
6108 21 00 και 6108 22 00

6107 11 00 Ανδρικά και παιδικά σλιπ και σώβρακα 
από βαμβάκι, πλεκτά ή κροσέ

NS

6108 21 00 Γυναικεία και παιδικά σλιπ και κυλότες 
από βαμβάκι, πλεκτά ή κροσέ

NS

6108 22 00 Γυναικεία και παιδικά σλιπ και κυλότες 
από συνθετικές ίνες, πλεκτά ή κροσέ

NS

S-16 85 ex κεφάλαιο 85 Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά 
και τα μέρη τους· συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές 
εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων 
και του ήχου για την τηλεόραση και μέρη 
και εξαρτήματα των συσκευών αυτών, 
εκτός από τα προϊόντα των διακρίσεων 
8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 
έως 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 
έως 8519 89 19, 8521 10, των κλάσεων 
8525 και 8527, των διακρίσεων 8528 49, 
8528 59 και 8528 69 έως 8528 72, της 
κλάσης 8529 και των διακρίσεων 8540 11 
και 8540 12

NS

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει περιθώριο τόσο διεύρυνσης όσο και εμβάθυνσης της κάλυψης των προϊόντων.   Τούτο 
θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του δυναμικού ανάπτυξης και της αξίας των προτιμήσεων 
που τίθενται στη διάθεση των αναπτυσσόμενων χωρών.  Τα προϊόντα αυτά έχουν επιλεγεί 
ειδικά για να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στις ΛΑΧ και στη βιομηχανία της ΕΕ.

Τροπολογία 171
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή
Ευαίσθητα/
μη 
ευαίσθητα

Τ-2β 08 0802 50 00 Φιστίκια, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το 
κέλυφος ή τη φλούδα τους NS

Τ-2β 08 0802 90 50
Καρποί γλυκοκουκουναριών, νωποί ή ξεροί, 
έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα 
τους

NS
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Τ-2β 08 0805 40 00 Γκρέιπφρουτ, συμπεριλαμβανομένων των 
pomelos, νωπά ή ξερά NS

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή
Ευαίσθητα/
μη 
ευαίσθητα

Τ-2β 08 0802 50 00 Φιστίκια, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το 
κέλυφος ή τη φλούδα τους S

Τ-2β 08 0802 90 50
Καρποί γλυκοκουκουναριών, νωποί ή ξεροί, 
έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα 
τους

S

Τ-2β 08 0805 40 00 Γκρέιπφρουτ, συμπεριλαμβανομένων των 
pomelos, νωπά ή ξερά S

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και την Ισπανία θα ωφεληθούν από αυτήν 
την τροπολογία. Οι σημερινές χώρες του ΣΓΠ που επηρεάζονται είναι η Κίνα και το Ιράν.

Τροπολογία 172
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V- Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή
Ευαίσθητα
/μη 
ευαίσθητα

Τ-2γ 09 0901 12 00 Καφές μη καβουρντισμένος, χωρίς καφεΐνη S

Τ-2γ 09 0901 21 00 Καφές καβουρντισμένος, με καφεΐνη S

Τ-2γ 09 0901 22 00 Καφές καβουρντισμένος, χωρίς καφεΐνη S

Τ-2γ 09 0901 90 90
Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν 
καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι 
αναλογίες του μείγματος

S

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
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Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή
Ευαίσθητα
/μη 
ευαίσθητα

Τ-2γ 09 0901 12 00 Καφές μη καβουρντισμένος, χωρίς καφεΐνη NS

Τ-2γ 09 0901 21 00 Καφές καβουρντισμένος, με καφεΐνη NS

Τ-2γ 09 0901 22 00 Καφές καβουρντισμένος, χωρίς καφεΐνη NS

Τ-2γ 09 0901 90 90
Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν 
καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι 
αναλογίες του μείγματος

NS

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία θα δημιουργηθεί μια δυνατότητα για αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας, μέσω της επεξεργασίας του καφέ σε σημαντικές χώρες-παραγωγούς, αντί στην Ευρώπη.

