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Τροπολογία 1
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας που καθιερώνει 
την αρχή της συνοχής της εμπορικής 
πολιτικής και της αναπτυξιακής 
πολιτικής της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 2
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της 
ΣΛΕΕ, που ορίζει ως κύριο στόχο της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ την 
εξάλειψη της φτώχειας και καθιερώνει 
την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής 
πολιτικής,

Or. en

Τροπολογία 3
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που 
εγκρίθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2015 στην 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών 
τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της 
Ένωσης στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και τις διαδικασίες που 
υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις 
σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών 
και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών4 ,

διαγράφεται

__________________
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2014)0027.

Or. en

Τροπολογία 4
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΕΙΜ του 
2010 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
τίτλο «Internationalisation of European 
SMEs» (Διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ),

Or. en

Τροπολογία 5
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: 
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010) 2020),

Or. es

Τροπολογία 6
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 
27ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με μια 
νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη 
στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 (2010/2152(INI))1,

__________________
1ΕΕ C 56E της 26.2.2013, σ. 87–98

Or. es

Τροπολογία 7
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη 
και παγκόσμιες υποθέσεις – Η εμπορική 
πολιτική ως βασική συνιστώσα της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»της ΕΕ» 
(COM(2010) 0612),
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Or. es

Τροπολογία 8
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια 
ανάκαμψη με άφθονες θέσεις 
απασχόλησης» (COM (2012) 0173),

Or. es

Τροπολογία 9
Klaus Buchner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη συστηματική 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από το 
τμήμα αξιολόγησης πολιτικής και 
δραστηριοτήτων (IOB) του Υπουργείου 
Εξωτερικών των Κάτω Χωρών με τίτλο 
«Public-Private Partnerships in 
developing countries» (Συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στις 
αναπτυσσόμενες χώρες),

Or. en

Τροπολογία 10
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΟΣΑ 
του 1997 για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων 
λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές 
συναλλαγές,

Or. es

Τροπολογία 11
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την παράγραφο 46 του 
τελικού εγγράφου της Συνδιάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την 
αειφόρο ανάπτυξη (Ρίο+20),

Or. es

Τροπολογία 12
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες 
επικαιροποιήθηκαν τον Μάιο του 2011,

Or. es
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Τροπολογία 13
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Μια ανανεωμένη 
στρατηγική ΕΕ 2011-2014 για την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)
0681),

Or. es

Τροπολογία 14
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 
29ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιόπιστη 
προώθηση των συμφερόντων της 
κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
(2012/2097(INI)) PE 498.081v02-00· A7-
0023/20131

__________________
1P7_TA(2013) 0050

Or. es

15
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 ι (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις αρχές για τη 
χειραφέτηση των γυναικών, που 
παρουσίασε ο ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2010 
και οι οποίες προσφέρουν καθοδήγηση 
για τη χειραφέτηση των γυναικών στον 
τόπο εργασίας, στην αγορά και στην 
κοινότητα και είναι το αποτέλεσμα της 
συνεργασίας μεταξύ του ταμείου 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τις 
Γυναίκες και της πρωτοβουλίας 
«Παγκόσμιο Συμβόλαιο»·

Or. es

Τροπολογία 16
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων της 8ης 
Δεκεμβρίου 2009(1),

Or. es

Τροπολογία 17
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την παράγραφο 5 της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο 
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«Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών 2010-2015» 
(COM(2010) 0491),

Or. es

Τροπολογία 18
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά 
με τις θεμελιώδεις αρχές και τα 
δικαιώματα στην εργασία που 
θεσπίστηκε το 1998, όπως επίσης και τις 
συμβάσεις της ΔΟΕ με τις οποίες 
καθιερώνονται ελάχιστοι θεμελιώδεις 
κανόνες σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά 
την κατάργηση της αναγκαστικής 
εργασίας (αριθ. 29 (1930) και αριθ. 105 
(1957)), την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων (αριθ. 87 
(1948) και αριθ. 98 (1949)), την 
κατάργηση της παιδικής εργασίας 
(αριθ. 138 (1973) και αριθ. 182 (1999)), 
καθώς και την κατάργηση των 
διακρίσεων στην απασχόληση (αριθ. 100 
(1951) και αριθ. 111 (1958)),

