
AM\903553EL.doc PE489.708v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

2011/0411(COD)

1.6.2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
36 - 58

Σχέδιο γνωμοδότησης
Laima Liucija Andrikienė
(PE489.443v01-00)

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση Μέσου Εταιρικής Σχέσης για τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες

Πρόταση κανονισμού
(COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 50 του Κανονισμού



PE489.708v01-00 2/17 AM\903553EL.doc

EL

AM_Com_LegOpinion



AM\903553EL.doc 3/17 PE489.708v01-00

EL

Τροπολογία 36
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Έχουν καθιερωθεί
προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως οι 
επιχειρηματικοί διάλογοι, η προώθηση 
του εμπορίου και οι επιστημονικές 
ανταλλαγές, για την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς 
εκτός του πεδίου εφαρμογής του 
μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας με 
την Ινδία και την Κίνα, καθώς και με 
χώρες της Ασίας και της Λατινικής 
Αμερικής που ανήκουν στην ομάδα χωρών 
μέσου εισοδήματος.

(5) Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, 
όπως οι επιχειρηματικοί διάλογοι μεταξύ 
δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών 
εταίρων και οι επιστημονικές ανταλλαγές
θα πρέπει να ενισχύσουν και να 
εμβαθύνουν τη συνεργασία σε τομείς 
εκτός του πεδίου εφαρμογής του 
μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας με 
την Ινδία και την Κίνα, καθώς και με 
χώρες της Ασίας και της Λατινικής 
Αμερικής που ανήκουν στην ομάδα χωρών 
μέσου εισοδήματος.

Or. en

Τροπολογία 37
Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να 
εμβαθύνει τις σχέσεις της με εταίρους που 
διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο 
ρόλο στη διεθνή οικονομία και στο διεθνές 
εμπόριο, στο εμπόριο και τη συνεργασία 
Νότου-Νότου, σε πολυμερή φόρα, 
συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας των 
Είκοσι Υπουργών Οικονομικών και 
Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών (G 20), 
στην παγκόσμια διακυβέρνηση και στην 
αντιμετώπιση προκλήσεων παγκόσμιας 
κλίμακας. Η Ένωση οφείλει να αναπτύξει 
ολοκληρωμένες εταιρικές σχέσεις με νέους 
παράγοντες στη διεθνή σκηνή, με στόχο τη 

(7) Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να 
εμβαθύνει τις σχέσεις της με εταίρους που 
διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο 
ρόλο στη διεθνή οικονομία και στο διεθνές 
εμπόριο, στο εμπόριο και τη συνεργασία 
Νότου-Νότου, σε πολυμερή φόρα, 
συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας των 
Είκοσι Υπουργών Οικονομικών και 
Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών (G 20), 
στην παγκόσμια διακυβέρνηση και στην 
αντιμετώπιση προκλήσεων παγκόσμιας 
κλίμακας. Η Ένωση οφείλει να αναπτύξει 
ολοκληρωμένες εταιρικές σχέσεις με νέους 
παράγοντες στη διεθνή σκηνή, με στόχο τη 
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διαμόρφωση σταθερής και χωρίς 
αποκλεισμούς διεθνούς τάξης, την 
επιδίωξη κοινών παγκόσμιων δημόσιων 
αγαθών, την προάσπιση των βασικών της
συμφερόντων, και τη βελτίωση της 
προβολής της στις εν λόγω χώρες.

διαμόρφωση σταθερής και χωρίς 
αποκλεισμούς διεθνούς τάξης, την 
επιδίωξη κοινών παγκόσμιων δημόσιων 
αγαθών, την προαγωγή των βασικών
αξιών της και τη βελτίωση της προβολής 
της στις εν λόγω χώρες.

Or. en

Τροπολογία 38
Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Παρά την ιδιαίτερη εστίαση σε 
παγκόσμιους παράγοντες, το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να είναι παγκόσμιο, καθιστώντας 
έτσι δυνατή τη στήριξη μέτρων 
συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες 
στις οποίες η Ένωση έχει σημαντικά 
συμφέροντα, σύμφωνα με τους στόχους 
του παρόντος κανονισμού.