Τροπολογία 173
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαι
ο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή

Ευαίσθη
τα/μη 
ευαίσθητ
α

Τ-4β 18 Kεφάλαιο 18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού S

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα

ex κεφάλαιο 18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού, εκτός 
από τα προϊόντα της διάκρισης 1804 00 00· S

Τ-4β 18
1804 00 00 Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου NS

Or. en

Τροπολογία 174
Mário David, Cristiana Muscardini
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή

Ευαίσθη
τα/μη 
ευαίσθητ
α

ex 2905

Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 
παράγωγά τους, εκτός από το προϊόν της 
διάκρισης 2905 45 00 και από τα προϊόντα 
των διακρίσεων 2905 43 00 και 2905 44

S
Τ-6α 29

2905 45 00 Γλυκερίνη NS

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα

Τ-6α 29 ex 2905
Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 
παράγωγά τους, 

S

εκτός από το προϊόν της διάκρισης 2905 45 00 
και και από τα προϊόντα των διακρίσεων 2505 
11 00, 2905 43 00 και 2905 44

2905 45 00 Γλυκερίνη NS

Or. en

Αιτιολόγηση

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Τροπολογία 175
Mário David, Cristiana Muscardini
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή

Ευαίσθη
τα/μη 
ευαίσθητ
α

Τ-11β 62 Kεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, 
άλλα από τα πλεκτά S

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα

Τ-11β 62 Kεφάλαιο 62
Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος 
άλλα από πλεκτά, εκτός από τα προϊόντα της 
διάκρισης 6212 10 90.

S

Or. en

Αιτιολόγηση

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Τροπολογία 176
Mário David, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή

Ευαίσθη
τα/μη 
ευαίσθητ
α

Τ-12α 64 Kεφάλαιο 64 Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη· μέρη 
των ειδών αυτών. S
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα

Τ-12α 64 Kεφάλαιο 64
Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη· μέρη 
των ειδών αυτών, εκτός από τα προϊόντα των 
διακρίσεων 6403 99 96 και 6403 99 98.

S

Or. en

Αιτιολόγηση

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Τροπολογία 177
Keith Taylor

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα

S-16 84 ex κεφάλαιο 84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, 
συσκευές και μηχανικές επινοήσεις, και μέρη 
αυτών των μηχανών ή συσκευών, εκτός από 
τα προϊόντα των διακρίσεων 8401 10 00 και 
8407 21 10

NS

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα

S-16 διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα αυτά είναι πράγματι ιδιαίτερα ευαίσθητα.
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Τροπολογία 178
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή
Ευαίσθητα
/μη 
ευαίσθητα

S-16 84 ex κεφάλαιο 84

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, 
συσκευές και μηχανικές επινοήσεις, και 
μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών, εκτός 
από τα προϊόντα των διακρίσεων 8401 10 00 
και 8407 21 10

NS

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή
Ευαίσθητα
/μη 
ευαίσθητα

S-16 84 ex κεφάλαιο 84

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, 
συσκευές και μηχανικές επινοήσεις, και 
μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών, εκτός 
από τα προϊόντα των διακρίσεων 8401 10 00 
και 8407 21 10

S

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα αυτά είναι πράγματι ιδιαίτερα ευαίσθητα.

Τροπολογία 179
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V - νέο κείμενο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
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Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα

280519 Αλκάλιο ή μέταλλα αλκαλικών γαιών εκτός του νάτριου & ασβεστίου NS

280530 Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε 
κράμα μεταξύ τους NS

281820 Οξείδιο του αργιλίου (εκτός από το τεχνητό κορούνδιο) NS

780199 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή, εκτός από τον εξευγενισμένο, π.δ.κ.α. 
στο 78.01 NS

810194 Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, όπου συμπ. οι ράβδοι που 
λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση NS

810411 Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή, που περιέχει τουλάχιστον 99,8 % κατά 
βάρος μαγνήσιο NS

810419 Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή (εκτός του 810411) NS