Or. es

Τροπολογία 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 ιγ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της ΔΟΕ 
για τις ρήτρες εργασίας (δημόσιες 
συμβάσεις) (αριθ. 94) (1949) και τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις (αριθ. 154),

Or. es

Τροπολογία 20
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 ιδ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ατζέντα για την 
αξιοπρεπή εργασία και το παγκόσμιο 
σύμφωνο απασχόλησης της ΔΟΕ, όπως 
εγκρίθηκαν με παγκόσμια συναίνεση στις 
19 Ιουνίου 2009 στη Διεθνή Διάσκεψη 
Εργασίας,

Or. es

Τροπολογία 21
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 ιε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΔΟΕ 
σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη για 
μια έντιμη παγκοσμιοποίηση που 
εγκρίθηκε με τη συναίνεση των 183 
κρατών μελών της ΔΟΕ στις 10 Ιουνίου 
2008,

Or. es
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Τροπολογία 22
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές 
δομές των χωρών και ο δυναμισμός αυτών 
επωφελούνται από συνθήκες που ευνοούν 
την αλληλεπίδραση μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα καθώς και τη συνεργασία 
μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
μέσω κοινών πρωτοβουλιών και 
επιχειρήσεων·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες 
και οι οικονομικές δομές των χωρών και ο 
δυναμισμός αυτών επωφελούνται από 
συνθήκες που ευνοούν την αλληλεπίδραση 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
καθώς και τη συνεργασία μεταξύ 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μεταξύ 
άλλων μοντέλων μέσω κοινών 
πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων·

Or. es

Τροπολογία 23
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) βρίσκονται ψηλά στην 
αναπτυξιακή ατζέντα και προωθούνται 
ολοένα και περισσότερο ως τρόπος 
άμβλυνσης του χάσματος 
χρηματοδότησης των υποδομών τόσο 
στις ανεπτυγμένες όσο και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 24
Lola Sánchez Caldentey
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποστήριξη και η συνεργασία της ΕΕ με 
τον ιδιωτικό τομέα μπορεί και πρέπει να 
συμβάλει στη μείωση της φτώχειας και 
της ανισότητας και να προάγει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα και τον 
κοινωνικό διάλογο·

Or. en

Τροπολογία 25
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι οι 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) αποτελούν μακροπρόθεσμο 
εργαλείο που χρησιμοποιείται στις 
κυβερνητικές πολιτικές σε ομοσπονδιακό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεν 
υπάρχει διεθνώς αναγνωρισμένος ορισμός 
και ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για 
αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
πράξη, με τον όρο ΣΔΙΤ θεωρείται ότι 
γίνεται αναφορά σε ένα ευρύ και ποικίλο 
φάσμα συνεργατικών σχέσεων μεταξύ 
δημόσιων (κυβερνήσεις, υπηρεσίες και 
διεθνείς οργανισμοί, ή συνδυασμός αυτών) 
και ιδιωτικών φορέων (εταιρείες ή μη 
κερδοσκοπικοί φορείς) και συνεπάγονται 
συνήθως παροχή από τον ιδιωτικό τομέα 
υποδομών ή στοιχείων ενεργητικού που 
παραδοσιακά παρέχονται από τις 
κυβερνήσεις·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι οι 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) αποτελούν μακροπρόθεσμο 
εργαλείο που χρησιμοποιείται στις 
κυβερνητικές πολιτικές σε διεθνές, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεν 
υπάρχει διεθνώς αναγνωρισμένος ορισμός 
και ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για 
αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
πράξη, με τον όρο ΣΔΙΤ θεωρείται ότι 
γίνεται αναφορά σε ένα ευρύ και ποικίλο 
φάσμα συνεργατικών σχέσεων μεταξύ 
δημόσιων (κυβερνήσεις, υπηρεσίες και 
διεθνείς οργανισμοί, ή συνδυασμός αυτών) 
και ιδιωτικών φορέων (εταιρείες ή μη 
κερδοσκοπικοί φορείς) και συνεπάγονται 
συνήθως παροχή από τον ιδιωτικό τομέα 
υποδομών ή στοιχείων ενεργητικού που 
παραδοσιακά παρέχονται από τις 
κυβερνήσεις·
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Or. es