(9) Παρά την ιδιαίτερη εστίαση σε 
παγκόσμιους παράγοντες, το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να είναι παγκόσμιο, καθιστώντας 
έτσι δυνατή τη στήριξη μέτρων 
συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες 
στις οποίες υπάρχουν σημαντικά αμοιβαία
συμφέροντα, σύμφωνα με τους στόχους 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 39
Marielle de Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Συγκεκριμένα, η καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος αναγνωρίζεται ως 
μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
καλείται να αντιμετωπίσει η Ένωση και ως 
ο τομέας στον οποίον απαιτείται 
επειγόντως ανάληψη διεθνούς δράσης.
Σύμφωνα με την πρόθεση που 

(12) Συγκεκριμένα, η καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος αναγνωρίζεται ως 
μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
καλείται να αντιμετωπίσει η Ένωση και ως 
ο τομέας στον οποίον απαιτείται 
επειγόντως ανάληψη διεθνούς δράσης. Ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει 
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διατυπώνεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Προϋπολογισμός για την
«Ευρώπη 2020»» περί αύξησης του 
συναφούς με το κλίμα ποσοστού του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στο 20% 
τουλάχιστον, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να συνεισφέρει στην επίτευξη του 
εν λόγω σκοπού.

στην επίτευξη του στόχου που 
διατυπώνεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής του Ιουνίου 2002 
«Προϋπολογισμός για την στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» για την αύξηση στο 20% 
τουλάχιστον του σχετικού με το κλίμα 
ποσοστού του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να συμβάλει
στην ενσωμάτωση των οικολογικών και 
κλιματικών επιταγών στους κανόνες 
οργάνωσης των διεθνών συναλλαγών.

Or. fr

Τροπολογία 40
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Ένωση θα πρέπει να μπορεί να 
ανταποκρίνεται ευέλικτα και έγκαιρα σε 
εξελισσόμενες και/ή απρόβλεπτες ανάγκες, 
προκειμένου να κάνει πράξη τη δέσμευσή 
της περί αποτελεσματικότερης προαγωγής 
των συμφερόντων της, στο πλαίσιο των 
σχέσεών της με τρίτες χώρες, μέσω της 
υιοθέτησης ειδικών μέτρων που δεν 
καλύπτονται από πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα.

(17) Η Ένωση θα πρέπει να μπορεί να 
ανταποκρίνεται ευέλικτα και έγκαιρα σε 
εξελισσόμενες και/ή απρόβλεπτες ανάγκες, 
προκειμένου να κάνει πράξη τη δέσμευσή 
της περί αποτελεσματικότερης προαγωγής 
των συμφερόντων της και προστασίας 
των επενδύσεών της, στο πλαίσιο των 
σχέσεών της με τρίτες χώρες, μέσω της 
υιοθέτησης ειδικών μέτρων που δεν 
καλύπτονται από πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα.

Or. es

Τροπολογία 41
Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Ένωση θα πρέπει να μπορεί να 
ανταποκρίνεται ευέλικτα και έγκαιρα σε 
εξελισσόμενες και/ή απρόβλεπτες ανάγκες, 
προκειμένου να κάνει πράξη τη δέσμευσή 
της περί αποτελεσματικότερης προαγωγής 
των συμφερόντων της, στο πλαίσιο των 
σχέσεών της με τρίτες χώρες, μέσω της 
υιοθέτησης ειδικών μέτρων που δεν 
καλύπτονται από πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα.