810720 Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή· σκόνες NS

810820 Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή· σκόνες NS

810830 Απόβλητα & απορρίμματα τιτανίου NS

(Προϊόντα που πρέπει να προστεθούν– ο πίνακας δείχνει με ποιο τρόπο θα παρουσιαστούν στο 
παράρτημα αφού προστεθούν.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πολλές από τις περισσότερο ανταγωνιστικές χώρες εξαιρούνται από το σύστημα, 
υπάρχει περιθώριο για επέκταση της κάλυψης του προϊόντων, ούτως ώστε να αυξηθεί το 
δυναμικό ανάπτυξής τους. Όταν επεκτείνεται η κάλυψη των προϊόντων, τα επιλεγέντα προϊόντα 
πρέπει, φυσικά, να μην είναι αμελητέα για τις χώρες που παραμένουν στο σύστημα, 
μεριμνώντας ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημίας στη βιομηχανία των ΛΑΧ και της ΕΕ.

Τροπολογία 180
Robert Sturdy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V - νέο κείμενο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα
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020422 Τεμαχισμένο κρέας προβάτων, με κόκαλα, νωπό ή απλής ψύξης NS

020423 Κρέας προβάτων (εκτός από κρέατα αρνιού), νωπό, χωρίς κόκαλα NS

020430 Ολόκληρα και μισά σφάγια αρνιών, κατεψυγμένα NS

020442 Τεμαχισμένο κρεάς προβάτων, με κόκαλα, κατεψυγμένο NS

020443 Τεμαχισμένο κρεάς προβάτων, χωρίς κόκαλα, κατεψυγμένο NS

081120

Σμέουρα, βατόμουρα, μούρα, μούρα-σμέουρα, μαύρα/λευκά/κόκκινα 
φραγκοστάφυλα και λαγοκέρασα , άψητα ή ψημένα στον ατμό ή 
βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, με/χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών

NS

100190 Σιτάρι, εκτός από σκληρό σιτάρι): σμιγάδι NS

100300 Κριθάρι NS

100700 Σόργο σε κόκκους NS

110819 Άμυλα (εκτός των 110811-110814) NS

160239 Έτοιμα/διατηρημένα παρασκευάσματα πουλερικών του 01.05 (εκτός από 
τους γάλους και τα πουλερικά του είδους «πουλερικά κατοικίδια»)   NS

230310 Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, έστω και 
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων NS

280519 Αλκάλιο ή μέταλλα αλκαλικών γαιών εκτός του νάτριου & ασβεστίου NS

280530 Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω                                                                                                                              
αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους NS

281820 Οξείδιο του αργιλίου (εκτός από το τεχνητό κορούνδιο) NS

310221 Θειικό αμμώνιο NS

310240 Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες 
ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες NS

310250 Νιτρικό νάτριο NS

310260 Άλατα διπλά & μείγματα νιτρικού ασβεστίου & νιτρικού αμμωνίου NS

320120 Δεψικά εκχυλίσματα μιμόζας NS

510531 Τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες/χτενισμένες, από κατσίκα του 
Κασμίρ NS

780199 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή, εκτός από τον εξευγενισμένο, π.δ.κ.α. 
στο 78.01 NS

810194 Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, όπου συμπ. οι ράβδοι που 
λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση NS

810411 Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή, που περιέχει τουλάχιστον 99,8 % κατά 
βάρος μαγνήσιο NS

810419 Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή (εκτός του 810411) NS

810720 Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή· σκόνες NS

810820 Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή· σκόνες NS

810830 Απόβλητα & απορρίμματα τιτανίου NS

(Προϊόντα που πρέπει να προστεθούν– ο πίνακας δείχνει με ποιο τρόπο θα παρουσιαστούν στο 
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παράρτημα αφού προστεθούν.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει περιθώριο τόσο διεύρυνσης όσο και εμβάθυνσης της κάλυψης των προϊόντων.   Τούτο 
θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του δυναμικού ανάπτυξης και της αξίας των προτιμήσεων 
που τίθενται στη διάθεση των αναπτυσσόμενων χωρών.  Τα προϊόντα αυτά έχουν επιλεγεί 
ειδικά για να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στις ΛΑΧ και στη βιομηχανία της ΕΕ.

