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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 
του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των 
περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις
(COM(2011)0598 – C7-0305/2012 – 2011/0260(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0598),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και [ART2] της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C7-0305/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
δύνανται ταχέως να επανενταχθούν στο 
παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού 
μόλις θα έχουν προβεί στις αναγκαίες 
ενέργειες για την επικύρωση των 
συμφωνιών τους και εν αναμονή της 

(5) Για να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
δύνανται ταχέως να επανενταχθούν στο 
παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού 
μόλις θα έχουν προβεί στις αναγκαίες 
ενέργειες για την επικύρωση των 
συμφωνιών τους και εν αναμονή της 
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έναρξης ισχύος τους, η εξουσία έγκρισης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανατεθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά την 
επαναφορά των χωρών που αφαιρέθηκαν 
από το παράρτημα I μέσω του εν λόγω 
κανονισμού. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβαίνει σε 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

έναρξης ισχύος τους, η εξουσία έγκρισης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανατεθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά την 
επαναφορά των χωρών που αφαιρέθηκαν 
από το παράρτημα I μέσω του εν λόγω 
κανονισμού. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβαίνει σε 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να παρέχει πλήρη ενημέρωση και 
τεκμηρίωση για τις συνεδριάσεις της με 
τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στο 
πλαίσιο των εργασιών της για την 
προετοιμασία και σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να καλεί εμπειρογνώμονες από το 
Κοινοβούλιο για να συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις αυτές,

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 - σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1528/2007
Άρθρο 2β - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανάθεση εξουσίας για την οποία 
γίνεται λόγος στο άρθρο 2α ανατίθεται 
στην Επιτροπή επ’ αόριστον, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία έναρξης 

2. Η ανάθεση εξουσίας για την οποία 
γίνεται λόγος στο άρθρο 2α ανατίθεται 
στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών 
από ...*. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση 
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ισχύος του παρόντος κανονισμού. σχετικά με την ανάθεση εξουσίας το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση 
εξουσίας θα παρατείνεται σιωπηρά για 
περιόδους ταυτόσημης διάρκειας, εκτός 
εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο αντιταχθούν σε αυτή την 
παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν 
από τη λήξη της κάθε περιόδου.
__________
ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2014. Εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2016. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως 
προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε 
κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως 
προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε 
κάθε κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να δοθεί περισσότερος χρόνος για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με σκοπό την 
επίτευξη συμφωνίας για συνολικές ΣΟΕΣ, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος που ενέχεται για 
ορισμένες χώρες ΑΚΕ, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν μεγάλες αναπτυξιακές ανάγκες και 
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ένδειας, να έχουν εξαιρετικά μειωμένη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμφωνία του Κοτονού προβλέπει τη σύναψη συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης 
(ΣΟΕΣ) μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού (ΑΚΕ) και της ΕΕ και των κρατών μελών της, και οι λεπτομερείς ρυθμίσεις που 
άρχισαν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2008 σε προϊόντα προερχόμενα από τις εν 
λόγω χώρες έχουν καθοριστεί στον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1528/2007, τον 
επονομαζόμενο κανονισμό για την πρόσβαση στην αγορά. Ο εν λόγω κανονισμός διέπει το 
ευρωενωσιακό καθεστώς εισαγωγής αγαθών από τις 36 χώρες ΑΚΕ που μονογράφησαν 
συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης το 2007. Αποτέλεσε μία μεταβατική λύση για 
χώρες που δεν ήταν ακόμη σε θέση να εφαρμόσουν ΣΟΕΣ, εν αναμονή της επικύρωσης. Στην 
ουσία, ο κανονισμός επίσπευσε μονομερώς την ατελή πρόσβαση στην αγορά την οποία η ΕΕ 
πρόσφερε με αυτές τις συμφωνίες. 

Ωστόσο, αρκετές χώρες ούτε προέβησαν στις αναγκαίες ενέργειες για την επικύρωση κάποιας 
ΣΟΕΣ, αλλά ούτε και ολοκλήρωσαν συνολικές περιφερειακές διαπραγματεύσεις. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή προτείνει ότι, από 1ης Ιανουαρίου 2014, οι χώρες που δεν υπέγραψαν ή 
επικύρωσαν τις συμφωνίες τους, θα πρέπει να διαγραφούν από τον κατάλογο των δικαιούχων 
αυτής της διάταξης.