(17) Η Ένωση θα πρέπει να μπορεί να 
ανταποκρίνεται ευέλικτα και έγκαιρα σε 
εξελισσόμενες και/ή απρόβλεπτες ανάγκες, 
προκειμένου να κάνει πράξη τη δέσμευσή 
της περί αποτελεσματικότερης προαγωγής 
των αμοιβαίων συμφερόντων, στο πλαίσιο 
των σχέσεών της με τρίτες χώρες, μέσω 
της υιοθέτησης ειδικών μέτρων που δεν 
καλύπτονται από πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 42
Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
μηχανισμό εταιρικής σχέσης για τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες, με γνώμονα 
την προαγωγή και προώθηση των
συμφερόντων της ΕΕ και των αμοιβαίων 
συμφερόντων. Το Μέσο Εταιρικής Σχέσης 
υποστηρίζει μέτρα τα οποία επιδιώκουν με 
αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο την 
υλοποίηση στόχων που απορρέουν από τις 
διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς 
σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες, και 
αντιμετωπίζει προκλήσεις παγκόσμιας 
κλίμακας.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
μηχανισμό εταιρικής σχέσης για τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες, με γνώμονα 
την προαγωγή και προώθηση των αξιών
της ΕΕ και των αμοιβαίων συμφερόντων.
Το Μέσο Εταιρικής Σχέσης υποστηρίζει 
μέτρα τα οποία επιδιώκουν με 
αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο την 
υλοποίηση στόχων που απορρέουν από τις 
διμερείς, περιφερειακές και πολυμερείς 
σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες, και 
αντιμετωπίζει προκλήσεις παγκόσμιας 
κλίμακας.

Or. en

Τροπολογία 43
Helmut Scholz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εφαρμογή της διεθνούς διάστασης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω της 
στήριξης διμερών, περιφερειακών και 
διαπεριφερειακών στρατηγικών εταιρικής 
συνεργασίας της Ένωσης, μέσω της 
προβολής διαλόγων πολιτικής και μέσω 
της ανάπτυξης συλλογικών προσεγγίσεων 
και τρόπων αντιμετώπισης των 
προκλήσεων παγκόσμιας κλίμακας, όπως η 
ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή 
και το περιβάλλον. Για τη μέτρηση του 
στόχου αυτού λαμβάνεται υπόψη ο 
βαθμός υλοποίησης των πολιτικών και 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» από βασικές χώρες εταίρους,

(α) εφαρμογή της διεθνούς διάστασης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω της 
στήριξης διμερών, περιφερειακών και 
διαπεριφερειακών στρατηγικών εταιρικής 
συνεργασίας της Ένωσης, μέσω της 
προβολής διαλόγων πολιτικής και μέσω 
της ανάπτυξης συλλογικών προσεγγίσεων 
και τρόπων αντιμετώπισης των 
προκλήσεων παγκόσμιας κλίμακας, όπως η 
ενεργειακή ασφάλεια, η μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων, η κλιματική
αλλαγή και το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 44
Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εφαρμογή της διεθνούς διάστασης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω της 
στήριξης διμερών, περιφερειακών και 
διαπεριφερειακών στρατηγικών εταιρικής 
συνεργασίας της Ένωσης, μέσω της 
προβολής διαλόγων πολιτικής και μέσω 
της ανάπτυξης συλλογικών προσεγγίσεων 
και τρόπων αντιμετώπισης των 
προκλήσεων παγκόσμιας κλίμακας, όπως η 
ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή 
και το περιβάλλον. Για τη μέτρηση του 
στόχου αυτού λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 
υλοποίησης των πολιτικών και των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από 
βασικές χώρες εταίρους,

α) εφαρμογή της διεθνούς διάστασης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», προς τον 
σκοπό της ενίσχυσης της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών 
της Ένωσης -κυρίως στο πεδίο της 
καινοτομίας, της έρευνας και της 
ανταγωνιστικότητας, μέσω της στήριξης 
διμερών, περιφερειακών και 
διαπεριφερειακών στρατηγικών εταιρικής 
συνεργασίας της Ένωσης, μέσω της 
προβολής διαλόγων πολιτικής και μέσω 
της ανάπτυξης συλλογικών προσεγγίσεων 
και τρόπων αντιμετώπισης των 
προκλήσεων παγκόσμιας κλίμακας, όπως η 
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ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή 
και το περιβάλλον. Για τη μέτρηση του 
στόχου αυτού λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 
υλοποίησης των πολιτικών και των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από 
βασικές χώρες εταίρους,

