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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Μέσο Εταιρικής Σχέσης αποσκοπεί στην εφαρμογή της διεθνούς διάστασης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με τη στήριξη διμερών, περιφερειακών και διαπεριφερειακών 
εταιρικών σχέσεων της ΕΕ, τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά και την ανάπτυξη των 
ευκαιριών στον τομέα του εμπορίου, των επενδύσεων και των επιχειρήσεων για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ και την αύξηση της προβολής της ΕΕ σε όλο τον 
κόσμο. Αντικαθιστά το χρηματοδοτικό Μέσο για τη Συνεργασία με τις Εκβιομηχανισμένες 
και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (ICI), επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής 
του και τη γεωγραφική κάλυψη σε όλες τις τρίτες χώρες. Το Μέσο Εταιρικής Σχέσης με τους 
ορισθέντες στόχους του και το πεδίο εφαρμογής του θεωρείται στοιχείο στήριξης για την 
προβολή των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ προς τα έξω. Ως τέτοιο το μελλοντικό μέσο θα 
πρέπει να συμπληρώνει ενέργειες που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων ΕΕ, 
μεταξύ άλλων, του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας 
2020, του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και ΜΜΕ», τα οποία εμπίπτουν στον τομέα 
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Μολονότι η γεωγραφική κάλυψη και οι γενικοί στόχοι πολιτικής είναι πιθανόν να 
προσδώσουν μεγάλη ευελιξία στο Μέσο Εταιρικής Σχέσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει ωστόσο 
να δοθεί στην αποφυγή δημιουργίας σύγχυσης μεταξύ των δυνητικών αιτούντων. Η 
συντάκτρια γνωμοδότησης αναγνωρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να προσαρμόσει τους τομείς συνεργασίας που 
καθορίζονται σε παράρτημα του Μέσου Εταιρικής Σχέσης. Αν και συμφωνεί ότι με τον τρόπο 
αυτό μπορούν να δοθούν ταχέως απαντήσεις σε μελλοντικές οικονομικές προκλήσεις, θεωρεί 
ότι η προτεινόμενη διατύπωση του παραρτήματος είναι πολύ περιεκτική με χρήση γενικών 
όρων, πράγμα που καθιστά δυνατή την ενσωμάτωσή του στο κείμενο του κανονισμού χωρίς 
να παρεμποδίζεται η ευελιξία του.

Έχοντας κατά νου τις ανωτέρω σκέψεις, οι τροπολογίες που προτείνονται στο σχέδιο 
κανονισμού σχετικά με το Μέσο Εταιρικής Σχέσης αναμένεται να δώσουν περαιτέρω 
διευκρινίσεις όσον αφορά την ικανότητά του να συμπληρώσει τις δράσεις που υλοποιούνται 
δυνάμει άλλων προγραμμάτων της ΕΕ. Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι πρέπει να 
αποφεύγεται η επανάληψη των προσπαθειών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα 
της χρηματοοικονομικής στήριξης δυνάμει του Μέσου Εταιρικής Σχέσης. Επίσης, προτείνει 
τροπολογίες στο παράρτημα του Μέσου Εταιρικής Σχέσης στο οποίο περιγράφονται σε 
γενικές γραμμές οι τομείς συνεργασίας, καθώς πιστεύει ότι ορισμένοι τομείς δραστηριοτήτων 
εντός της σφαίρας αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
συγκεκριμένα, έρευνα και καινοτομία, ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, βιομηχανία 
και επιχειρήσεις ή τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας χρειάζονται περισσότερη 
έμφαση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 



PE485.932v01-00 4/8 PA\896114EL.doc

EL

τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Επιπλέον, η Ένωση ενισχύει τις 
διμερείς της σχέσεις και με άλλες ολοένα 
σημαντικότερες αναπτυσσόμενες χώρες 
μέσου εισοδήματος στην Ασία και τη 
Λατινική Αμερική, επεκτείνοντας την 
εταιρική συνεργασία και τους διαλόγους 
πολιτικής σε τομείς και θεματικές πέραν 
της αναπτυξιακής συνεργασίας. Όσον 
αφορά τη Ρωσία, οι σχέσεις έχουν επίσης 
εξελιχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της 
εταιρικής σχέσης Ένωσης-Ρωσίας για τον 
εκσυγχρονισμό, καταδεικνύοντας τη 
σημασία της Ρωσίας ως στρατηγικού 
εταίρου για την Ένωση τόσο σε επίπεδο 
διμερών σχέσεων όσο και σε επίπεδο 
παγκοσμίων ζητημάτων.