Οι 18 χώρες οι οποίες δεν έχουν μέχρι στιγμής προβεί στη διαδικασία επικύρωσης εμπίπτουν 
σε διαφορετικές κατηγορίες και, υπό τις σημερινές συνθήκες, οι πρακτικές συνέπειες αυτής 
της πρότασης θα εξαρτηθούν από το καθεστώς τους και την τελική συμφωνία που θα 
επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων 
(ΣΓΠ): 

 οι χώρες: Μπουρούντι, Κομόρες, Αϊτή, Λεσότο, Μοζαμβίκη, Ρουάντα, Τανζανία, 
Ουγκάντα και Ζάμπια είναι ελάχιστα αναπτυγμένες χώρες που θα συνεχίσουν να 
απολαμβάνουν αδασμολόγητη και άνευ ποσοστώσεων πρόσβαση δυνάμει του 
προγράμματος «Όλα εκτός από Όπλα», και ως εκ τούτου δεν θα επηρεαστούν·

 οι χώρες: Καμερούν, Φίτζι, Γκάνα, Ακτή Ελεφαντοστού, Κένυα, Σουαζιλάνδη και 
Ζιμπάμπουε θα επανέλθουν στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, 
το οποίο προβλέπει μεν μειωμένους δασμούς σε σύγκριση με τον συντελεστή του 
μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) αλλά δεν είναι τόσο ευνοϊκό ώστε να παρέχει 
αδασμολόγητη και άνευ ποσοστώσεων πρόσβαση, το οποίο οδηγεί σε αυξημένους 
δασμούς στις περισσότερες βασικές εξαγωγές·

 οι χώρες: Μποτσουάνα και Ναμίμπια, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως χώρες υψηλού 
μεσαίου εισοδήματος, θα μπορούσαν, σύμφωνα με την πρόταση για το σύστημα 
γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), να επανέλθουν στον συντελεστή του μάλλον 
ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ), όπως εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες 
(περιλαμβανομένων, επί παραδείγματι, και των Ηνωμένων Πολιτειών και της 
Ιαπωνίας). 

Η Επιτροπή προτάσσει το επιχείρημα ότι η σημερινή κατάσταση δεν συμβιβάζεται με τους 
κανόνες του ΠΟΕ και ότι, επίσης, πρόκειται για ζήτημα δικαιοσύνης αφενός έναντι χωρών οι 
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οποίες έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους και έχουν επικυρώσει τις συμφωνίες τους, και
αφετέρου έναντι αναπτυσσομένων χωρών που δεν είναι εταίροι ΑΚΕ. Η τροποποίηση του 
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1528/2007 αποτελεί τμήμα μιας προσέγγισης με δύο 
σκέλη που περιλαμβάνει κει την ενίσχυση των εν εξελίξει ΣΟΕΣ με σκοπό την ολοκλήρωση 
ολοκληρωμένων περιφερειακών συμφωνιών. Αυτός είναι ουσιαστικά ο βασικός λόγος της 
πρότασης αυτής: να αυξηθεί η πίεση και, ως εκ τούτου, η δυναμική των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, ο εισηγητής δεν είναι πεπεισμένος ότι η επιβολή μίας τόσο βραχείας, μονομερώς 
προθεσμίας που εφαρμόζεται μονομερώς συνιστά την βέλτιστη προσέγγιση για την επίτευξη 
του επιθυμητού αποτελέσματος. Πράγματι, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι σύμφωνα με τους 
οποίους οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν το 2007 δεν τέθηκαν σε εφαρμογή καθώς και λόγοι 
για τους οποίους δεν ολοκληρώθηκαν οι συνολικές περιφερειακές συμφωνίες. Αρκετές από 
τις συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν το 2007, επιτεύχθηκαν με μεμονωμένες χώρες και όχι με 
ολόκληρες τις περιφέρειες οι οποίες εξακολούθησαν τις διαπραγματεύσεις. Εν τούτοις, μία 
απόφαση για την εφαρμογή των ΣΟΕΣ από αυτές τις μεμονωμένες χώρες εντός της 
περιφέρειας θα είχαν αρνητική επίπτωση στην περιφερειακή διαδικασία ολοκλήρωσης. Οι 
στόχοι που προωθούν οι ΣΟΕΣ τους οποίους στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
συνδέονται με το γεγονός ότι οι συμφωνίες θα έπρεπε να συνεισφέρουν στην εμβάθυνση της 
περιφερειακής διαδικασίας ολοκλήρωσης και στην ενίσχυση της οικονομικής αύξησης και 
ανάπτυξης για όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες και περιφέρειες. Οι μερικές συμφωνίες θα 
επέφεραν αντίθετα αποτελέσματα.