Or. it

Τροπολογία 45
Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
και ενίσχυση των ευκαιριών στον τομέα
του εμπορίου, των επενδύσεων και των
επιχειρήσεων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, 
μέσω οικονομικών εταιρικών σχέσεων και
συνεργασίας στους τομείς των νομικών, 
φορολογικών και εμπορικών ρυθμίσεων.
Για τη μέτρηση του στόχου αυτού 
λαμβάνονται υπόψη το μερίδιο της 
Ένωσης στο εξωτερικό εμπόριο με βασικές 
χώρες εταίρους και οι εμπορικές και 
επενδυτικές ροές προς χώρες εταίρους που 
αποτελούν ειδικό στόχο των δράσεων, των 
προγραμμάτων και των μέτρων που 
υλοποιούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού,

(β) βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές 
τρίτων χωρών, ενίσχυση των εμπορικών 
συναλλαγών, παραμερισμός των 
εμποδίων στο επίπεδο του εμπορίου και
των επενδύσεων εμποδίζοντας επίσης τα 
αδικαιολόγητα μέτρα προστατευτισμού
και τους ρυθμιστικούς φραγμούς με την 
προώθηση και διεθνών προτύπων, 
βελτίωση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, αλλά και παροχή ασφαλούς 
πλαισίου για τις επενδύσεις και νέων 
εμπορικών ευκαιριών για τις ευρωπαϊκές 
εταιρείες -ειδικότερα τις μικρομεσαίες-
στο διεθνές περιβάλλον, μέσω 
οικονομικών εταιρικών σχέσεων,
συνεργασίας στους τομείς των νομικών, 
φορολογικών και εμπορικών ρυθμίσεων, 
προγραμμάτων και οργάνων υποστήριξης
για την διεθνοποίηση των ΜΜΕ· Για τη 
μέτρηση του στόχου αυτού λαμβάνονται 
υπόψη το μερίδιο της Ένωσης στο 
εξωτερικό εμπόριο με βασικές χώρες 
εταίρους και οι εμπορικές και επενδυτικές 
ροές προς όλες τις χώρες εταίρους που 
αποτελούν ειδικό στόχο των δράσεων, των 
προγραμμάτων και των μέτρων που 
υλοποιούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού·
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Τροπολογία 46
Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
και ενίσχυση των ευκαιριών στον τομέα 
του εμπορίου, των επενδύσεων και των 
επιχειρήσεων για τις ευρωπαϊκές 
εταιρείες, μέσω οικονομικών εταιρικών 
σχέσεων και κανονιστικής συνεργασίας, 
Για τη μέτρηση του στόχου αυτού 
λαμβάνονται υπόψη το μερίδιο της 
Ένωσης στο εξωτερικό εμπόριο με βασικές 
χώρες εταίρους και οι εμπορικές και 
επενδυτικές ροές προς χώρες εταίρους που 
αποτελούν ειδικό στόχο των δράσεων, των 
προγραμμάτων και των μέτρων που 
υλοποιούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού,

(β) προαγωγή υψηλών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων για δίκαιες 
και ισότιμες εμπορικές και επενδυτικές 
σχέσεις μέσω οικονομικών εταιρικών 
σχέσεων και κανονιστικής συνεργασίας.  
Για τη μέτρηση του στόχου αυτού 
λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, το 
μερίδιο της Ένωσης στο εξωτερικό 
εμπόριο με βασικές χώρες εταίρους, η 
ισορροπία μεταξύ εμπορικών και
επενδυτικών ροών με χώρες εταίρους και 
ο βαθμός υλοποίησης των μέτρων 
ποιοτικού χαρακτηρισμού του εμπορίου
που αποτελούν ειδικό στόχο των δράσεων, 
των προγραμμάτων και των μέτρων που 
υλοποιούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 47
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
και ενίσχυση των ευκαιριών στον τομέα
του εμπορίου, των επενδύσεων και των 
επιχειρήσεων για τις ευρωπαϊκές
εταιρείες, μέσω οικονομικών εταιρικών 
σχέσεων και κανονιστικής συνεργασίας, 