Τροπολογία 181
Vital Moreira

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
όταν το ποσοστό μεριδίου που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 υπερβαίνει το
17,5 %.

1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
όταν το ποσοστό μεριδίου που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 υπερβαίνει το
15 %.

Or. en

Τροπολογία 182
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 14,5 %.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 10 %.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κατώτατο όριο για αυτά τα προϊόντα πρέπει να μειωθεί στο 10% καθώς το κατώτατο όριο 
που προτείνεται (14,5%) είναι υπερβολικά υψηλό και θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τη 
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βιομηχανία της ΕΕ. Η κλωστοϋφαντουργία είναι μία από τις πρώτες μεταποιητικές βιομηχανίες 
που αναπτύσσεται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι εισαγωγές φτάνουν στην 
ΕΕ από πολλές χώρες ταυτόχρονα, κάτι που ασκεί σημαντικές πιέσεις στην κλωστοϋφαντουργία 
της ΕΕ.

Τροπολογία 183
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 14,5 %.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 10 %.

Or. en

Τροπολογία 184
Paweł Zalewski

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 14,5 %.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 10 %.

Or. en

Τροπολογία 185
Vital Moreira

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 14,5 %.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 12,5 %.

Or. en

Τροπολογία 186
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 6 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 14,5 %.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 10 %.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό ρόλο του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας ως πρώτου 
βήματος προς την ανάπτυξη των ΛΑΧ καθώς και τον αντίκτυπο του ορίου που προβλέπεται στο 
παράρτημα VI στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, θα μπορούσε να επιδιωχθεί χαμηλότερο 
όριο διαβάθμισης (10%) για τα τμήματα 11α και 11β. 

Τροπολογία 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
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β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 14,5 %.

β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 10 %.

Or. it

Τροπολογία 188
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 14,5 %.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 10 %.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό ρόλο του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας ως πρώτου 
βήματος προς την ανάπτυξη των ΛΑΧ καθώς και τον αντίκτυπο του ορίου που προβλέπεται στο 
παράρτημα VI στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, θα μπορούσε να επιδιωχθεί χαμηλότερο 
όριο διαβάθμισης (10%) για τα τμήματα 11α και 11β. 

Τροπολογία 189
Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 14,5 %.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 10 %.

Or. es
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Τροπολογία 190
Mário David, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 14,5 %.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται 
για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 
β) του ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
υπερβαίνει το 10 %.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά την εξέταση του αντίκτυπου του ορίου που προβλέπεται στο παράρτημα VI στην 
κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία και λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό ρόλο του τομέα της 
κλωστοϋφαντουργίας ως πρώτου βήματος προς την ανάπτυξη των ΛΑΧ, προτείνουμε 
χαμηλότερο όριο διαβάθμισης (10%) για τα τμήματα 11α και 11β. 

Τροπολογία 191
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του 
κεφαλαίου III

Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του
άρθρου 4 και του κεφαλαίου III

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ευάλωτες χώρες υψηλού ή μέσου-υψηλού εισοδήματος θα πρέπει να είναι δικαιούχοι των 
γενικών προτιμήσεων, εάν δεν επωφελούνται από το ΣΓΠ+.
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Τροπολογία 192
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου III, ως 
ευάλωτη χώρα νοείται η χώρα:

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 4 και του
κεφαλαίου III, ως ευάλωτη χώρα νοείται η 
χώρα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ευάλωτες χώρες υψηλού ή μέσου-υψηλού εισοδήματος θα πρέπει να είναι δικαιούχοι των 
γενικών προτιμήσεων, εάν δεν επωφελούνται από το ΣΓΠ+.

Τροπολογία 193
Vital Moreira, Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) της οποίας οι εισαγωγές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το όριο 
του 2 % σε αξία επί του συνόλου των 
εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προϊόντων που παρατίθενται στο
παράρτημα IX καταγόμενων από χώρες 
του παραρτήματος II, κατά μέσο όρο, κατά 
τα τρία τελευταία έτη.