Η διαδικασία των ΣΟΕΣ θα έπρεπε να προσφέρει σταθερή και αυξημένη πρόσβαση στην 
αγορά για τις εξαγωγές προϊόντων από χώρες ΑΚΕ αλλά, εάν εγκρινόταν αυτή η 
τροποποίηση, ορισμένες χώρες ΑΚΕ οι οποίες εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεγάλες 
αναπτυξιακές ανάγκες και να σημειώνουν υψηλά επίπεδα φτώχειας, θα είχαν πολύ μειωμένες 
δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα διέθεταν ούτε 
καν εναλλακτικό προτιμησιακό καθεστώς στο οποίο να μπορούν να προσφεύγουν, ιδίως σε 
περίπτωση έγκρισης της πρότασης για την αναθεώρηση του συστήματος ΣΓΠ). Για να δοθεί 
χρόνος για την προσαρμογή και να περιορισθούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, ιδίως για 
τις χώρες που θα υποχρεωνόντουσαν σε μειωμένη πρόσβαση στην αγορά, είναι απαραίτητο 
να προσαρμοστούν τα χρονοδιαγράμματα κατά τρόπο που να επιτρέπουν μεταβατική περίοδο 
μεταξύ της ενάρξεως ισχύος του νέου συστήματος ΣΓΠ και της ενάρξεως ισχύος του 
τροποποιημένου κανονισμού.

Οι διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις είναι από την φύση τους περίπλοκες και συχνά δεν 
μπορούν να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων βραχείας περιόδου. Ο ΠΟΕ είναι σε 
θέση να κατανοήσει αυτή την πραγματικότητα λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση 
στασιμότητας του αναπτυξιακού γύρου της Ντόχα. Η μονόπλευρη άσκηση πίεσης για την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων εντός ενός συγκεκριμένου βραχέος χρονοδιαγράμματος, 
ασχέτως του αν έχουν επιλυθεί ή όχι τα επίμαχα ζητήματα, δεν αποτελεί τον καλύτερο τρόπο 
ια τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος με σκοπό τη σύναψη διαπραγματεύσεων οι οποίες πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα και τα σημεία ανησυχίας αμφότερων των πλευρών. 
Ωστόσο, είναι εξ ίσου σημαντικό να τηρούνται οι κανόνες του ΠΟΕ και ο υπό εξέταση 
κανονισμός να θεωρηθεί εκ των πραγμάτων ως προσωρινή ρύθμιση. Η διατήρηση 
προτιμησιακού καθεστώτος για χώρες που δεν πληρούν τα κριτήρια δεν συνιστά βιώσιμη 
κατάσταση, αλλά η προταθείσα προθεσμία δεν είναι ρεαλιστική και είναι πολύ μικρότερη 
από αυτήν που θα απαιτείτο για την επιτυχή ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων. 
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Για να επιτευχθεί η επικύρωση των συμφωνιών έως την 1η Ιανουαρίου 2014, οι 
διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν επιτυχώς έως τον Ιούνιο 2012. Δεδομένης της 
σπουδαιότητας και του εύρους των θεμάτων που εξακολουθούν να εκκρεμούν, το εγχείρημα 
αυτό δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής προτείνει να δοθεί 
παράταση, ώστε η τροποποίηση να αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης και τροπολογίες για την ευθυγράμμιση των διαδικασιών 
λήψεως αποφάσεων σύμφωνα με αυτές που προβλέπονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. 
Προτείνεται να δοθούν αρμοδιότητες στην Επιτροπή για να μπορεί να εκδίδει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ με σκοπό την τροποποίηση του 
παραρτήματος I ώστε να συμπεριληφθούν εκ νέου σ' αυτό οι χώρες που εγκρίνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για την επικύρωση ΣΟΕΣ. Οι τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής 
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε θέσεις που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο οριζόντιων κανονισμών 
οι οποίοι καλούνται «omnibus».