(β) ενίσχυση του εμπορίου, των 
επενδύσεων και της συνεργασίας τόσο για 
τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές
εταιρείες μέσω οικονομικών εταιρικών 
σχέσεων, κατάρτισης και κανονιστικής 
συνεργασίας. Για τη μέτρηση του στόχου 
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Για τη μέτρηση του στόχου αυτού 
λαμβάνονται υπόψη το μερίδιο της 
Ένωσης στο εξωτερικό εμπόριο με 
βασικές χώρες εταίρους και οι εμπορικές 
και επενδυτικές ροές προς χώρες εταίρους 
που αποτελούν ειδικό στόχο των δράσεων, 
των προγραμμάτων και των μέτρων που 
υλοποιούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού,

αυτού λαμβάνονται υπόψη η αύξηση των 
χωρών εταίρων με τις οποίες 
πραγματοποιούνται αμοιβαίες συναλλαγές
και οι εμπορικές και επενδυτικές ροές από 
και προς χώρες εταίρους που αποτελούν 
ειδικό στόχο των δράσεων, των 
προγραμμάτων και των μέτρων που
υλοποιούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού,

Or. en

Τροπολογία 48
Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, η Ένωση επιδιώκει να 
διασφαλίσει τη συνοχή και τη συνέπεια με 
άλλους τομείς της εξωτερικής της δράσης, 
και συγκεκριμένα με τον μηχανισμό 
αναπτυξιακής συνεργασίας για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και με 
άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης 
κατά τη διαμόρφωση πολιτικής, καθώς και 
κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό και 
προγραμματισμό και την εφαρμογή 
μέτρων.

4. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, η Ένωση επιδιώκει να 
διασφαλίσει τη συνοχή και τη συνέπεια με 
άλλους τομείς της εξωτερικής της δράσης, 
και συγκεκριμένα με τον μηχανισμό 
αναπτυξιακής συνεργασίας για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, που καθοδηγείται 
από την ενωσιακή αρχή της συνοχής της 
πολιτικής για την ανάπτυξη, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, καθώς και 
με άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης 
κατά τη διαμόρφωση πολιτικής, καθώς και 
κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό και 
προγραμματισμό και την εφαρμογή 
μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 49
Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα χρηματοδοτούμενα δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μέτρα βασίζονται, 
όπου απαιτείται, σε πολιτικές συνεργασίας 
που θεσπίζονται με πράξεις όπως 
συμφωνίες, δηλώσεις και σχέδια δράσης 
μεταξύ της Ένωσης και των 
ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών και 
περιφερειών, και σχετίζονται επίσης με 
τομείς που άπτονται των ειδικών
συμφερόντων, και των προτεραιοτήτων 
και στρατηγικών πολιτικής της Ένωσης.

5. Τα χρηματοδοτούμενα δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μέτρα βασίζονται, 
όπου απαιτείται, σε πολιτικές συνεργασίας 
που θεσπίζονται με πράξεις όπως 
συμφωνίες, δηλώσεις και σχέδια δράσης 
μεταξύ της Ένωσης και των 
ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών και 
περιφερειών, και σχετίζονται επίσης με 
τομείς που άπτονται των ειδικών αξιών, 
και των προτεραιοτήτων και στρατηγικών 
πολιτικής της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 50
Marielle de Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 του Κανονισμού «Erasmus 
for All», για την προώθηση της διεθνούς 
διάστασης της ανώτερης εκπαίδευσης, θα 
χορηγηθεί ένα ενδεικτικό ποσό ύψους 1 
812 100 000 ευρώ από τους διάφορους 
εξωτερικούς μηχανισμούς (Μηχανισμός 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Γειτονίας, Μηχανισμός 
Προενταξιακής Βοήθειας, Μέσο Εταιρικής 
Σχέσης και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) 
σε δράσεις μαθησιακής κινητικότητας προς 
και από χώρες εκτός της ΕΕ και σε δράσεις 
συνεργασίας και πολιτικού διαλόγου με 
αρχές/θεσμικά όργανα/οργανισμούς των 
χωρών αυτών. Για τη χρησιμοποίηση της 
χρηματοδότησης αυτής θα εφαρμοστούν οι 
διατάξεις του κανονισμού «Erasmus for 
All».