(β) της οποίας οι εισαγωγές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το όριο 
του 1 % σε αξία επί του συνόλου των 
εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προϊόντων που παρατίθενται στο 
παράρτημα IX καταγόμενων από χώρες 
του παραρτήματος II, κατά μέσο όρο, κατά 
τα τρία τελευταία έτη.

Or. en
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Τροπολογία 194
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) της οποίας οι εισαγωγές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το όριο 
του 2 % σε αξία επί του συνόλου των 
εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προϊόντων που παρατίθενται στο 
παράρτημα IX καταγόμενων από χώρες 
του παραρτήματος II, κατά μέσο όρο, κατά 
τα τρία τελευταία έτη.

β) της οποίας οι εισαγωγές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το όριο 
του 1 % σε αξία επί του συνόλου των 
εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προϊόντων που παρατίθενται στο 
παράρτημα IX καταγόμενων από χώρες 
του παραρτήματος II, κατά μέσο όρο, κατά 
τα τρία τελευταία έτη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του ορίου ευαισθησίας στο 2% δεν είναι δικαιολογημένη. Είναι υπερβολική και 
μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τις ανταγωνιστικές λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και 
τελικά και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Τροπολογία 195
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) της οποίας οι εισαγωγές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το όριο 
του 2 % σε αξία επί του συνόλου των 
εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προϊόντων που παρατίθενται στο 
παράρτημα IX καταγόμενων από χώρες 
του παραρτήματος II, κατά μέσο όρο, κατά 
τα τρία τελευταία έτη.

(β) της οποίας οι εισαγωγές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το όριο 
του 1 % σε αξία επί του συνόλου των 
εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προϊόντων που παρατίθενται στο 
παράρτημα IX καταγόμενων από χώρες 
του παραρτήματος II, κατά μέσο όρο, κατά
τα τρία τελευταία έτη.
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Or. en

Τροπολογία 196
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) της οποίας οι εισαγωγές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το όριο 
του 2 % σε αξία επί του συνόλου των 
εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
προϊόντων που παρατίθενται στο 
παράρτημα IX καταγόμενων από χώρες 
του παραρτήματος II, κατά μέσο όρο, κατά 
τα τρία τελευταία έτη.

(β) της οποίας οι εισαγωγές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το όριο 
του 1 % σε αξία επί του συνόλου των 
εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προϊόντων που παρατίθενται στο 
παράρτημα IX καταγόμενων από χώρες 
του παραρτήματος II, κατά μέσο όρο, κατά 
τα τρία τελευταία έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο του ποσοστού των εισαγωγών παραμένει στο 1% και δεν αυξάνεται στο 2%. Το 
όριο 2% που προτείνει η Επιτροπή θα επέτρεπε στις ήδη ανταγωνιστικές χώρες να 
επωφεληθούν από το ΣΓΠ+, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τα οφέλη για τις ΛΑΧ.

Τροπολογία 197
Elisabeth Köstinger

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) της οποίας οι εισαγωγές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το όριο 
του 2 % σε αξία επί του συνόλου των 
εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προϊόντων που παρατίθενται στο 
παράρτημα IX καταγόμενων από χώρες 

(β) της οποίας οι εισαγωγές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το όριο 
του 1 % σε αξία επί του συνόλου των 
εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προϊόντων που παρατίθενται στο 
παράρτημα IX καταγόμενων από χώρες 
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του παραρτήματος II, κατά μέσο όρο, κατά 
τα τρία τελευταία έτη.

του παραρτήματος II, κατά μέσο όρο, κατά 
τα τρία τελευταία έτη.

Or. en

Τροπολογία 198
Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) της οποίας οι εισαγωγές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το όριο 
του 2 % σε αξία επί του συνόλου των 
εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προϊόντων που παρατίθενται στο 
παράρτημα IX καταγόμενων από χώρες 
του παραρτήματος II, κατά μέσο όρο, κατά 
τα τρία τελευταία έτη.