Τροπολογία 26
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια 
οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 
έπληξε σε μεγάλο βαθμό τις ώριμες, τις 
αναδυόμενες και τις αναπτυσσόμενες 
χώρες και είχε αντίκτυπο στις 
δημοσιονομικές πολιτικές και στην 
πρόσβαση τόσο θεσμικών όσο και 
ιδιωτικών φορέων στα κεφάλαια που 
είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργων, 
με επιπτώσεις τόσο για την ανάπτυξη 
υποδομών και άλλων έργων έντασης 
κεφαλαίου όσο και για την παροχή 
βασικών υπηρεσιών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 27
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια 
οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 
έπληξε σε μεγάλο βαθμό τις ώριμες, τις 
αναδυόμενες και τις αναπτυσσόμενες 
χώρες και είχε αντίκτυπο στις 
δημοσιονομικές πολιτικές και στην 
πρόσβαση τόσο θεσμικών όσο και 
ιδιωτικών φορέων στα κεφάλαια που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση έργων, με 
επιπτώσεις τόσο για την ανάπτυξη 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια 
οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 
έπληξε σε μεγάλο βαθμό τις ώριμες, τις 
αναδυόμενες και τις αναπτυσσόμενες 
χώρες και είχε αντίκτυπο στις 
δημοσιονομικές πολιτικές και στην 
πρόσβαση τόσο θεσμικών όσο και 
ιδιωτικών φορέων, και ιδίως των ΜΜΕ, 
στα κεφάλαια που είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση έργων, με επιπτώσεις τόσο για 
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υποδομών και άλλων έργων έντασης 
κεφαλαίου όσο και για την παροχή 
βασικών υπηρεσιών·

την ανάπτυξη υποδομών και άλλων έργων 
έντασης κεφαλαίου όσο και για την 
παροχή βασικών υπηρεσιών·

Or. es

Τροπολογία 28
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια 
οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 
έπληξε σε μεγάλο βαθμό τις ώριμες, τις 
αναδυόμενες και τις αναπτυσσόμενες 
χώρες και είχε αντίκτυπο στις 
δημοσιονομικές πολιτικές και στην 
πρόσβαση τόσο θεσμικών όσο και 
ιδιωτικών φορέων στα κεφάλαια που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση έργων, με 
επιπτώσεις τόσο για την ανάπτυξη 
υποδομών και άλλων έργων έντασης 
κεφαλαίου όσο και για την παροχή 
βασικών υπηρεσιών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια 
οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 
έπληξε σε μεγάλο βαθμό όλες τις ώριμες, 
τις αναδυόμενες και τις αναπτυσσόμενες 
χώρες και είχε αντίκτυπο στις 
δημοσιονομικές πολιτικές και στην 
πρόσβαση τόσο θεσμικών όσο και 
ιδιωτικών φορέων στα κεφάλαια που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση έργων, με 
επιπτώσεις τόσο για την ανάπτυξη 
υποδομών και άλλων έργων έντασης 
κεφαλαίου όσο και για την παροχή 
βασικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 29
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των 
δημοσιονομικών περιορισμών που έχουν 
οξυνθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης 
και της κρίσης δημόσιου χρέους, είναι 
σημαντική η βελτίωση του κόστους, της 
αποτελεσματικότητας, της 

διαγράφεται



PE554.830v01-00 16/76 AM\1057801EL.doc

EL

αποδοτικότητας και της ποιότητας των 
δημόσιων υπηρεσιών καθώς και η 
διασφάλιση της έγκαιρης παροχής 
δημόσιων υποδομών, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η δέουσα συμμετοχή δημόσιων 
και ιδιωτικών φορέων μπορεί να 
συμβάλλει σε αυτό·