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 του Κανονισμού «Erasmus 
for All», για την προώθηση της διεθνούς 
διάστασης της ανώτερης εκπαίδευσης, θα 
χορηγηθεί ένα ενδεικτικό ποσό ύψους 1 
812 100 000 ευρώ από τους διάφορους 
εξωτερικούς μηχανισμούς (Μηχανισμός 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Γειτονίας, Μηχανισμός 
Προενταξιακής Βοήθειας, Μέσο Εταιρικής 
Σχέσης και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) 
σε δράσεις μαθησιακής κινητικότητας προς 
και από χώρες εκτός της ΕΕ και σε δράσεις 
συνεργασίας και πολιτικού διαλόγου με
τοπικές, περιφερειακές και εθνικές
αρχές/θεσμικά όργανα/οργανισμούς των 
χωρών αυτών. Για τη χρησιμοποίηση της 
χρηματοδότησης αυτής θα εφαρμοστούν οι 
διατάξεις του κανονισμού «Erasmus for 
All».
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Or. fr

Τροπολογία 51
Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διευκόλυνση (και στήριξη) εμπορικών 
σχέσεων και διαδικασιών εμπορικής 
ολοκλήρωσης, ακόμη και μεταξύ Νότου-
Νότου, στήριξη των επενδυτικών ροών και 
οικονομικών εταιρικών σχέσεων της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
εστίασης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

γ) διευκόλυνση (και στήριξη) οικονομικών 
και εμπορικών σχέσεων και διαδικασιών 
εμπορικής ολοκλήρωσης, ακόμη και 
μεταξύ Νότου-Νότου και εμβάθυνση των 
εμπορικών σχέσεων με τις αναδυόμενες 
οικονομίες, στήριξη των επενδυτικών 
ροών και οικονομικών εταιρικών σχέσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
εστίασης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
δράσεις και όργανα για την υποστήριξη 
της διεθνοποίησης των ΜΜΕ (μεταξύ 
των οποίων προγράμματα κατάρτισης 
και ενημέρωσης, γραφεία παροχής 
βοήθειας στις αγορές τρίτων χωρών)·
βελτίωση της προστασίας των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
ενίσχυση του ρυθμιστικού διαλόγου, 
διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές 
τρίτων χωρών·

Or. it

Τροπολογία 52
Marielle de Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προαγωγή διαλόγων πολιτικής και 
τομεακών διαλόγων στους οποίους 
συμμετέχουν πολιτικοί, οικονομικοί, 
κανονιστικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί, 

δ) προαγωγή διαλόγων πολιτικής και 
τομεακών διαλόγων στους οποίους 
συμμετέχουν πολιτικοί, οικονομικοί, 
κανονιστικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί, 
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ερευνητικοί και πολιτιστικοί παράγοντες 
και μη κυβερνητικές οργανώσεις εντός και 
εκτός Ένωσης,

ερευνητικοί και πολιτιστικοί παράγοντες 
και μη κυβερνητικές οργανώσεις και των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και 
των ενώσεών τους,

Or. fr

Τροπολογία 53
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) προαγωγή πρωτοβουλιών και δράσεων 
που άπτονται των συμφερόντων της 
Ένωσης ή αμοιβαίων συμφερόντων σε 
τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας, η αποδοτική αξιοποίηση 
των πόρων, οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, οι 
μεταφορές, η επιστήμη, η έρευνα και η 
καινοτομία, η απασχόληση και η 
κοινωνική πολιτική, η βιώσιμη ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της 
αξιοπρεπούς εργασίας, η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, το εμπόριο και η 
συνεργασία Νότου-Νότου, η εκπαίδευση, ο 
πολιτισμός, ο τουρισμός, οι τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών, η υγεία, η 
δικαιοσύνη, τα τελωνεία, η φορολογία, η 
οικονομία, η στατιστική και κάθε άλλο 
θέμα που άπτεται των ειδικών 
συμφερόντων της Ένωσης ή των 
αμοιβαίων συμφερόντων της Ένωσης και 
τρίτων χωρών,