(β) της οποίας οι εισαγωγές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το όριο 
του 1 % σε αξία επί του συνόλου των 
εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προϊόντων που παρατίθενται στο 
παράρτημα IX καταγόμενων από χώρες 
του παραρτήματος II, κατά μέσο όρο, κατά 
τα τρία τελευταία έτη.

Or. es

Τροπολογία 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) της οποίας οι εισαγωγές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το όριο 
του 2 % σε αξία επί του συνόλου των 
εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προϊόντων που παρατίθενται στο 
παράρτημα IX καταγόμενων από χώρες 
του παραρτήματος II, κατά μέσο όρο, κατά 
τα τρία τελευταία έτη.

(β) της οποίας οι εισαγωγές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το όριο 
του 1 % σε αξία επί του συνόλου των 
εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προϊόντων που παρατίθενται στο 
παράρτημα IX καταγόμενων από χώρες 
του παραρτήματος II, κατά μέσο όρο, κατά 
τα τρία τελευταία έτη.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο του ποσοστού των εισαγωγών παραμένει στο 1% και δεν αυξάνεται στο 2%, όπως 
προτείνει η Επιτροπή. Το όριο 2% θα επέτρεπε στις ήδη ανταγωνιστικές χώρες να επωφεληθούν 
από το ΣΓΠ+, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τα οφέλη για τις ΛΑΧ.

Τροπολογία 200
Vital Moreira

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – Μέρος A – σημεία 15 α και β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15α. Συνθήκη Μη Διασποράς των 
Πυρηνικών Όπλων (1968)
15β. Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου, της Ρώμης (1998)

Or. en

Τροπολογία 201
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – Μέρος B - σημείο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27a. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας 
(1982) όσον αφορά στη διατήρηση και 
στη διαχείριση των 
αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και 
των άκρως μεταναστευτικών 
αποθεμάτων υδρόβιων ζώων

Or. en
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Τροπολογία 202
Mário David, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαι
ο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή

Τ-1β 03 Kεφάλαιο 3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα 
ασπόνδυλα υδρόβια

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή

Τ-1β 03 Kεφάλαιο 3
Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα 
ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός από τα προϊόντα 
της διάκρισης 0306 13 50

Or. en

Αιτιολόγηση

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (v.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Τροπολογία 203
Vital Moreira

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός 
ΣΟ Περιγραφή

Τ-1β 03 Kεφάλαιο 3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 
και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 
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Τ-4γ 24 Kεφάλαιο 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού

61 Kεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του 
ενδύματος, πλεκτά

62 Kεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα του 
ενδύματος, άλλα από τα πλεκτάΤ-11β

63 Kεφάλαιο 63

Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη· 
συνδυασμοί· μεταχειρισμένα 
ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα 
είδη και ράκη

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή

Τ-1β 03 Kεφάλαιο 3

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 
και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός 
από τα προϊόντα της 
διάκρισης 0306 13 50

Τ-4γ 24 Kεφάλαιο 24

Καπνά και βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού, εκτός από 
τα προϊόντα της διάκρισης 2401 20 
35

61 Kεφάλαιο 61

Ενδύματα και συμπληρώματα του 
ενδύματος, πλεκτά, εκτός από τα 
προϊόντα των διακρίσεων 6105 10 
00, 6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 
99, 6110 30 99

62 Kεφάλαιο 62

Ενδύματα και συμπληρώματα του 
ενδύματος άλλα από πλεκτά, εκτός 
από τα προϊόντα των διακρίσεων 
6203 42 31, 6203 42 35, 6205 20 00.Τ-11β

63 Kεφάλαιο 63

Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. 
συνδυασμοί·συνδυασμοί·μεταχειρισ
μένα ενδύματα και άλλα 
μεταχειρισμένα είδη και ράκη, 
εκτός από τα προϊόντα των 
διακρίσεων 6302 21 00, 6302 31 00, 
6302 60 00

