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Τροπολογία 10
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Επιπλέον, από το 2007 και μετά, η 
Ένωση ενισχύει και εμβαθύνει τη 
συνεργασία και τις εταιρικές της σχέσεις 
με αναπτυσσόμενες και σε μεταβατικό 
στάδιο χώρες στην Ασία, την Κεντρική 
Ασία και τη Λατινική Αμερική, καθώς και 
με το Ιράκ, το Ιράν, την Υεμένη και τη 
Νότια Αφρική, δυνάμει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση 
μηχανισμού χρηματοδότησης της 
αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ).

3) Επιπλέον, από το 2007 και μετά, η 
Ένωση ενισχύει και εμβαθύνει τη 
συνεργασία και τις εταιρικές της σχέσεις 
με αναπτυσσόμενες και σε μεταβατικό 
στάδιο χώρες στην Λατινική Αμερική, την
Ασία, την Κεντρική Ασία, την Μέση 
Ανατολή και τη Νότιο Αφρική, δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για 
τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης 
της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για την 
αναπτυξιακή συνεργασία δεν αναφέρει καμία άλλη χώρα εκτός από την Νότιο Αφρική. 
Σύμφωνα με το περιεχόμενο του ισχύοντος κανονισμού, είναι σημαντικό να αποφευχθεί 
συγκεκριμένη μνεία, επιτρέποντας σε ένα ευρύ φάσμα χωρών την πρόσβαση στο μέσο 
χρηματοδότησης, και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη νομοθετική συνοχή.

Τροπολογία 11
Adina-Ioana Vălean

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 

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 



PE491.071v01-00 4/12 AM\903960EL.doc

EL

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 
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.

εμπόριο, στο εμπόριο και τη συνεργασία 
Νότου-Νότου, στην διαχείριση των 
πόρων και των ενεργειακών αγορών, 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 
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.

Or. en

Τροπολογία 12
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) Η ΕΕ χρειάζεται ένα χρηματοδοτικό 
μέσο παγκόσμιας εμβέλειας, το οποίο θα 
καθιστά δυνατή τη χρηματοδότηση μέτρων 
που δεν εμπίπτουν μεν στο πεδίο της ΔΑΒ 
αλλά που είναι καίριας σημασίας για την 
εμβάθυνση και την παγίωση των σχέσεών 
της με τις οικείες χώρες εταίρους, ιδίως 
μέσω των διαλόγων πολιτικής και της 
ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων.

8) Η ΕΕ χρειάζεται ένα χρηματοδοτικό 
μέσο παγκόσμιας εμβέλειας, το οποίο θα 
καθιστά δυνατή τη χρηματοδότηση μέτρων 
που δεν εμπίπτουν μεν στο πεδίο της ΔΑΒ 
αλλά που είναι καίριας σημασίας για την 
εμβάθυνση και την παγίωση των σχέσεών 
της με τις οικείες χώρες εταίρους, ιδίως 
μέσω των διαλόγων πολιτικής και των
εταιρικών σχέσεων, καθώς  και με την 
ανάπτυξη σημαντικών προγραμμάτων 
κοινού ενδιαφέροντος .

Or. en
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Τροπολογία 13
Andrzej Grzyb

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 
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.

12) 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. Ως εκ τούτου, 
η Ένωση πρέπει να ενεργήσει με σκοπό
την εξασφάλιση μιας παγκόσμιας 
συμφωνίας για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 14
Adina-Ioana Vălean

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 
διατυπώνεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Προϋπολογισμός για την
«Ευρώπη 2020»» περί αύξησης του 
συναφούς με το κλίμα ποσοστού του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στο 20% 

12) Συγκεκριμένα, η καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος αναγνωρίζεται ως 
μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες
προκλήσεις και ως ένας τομέας στον 
οποίον απαιτείται επειγόντως ανάληψη 
διεθνούς δράσης. Σύμφωνα με την 
πρόθεση που 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 
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τουλάχιστον, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να συνεισφέρει στην επίτευξη του 
εν λόγω σκοπού.

κανονισμός θα πρέπει να συνεισφέρει στην 
επίτευξη του εν λόγω σκοπού.

Or. en

Τροπολογία 15
Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) Μέσω του παρόντος κανονισμού, η 
Ένωση θα πρέπει να συμβάλει στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», και κυρίως στόχων που άπτονται 
της κλιματικής αλλαγής, της μετάβασης 
σε μία πιο πράσινη οικονομία και της 
απόδοσης των πόρων, του εμπορίου και 
των επενδύσεων, της επιχειρηματικής και 
κανονιστικής συνεργασίας με τρίτες 
χώρες, καθώς και στην προώθηση της 
δημόσιας διπλωματίας, της 
εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και δραστηριοτήτων προβολής.

14) Μέσω του παρόντος κανονισμού, η 
Ένωση θα πρέπει να συμβάλει στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», καθώς και στην προώθηση της 
δημόσιας διπλωματίας, της 
εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και δραστηριοτήτων προβολής.