στ) προαγωγή πρωτοβουλιών και δράσεων 
που άπτονται των συμφερόντων της 
Ένωσης ή αμοιβαίων συμφερόντων σε 
τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας, η αποδοτική αξιοποίηση 
των πόρων, οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, οι 
μεταφορές, η επιστήμη, η έρευνα και η 
καινοτομία, η απασχόληση και η 
κοινωνική πολιτική, η βιώσιμη ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της 
αξιοπρεπούς εργασίας, η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, το εμπόριο και η 
συνεργασία Νότου-Νότου, η εκπαίδευση, ο 
πολιτισμός, ο τουρισμός, οι τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών, η υγεία, η 
δικαιοσύνη, τα τελωνεία, τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, η προστασία 
των δεδομένων, η φορολογία, η 
οικονομία, η στατιστική και κάθε άλλο 
θέμα που άπτεται των ειδικών 
συμφερόντων της Ένωσης ή των 
αμοιβαίων συμφερόντων της Ένωσης και 
τρίτων χωρών,

Or. es

Τροπολογία 54
Helmut Scholz
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) προαγωγή πρωτοβουλιών και 
δράσεων που άπτονται των συμφερόντων 
της Ένωσης ή αμοιβαίων συμφερόντων σε 
τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας, η αποδοτική αξιοποίηση 
των πόρων, οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, οι 
μεταφορές, η επιστήμη, η έρευνα και η 
καινοτομία, η απασχόληση και η 
κοινωνική πολιτική, η βιώσιμη ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της 
αξιοπρεπούς εργασίας, η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, το εμπόριο και η 
συνεργασία Νότου-Νότου, η εκπαίδευση, ο 
πολιτισμός, ο τουρισμός, οι τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών, η υγεία, η 
δικαιοσύνη, τα τελωνεία, η φορολογία, η 
οικονομία, η στατιστική και κάθε άλλο 
θέμα που άπτεται των ειδικών 
συμφερόντων της Ένωσης ή των
αμοιβαίων συμφερόντων της Ένωσης και 
τρίτων χωρών,

(στ) προαγωγή πρωτοβουλιών και 
δράσεων που άπτονται των συμφερόντων 
της Ένωσης ή αμοιβαίων συμφερόντων σε 
τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας, η αποδοτική αξιοποίηση 
των πόρων, οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, οι 
μεταφορές, η επιστήμη, η έρευνα και η 
καινοτομία, η απασχόληση και η 
κοινωνική πολιτική, η βιώσιμη ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της 
αξιοπρεπούς εργασίας, η μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων, η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, το εμπόριο και η 
συνεργασία Νότου-Νότου, η εκπαίδευση, ο 
πολιτισμός, ο τουρισμός, οι τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών, η υγεία, η 
δικαιοσύνη, τα τελωνεία, η φορολογία, η 
οικονομία, η στατιστική και κάθε άλλο 
θέμα που άπτεται των ειδικών 
συμφερόντων της Ένωσης ή των 
αμοιβαίων συμφερόντων της Ένωσης και 
τρίτων χωρών,

Or. en

Τροπολογία 55
Marielle de Sarnez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) προαγωγή πρωτοβουλιών και δράσεων 
που άπτονται των συμφερόντων της 
Ένωσης ή αμοιβαίων συμφερόντων σε 
τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας, η αποδοτική αξιοποίηση 