Or. en

Τροπολογία 204
Paweł Zalewski

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – Πίνακας
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός 
ΣΟ Περιγραφή

Τ-1β 03 Kεφάλαιο 3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 
και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 

Τ-4γ 24 Kεφάλαιο 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού

61 Kεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του 
ενδύματος, πλεκτά

Τ-11β
62 Kεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα του 

ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή

Τ-1β 03 Kεφάλαιο 3

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 
και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός 
από τα προϊόντα της 
διάκρισης 0306 13 50

Τ-4γ 24 Kεφάλαιο 24

Καπνά και βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού, εκτός από 
τα προϊόντα της διάκρισης 2401 20 
35

61 Kεφάλαιο 61

Ενδύματα και συμπληρώματα του 
ενδύματος, πλεκτά, εκτός από τα 
προϊόντα των διακρίσεων 6105 10 
00, 6109 10 00, 6110 20 91, 6110 20 
99, 6110 30 99Τ-11β

62 Kεφάλαιο 62

Ενδύματα και συμπληρώματα του 
ενδύματος άλλα από πλεκτά, εκτός 
από τα προϊόντα των διακρίσεων 
6203 42 31, 6203 42 35, 6205 20 00.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του αντικτύπου κατέδειξε ότι υπάρχουν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες στον 
κανονισμό για το ΣΓΠ για αύξηση των εξαγωγικών ευκαιριών των ΛΑΧ, μέσω της μείωσης του 
άμεσου ανταγωνισμού μεταξύ των νέων «δυνητικών» δικαιούχων του ΣΓΠ+ (δηλαδή 
Φιλιππίνες και Πακιστάν) και των δικαιούχων του ΟΕΟ.   Στην τροπολογία προτείνεται να 
εξαιρεθούν από το παράρτημα IX οι πρώτες 10 δασμολογικές κλάσεις που εξάγουν οι 
δικαιούχοι του ΟΕΑ σε άμεσο ανταγωνισμό με τους δυνητικούς νέους δικαιούχους του ΣΓΠ+. 
Η πρακτική αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό των τομέων των εξαγωγών του ΟΕΟ που 
αντιμετωπίζουν ισχυρό ανταγωνισμό από τις νέες χώρες του ΣΓΠ+. 
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Τροπολογία 205
Mário David, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή

Τ-4γ 24 Kεφάλαιο 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα 
καπνού.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή

Τ-4γ 24 Kεφάλαιο 24
Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα 
καπνού, εκτός από τα προϊόντα της 
διάκρισης 2401 20 35

Or. en

Αιτιολόγηση

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (v.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Τροπολογία 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός 
ΣΟ Περιγραφή

61 Kεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, 
πλεκτάΤ-11β

62 Kεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, 
άλλα από τα πλεκτά
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63 Kεφάλαιο 63
Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη· συνδυασμοί· 
μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα 
μεταχειρισμένα είδη και ράκη

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή

61

Kεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, 
πλεκτά, εκτός από τα προϊόντα των 
διακρίσεων 6105 10 00, 6109 10 00, 6110 20 
91, 6110 20 99, 6110 30 99

62

Kεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος 
άλλα από πλεκτά, εκτός από τα προϊόντα των 
διακρίσεων 6203 42 31, 6203 42 35, 6205 20 
00.Τ-11β

63

Kεφάλαιο 63 Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. 
συνδυασμοί·συνδυασμοί·μεταχειρισμένα 
ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και 
ράκη, εκτός από τα προϊόντα των 
διακρίσεων 6302 21 00, 6302 31 00, 6302 60 
00

Or. en

Αιτιολόγηση

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (v.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries.

Τροπολογία 207
Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή
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S-16 84 Kεφάλαιο 84

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 
μηχανές, συσκευές και μηχανικές 
επινοήσεις, και μέρη αυτών των μηχανών ή 
συσκευών

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή

S-16 διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς ΣΓΠ+ δεν πρέπει να ενθαρρύνει τη μεταφορά της πυρηνικής βιομηχανίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.