Or. en

Τροπολογία 16
Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) Μέσω του παρόντος κανονισμού, η 
Ένωση θα πρέπει να συμβάλει στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», και κυρίως στόχων που άπτονται 
της κλιματικής αλλαγής, της μετάβασης σε 
μία πιο πράσινη οικονομία και της 

14) Μέσω του παρόντος κανονισμού, η 
Ένωση θα πρέπει να συμβάλει στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», και κυρίως στόχων που άπτονται 
της κλιματικής αλλαγής, της μετάβασης σε 
μία πιο πράσινη οικονομία και της 
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απόδοσης των πόρων, του εμπορίου και 
των επενδύσεων, της επιχειρηματικής και 
κανονιστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, 
καθώς και στην προώθηση της δημόσιας 
διπλωματίας, της 
εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και δραστηριοτήτων προβολής.

απόδοσης των πόρων, της επιστήμης, της 
έρευνας και της καινοτομίας, του 
εμπορίου και των επενδύσεων, της 
επιχειρηματικής και κανονιστικής 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και της 
βελτίωσης της πρόσβασης των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αγορές,
καθώς και στην προώθηση της δημόσιας 
διπλωματίας, της 
εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και δραστηριοτήτων προβολής.
             

Or. es

Τροπολογία 17
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) Μέσω του παρόντος κανονισμού, η 
Ένωση θα πρέπει να συμβάλει στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», και κυρίως στόχων που άπτονται 
της κλιματικής αλλαγής, της μετάβασης σε 
μία πιο πράσινη οικονομία και της 
απόδοσης των πόρων, του εμπορίου και 
των επενδύσεων, της επιχειρηματικής και 
κανονιστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, 
καθώς και στην προώθηση της δημόσιας 
διπλωματίας, της 
εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και δραστηριοτήτων προβολής.

14) Μέσω του παρόντος κανονισμού, η 
Ένωση θα πρέπει να συμβάλει στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», και κυρίως στόχων που άπτονται 
της κλιματικής αλλαγής, της ασφάλειας 
του ενεργειακού εφοδιασμού, της
μετάβασης σε μία πιο πράσινη οικονομία 
και της απόδοσης των πόρων, του 
εμπορίου και των επενδύσεων, της 
επιχειρηματικής και κανονιστικής 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, καθώς και 
στην προώθηση της δημόσιας 
διπλωματίας, της 
εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και δραστηριοτήτων προβολής.

Or. en

Τροπολογία 18
Adina-Ioana Vălean



PE491.071v01-00 8/12 AM\903960EL.doc

EL

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 με εξειδικευμένο και 
έγκαιρο τρόπο σε εξελισσόμενες ανάγκες
και/ή απρόβλεπτα γεγονότα, 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.

Or. en

Τροπολογία 19
Andrzej Grzyb

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) 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. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στη στήριξη των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων εντός της 
Ένωσης και την διεθνοποίησή τους,
έχοντας υπόψη το ρόλο τους στην 
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οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 20
Josefa Andrés Barea

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) βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
και ενίσχυση των ευκαιριών στον τομέα 
του εμπορίου, των επενδύσεων και των 
επιχειρήσεων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες,
ιδίως τις ΜΜΕ, μέσω οικονομικών 
εταιρικών σχέσεων και επιχειρηματικής 
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,

                

Or. es

Τροπολογία 21
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναλυτικοί τομείς συνεργασίας τους Οι αναλυτικοί τομείς συνεργασίας τους 
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οποίους επιδιώκει η παρεχόμενη από την 
Ένωση βοήθεια δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού απαριθμούνται στο 
παράρτημα. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 7, με στόχο
την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση του 
παραρτήματος.

οποίους επιδιώκει η παρεχόμενη από την 
Ένωση βοήθεια δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού απαριθμούνται στο 
παράρτημα. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 7, με στόχο 
τη συμπλήρωση του παραρτήματος.
      

Or. ro

Τροπολογία 22
Silvia-Adriana Ţicău

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, 
περιλαμβάνοντας και τον επιχειρηματικό 
τομέα,  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».

                

Or. ro
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Τροπολογία 23
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a a)τηνη προώθηση και στήριξη για 
πρωτοβουλίες και δράσεις που 
αποσκοπούν να δημιουργήσουν 
πραγματική λειτουργία των αγορών, και 
την άρση της γραφειοκρατίας και των 
εμπορικών φραγμών, με στόχο την 
περαιτέρω προώθηση του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 24
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – 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 

στ) προαγωγή πρωτοβουλιών, δράσεων 
και προγραμμάτων 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 
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θέμα που άπτεται των ειδικών 
συμφερόντων της Ένωσης ή των 
αμοιβαίων συμφερόντων της Ένωσης και 
τρίτων χωρών,

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