Or. en

Τροπολογία 30
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των 
δημοσιονομικών περιορισμών που έχουν 
οξυνθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης 
και της κρίσης δημόσιου χρέους, είναι 
σημαντική η βελτίωση του κόστους, της 
αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας 
και της ποιότητας των δημόσιων 
υπηρεσιών καθώς και η διασφάλιση της 
έγκαιρης παροχής δημόσιων υποδομών, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέουσα 
συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων μπορεί να συμβάλλει σε αυτό·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των 
δημοσιονομικών περιορισμών που έχουν 
οξυνθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης 
και της κρίσης δημόσιου χρέους, οι 
κυβερνήσεις προσφεύγουν ολοένα και 
περισσότερο σε καινοτόμες λύσεις, όπως
οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
οι οποίες, όταν αναπτύσσονται με τον 
κατάλληλο τρόπο, μπορούν να 
συμβάλλουν στη βελτίωση του κόστους, 
της αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας και της ποιότητας των 
δημόσιων υπηρεσιών καθώς και στη 
διασφάλιση της έγκαιρης παροχής 
δημόσιων υποδομών· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι 
κυβερνήσεις να επιλέγουν τις συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα επειδή, ως 
μέσο, δεν επιβαρύνουν το δημόσιο 
έλλειμμα και όχι πρωτίστως επειδή 
αποτελούν τη βέλτιστη λύση για την 
κατάλληλη διαχείριση των έργων·

Or. es
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Τροπολογία 31
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των 
δημοσιονομικών περιορισμών που έχουν 
οξυνθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης 
και της κρίσης δημόσιου χρέους, είναι 
σημαντική η βελτίωση του κόστους, της 
αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας και της ποιότητας των 
δημόσιων υπηρεσιών καθώς και η 
διασφάλιση της έγκαιρης παροχής 
δημόσιων υποδομών, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η δέουσα συμμετοχή δημόσιων 
και ιδιωτικών φορέων μπορεί να 
συμβάλλει σε αυτό·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των 
δημοσιονομικών περιορισμών που έχουν 
οξυνθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης 
και της κρίσης δημόσιου χρέους, είναι 
σημαντική η βελτίωση του κόστους, της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
των δημόσιων υπηρεσιών καθώς και η 
διασφάλιση της έγκαιρης παροχής 
δημόσιων υποδομών·

Or. fr

Τροπολογία 32
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι 
πρέπει να αναπτυχθούν νέοι τομείς που 
δεν αφορούσαν στο παρελθόν τις 
δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και νέα 
χρηματοδοτικά μέσα, και να υπάρξει ένα 
δίκτυο συμφωνιών ελευθέρων 
συναλλαγών που θα προβλέπουν ή θα 
προετοιμάζουν το έδαφος για περαιτέρω 
συμμετοχή σε επενδυτικά έργα στο 
εξωτερικό με τη σύμπραξη ιδιωτικών 
εταιρειών και δημόσιων φορέων·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 33
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι 
πρέπει να αναπτυχθούν νέοι τομείς που 
δεν αφορούσαν στο παρελθόν τις δημόσιες 
υπηρεσίες, καθώς και νέα χρηματοδοτικά 
μέσα, και να υπάρξει ένα δίκτυο 
συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών που 
θα προβλέπουν ή θα προετοιμάζουν το 
έδαφος για περαιτέρω συμμετοχή σε 
επενδυτικά έργα στο εξωτερικό με τη 
σύμπραξη ιδιωτικών εταιρειών και 
δημόσιων φορέων·

E. λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι είναι 
σκόπιμο να ζητηθεί από τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν νέους τομείς που δεν 
αφορούσαν στο παρελθόν τις δημόσιες 
υπηρεσίες·