(6) Επιπλέον, η Ένωση ενισχύει τις 
διμερείς της σχέσεις και με άλλες ολοένα 
σημαντικότερες αναπτυσσόμενες χώρες 
μέσου εισοδήματος στην Ασία και τη 
Λατινική Αμερική, επεκτείνοντας την 
εταιρική συνεργασία και τους διαλόγους 
πολιτικής σε τομείς και θεματικές πέραν 
της αναπτυξιακής συνεργασίας. Όσον 
αφορά τη Ρωσία, οι σχέσεις έχουν επίσης 
εξελιχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω
πρωτοβουλιών όπως η εταιρική σχέση
Ένωσης-Ρωσίας για τον εκσυγχρονισμό
και ο διάλογος ΕΕ-Ρωσίας για την 
ενέργεια, καταδεικνύοντας τη σημασία της 
Ρωσίας ως στρατηγικού εταίρου για την 
Ένωση τόσο σε επίπεδο διμερών σχέσεων 
όσο και σε επίπεδο παγκοσμίων 
ζητημάτων.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Οι ενέργειες δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού μπορούν να συμπληρώνουν 
την εξωτερική διάσταση των εσωτερικών 
πολιτικών που υλοποιούνται δυνάμει 
άλλων προγραμμάτων της Ένωσης (όπως 
το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και 
την καινοτομία Ορίζοντας 2020 και το 
πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 
ΜΜΕ»), εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι 
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αποφεύγεται οιαδήποτε επανάληψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να δημιουργούνται συνέργειες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, ιδιαίτερα 
λαμβάνοντας υπόψη προγράμματα της ΕΕ όπως το Ορίζοντας 2020 και άλλα προγράμματα για 
τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η Ένωση δεσμεύεται στις σχέσεις της 
με τους εταίρους της παγκοσμίως να 
προωθεί την αξιοπρεπή εργασία για όλους 
τους ανθρώπους σε συνδυασμό με την 
επικύρωση και αποτελεσματική εφαρμογή 
των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων 
εργασίας και πολυμερών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών.

(11) Η Ένωση δεσμεύεται στις σχέσεις της 
με τους εταίρους της παγκοσμίως να 
προωθεί την αξιοπρεπή εργασία για όλους 
τους ανθρώπους σε συνδυασμό με την 
επικύρωση και αποτελεσματική εφαρμογή 
των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων 
εργασίας και πολυμερών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών και της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας.

Or. en

Τροπολογία 4

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 

(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 ενέργειας, της 
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κανονιστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, 
καθώς και στην προώθηση της δημόσιας 
διπλωματίας, της 
εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και δραστηριοτήτων προβολής.

επιχειρηματικής και κανονιστικής 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, καθώς και 
στην προώθηση της δημόσιας 
διπλωματίας, της 
εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας 
και δραστηριοτήτων προβολής.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του παρόντος κανονισμού, πρέπει 
να επιδιωχθεί διαφοροποιημένη και 
ευέλικτη προσέγγιση μέσω της ανάπτυξης 
προτύπων συνεργασίας με βασικές χώρες 
εταίρους τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη 
τους τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτικά πλαίσια των εν λόγω χωρών, 
καθώς και τα ειδικά συμφέροντα, και τις 
προτεραιότητες και στρατηγικές πολιτικής 
της Ένωσης, διατηρώντας ταυτόχρονα 
την ικανότητα παρέμβασής της σε 
παγκόσμια κλίμακα, όποτε παρίσταται 
ανάγκη.

(16) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του παρόντος κανονισμού, πρέπει 
να επιδιωχθεί διαφοροποιημένη και 
ευέλικτη προσέγγιση μέσω της ανάπτυξης 
προτύπων συνεργασίας με βασικές χώρες 
εταίρους τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη 
τους τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτικά πλαίσια των εν λόγω χωρών, 
καθώς και τα ειδικά συμφέροντα, και τις 
προτεραιότητες και στρατηγικές πολιτικής 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 6

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, 

(4) Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και κατά τη διαμόρφωση 
πολιτικής, καθώς κατά τον στρατηγικό 
σχεδιασμό και προγραμματισμό και την 
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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.

εφαρμογή μέτρων, 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 και 
προγράμματα της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) στήριξη για ενέργειες που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που θέτει η ενεργειακή 
ασφάλεια της ΕΕ, στην προώθηση του 
χάρτη πορείας για την ενέργεια με 
ορίζοντα το 2050 και στην προαγωγή της 
διαφάνειας και της προβλεψιμότητας στις 
παγκόσμιες ενεργειακές αγορές και της 
μεταφοράς  τεχνολογίας,

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) προαγωγή εταιρικών σχέσεων, 
πρωτοβουλιών και ενεργειών που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της 
Ένωσης και πρωτοβουλιών ικανών να 
ενισχύσουν τις επιδόσεις της Ένωσης 
στην έρευνα και στην καινοτομία καθώς 
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και την προώθηση του ψηφιακού 
θεματολογίου της,

Or. en

Τροπολογία 9

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 
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, οι μεταφορές, 
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, 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