στ) προαγωγή πρωτοβουλιών και δράσεων 
που άπτονται των συμφερόντων της 
Ένωσης ή αμοιβαίων συμφερόντων σε 
τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας, η αποδοτική αξιοποίηση 
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των πόρων, οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, οι 
μεταφορές, η επιστήμη, η έρευνα και η 
καινοτομία, η απασχόληση και η 
κοινωνική πολιτική, η βιώσιμη ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της 
αξιοπρεπούς εργασίας, η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη, το εμπόριο και η 
συνεργασία Νότου-Νότου, η εκπαίδευση, ο 
πολιτισμός, ο τουρισμός, οι τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών, η υγεία, η 
δικαιοσύνη, τα τελωνεία, η φορολογία, η 
οικονομία, η στατιστική και κάθε άλλο 
θέμα που άπτεται των ειδικών 
συμφερόντων της Ένωσης ή των 
αμοιβαίων συμφερόντων της Ένωσης και 
τρίτων χωρών,

των πόρων, οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, οι 
μεταφορές, η επιστήμη, η έρευνα και η 
καινοτομία, η ενίσχυση των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και 
της κοινωνίας των πολιτών, η
απασχόληση και η κοινωνική πολιτική, η 
βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης 
της προαγωγής της αξιοπρεπούς εργασίας, 
η εταιρική κοινωνική ευθύνη, το εμπόριο 
και η συνεργασία Βορρά-Νότου και
Νότου-Νότου, η εκπαίδευση, η 
επαγγελματική επιμόρφωση, ο πολιτισμός, 
ο τουρισμός, η τοπική ανάπτυξη, οι 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών, η υγεία, η δικαιοσύνη, τα 
τελωνεία, η φορολογία, η οικονομία, η 
στατιστική και κάθε άλλο θέμα που 
άπτεται των ειδικών συμφερόντων της 
Ένωσης ή των αμοιβαίων συμφερόντων 
της Ένωσης και τρίτων χωρών,

Or. fr

Τροπολογία 56
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με 
την Ένωση και της προβολής της σε τρίτες 
χώρες.

(ζ) προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με 
την Ένωση και ενίσχυση της δυνατότητάς 
της να συνάπτει συμμαχίες με τρίτες 
χώρες για την επίτευξη ορισμένων από 
τους βασικούς στόχους της (όσον αφορά 
το περιβάλλον, την πολιτιστική 
πολυμορφία, την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες). 

Or. en
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Τροπολογία 57
Gianluca Susta

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020
Η κατανομή για ειδικούς στόχους του 
συνολικού οικονομικού ποσού αναφοράς 
(1.131.000.000 ευρώ) έχει ως εξής:
Στόχος αριθ. 1 (εφαρμογή της διεθνούς 
διάστασης της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020»): 43%·
Στόχος αριθ. 2 (βελτίωση της πρόσβασης 
στην αγορά και ανάπτυξη του εμπορίου, 
των επενδύσεων και των 
επιχειρηματικών ευκαιριών για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες): 30%·
Στόχος αριθ. 3 (ευρεία ενίσχυση της 
κατανόησης και της προβολής της 
Ένωσης και του ρόλου της στην 
παγκόσμια σκηνή): 18%· και
Μη διατεθέντα αποθεματικά (θα πρέπει 
να κατανεμηθούν στους τρεις στόχους 
κατά τον σχεδιασμό ανάλογα με τις 
ανάγκες), 5%.

Or. it

Τροπολογία 58
Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα 1α (νέο)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ 
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ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020
Η κατανομή για ειδικούς στόχους του 
συνολικού οικονομικού ποσού αναφοράς 
(1.131.000.000 ευρώ) έχει ως εξής:
Στόχος αριθ. 1 (εφαρμογή της διεθνούς 
διάστασης της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020»):53%·
Στόχος αριθ. 2 (προαγωγή υψηλών 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προτύπων για δίκαιες και ισότιμες 
εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις):20%·  
Στόχος αριθ. 3 (ευρεία ενίσχυση της 
κατανόησης και της προβολής της 
Ένωσης και του ρόλου της στην 
παγκόσμια σκηνή): 18%· και
Μη διατεθέντα αποθεματικά (θα πρέπει 
να διατεθούν στους τρεις στόχους 
ανάλογα με τις ανάγκες): 5%.

Or. en