Or. fr

Τροπολογία 34
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι
πρέπει να αναπτυχθούν νέοι τομείς που 
δεν αφορούσαν στο παρελθόν τις 
δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και νέα 
χρηματοδοτικά μέσα, και να υπάρξει ένα 
δίκτυο συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών 
που θα προβλέπουν ή θα προετοιμάζουν το 
έδαφος για περαιτέρω συμμετοχή σε 
επενδυτικά έργα στο εξωτερικό με τη 
σύμπραξη ιδιωτικών εταιρειών και 
δημόσιων φορέων·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθέρωση 
του εμπορίου και των επενδύσεων δεν 
αποτελούν αυτοσκοπούς αλλά εργαλεία 
που πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής του παγκόσμιου 
πληθυσμού και ότι, για τον σκοπό αυτό, 
υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν 
καινοτόμες πολιτικές πέραν των νέων 
μέσων, όπως τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, 
καθώς και ένα δίκτυο συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών που θα 
συνδράμουν τις κυβερνήσεις των τρίτων 
χωρών να διασφαλίζουν την παροχή 
υποδομών, αγαθών και υπηρεσιών 
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γενικού συμφέροντος και παράλληλα θα 
προβλέπουν ή θα προετοιμάζουν το έδαφος 
για περαιτέρω συμμετοχή των εταιρειών 
της ΕΕ σε επενδυτικά έργα στο εξωτερικό 
με τη σύμπραξη ιδιωτικών εταιρειών και 
δημόσιων φορέων

Or. es

Τροπολογία 35
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική 
πολιτική της ΕΕ δεν πρέπει να 
ενθαρρύνει ούτε να αποτρέπει τις 
αποφάσεις κρατών να εφαρμόζουν ΣΔΙΤ 
αλλά ότι, μετά τη λήψη μιας τέτοιας 
απόφασης, η ΕΕ οφείλει να διασφαλίζει 
την καλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, μεγάλων, μεσαίων, μικρών 
και πολύ μικρών, στις αγορές δημόσιων 
συμβάσεων στη χώρα εταίρο, 
αποφέροντας προστιθέμενη αξία στην 
τοπική κοινότητα, με βάση τις αρχές της 
διαφάνειας, της συμμετοχής, της
ευθύνης, της αποτελεσματικότητας και 
της πολιτικής συνοχής·

Or. es

Τροπολογία 36
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός διαγράφεται
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τομέας μπορεί να υποτιμά τις κοινωνικές 
υποδομές και την κάλυψη που αυτές 
παρέχουν, όμως το σημαντικό κόστος που 
συνδέεται με την παροχή υποδομών, η 
θέση ορισμένων τομέων ως φυσικών 
μονοπωλίων ή η στρατηγική τους 
σημασία σημαίνουν ότι σε πολλές 
περιπτώσεις ο ανοιχτός ανταγωνισμός 
και η ιδιωτικοποίηση δεν αποτελούν την 
πλέον ενδεδειγμένη επιλογή πολιτικής 
στις περιπτώσεις που πρέπει να 
επικρατούν τα δημόσια συμφέροντα·

Or. es

Τροπολογία 37
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός 
τομέας μπορεί να υποτιμά τις κοινωνικές 
υποδομές και την κάλυψη που αυτές 
παρέχουν, όμως το σημαντικό κόστος που 
συνδέεται με την παροχή υποδομών, η 
θέση ορισμένων τομέων ως φυσικών 
μονοπωλίων ή η στρατηγική τους σημασία 
σημαίνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις ο 
ανοιχτός ανταγωνισμός και η 
ιδιωτικοποίηση δεν αποτελούν την πλέον 
ενδεδειγμένη επιλογή πολιτικής στις 
περιπτώσεις που πρέπει να επικρατούν τα 
δημόσια συμφέροντα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός 
τομέας μπορεί να υποτιμά τις κοινωνικές 
υποδομές και την κάλυψη που αυτές 
παρέχουν, όμως το σημαντικό κόστος που 
συνδέεται με την παροχή υποδομών, η 
θέση ορισμένων τομέων ως φυσικών 
μονοπωλίων ή η στρατηγική τους σημασία 
σημαίνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις ο 
ανοιχτός ανταγωνισμός και η 
ιδιωτικοποίηση δεν αποτελούν την πλέον 
ενδεδειγμένη επιλογή πολιτικής καθώς θα 
έπρεπε να επικρατούν τα δημόσια 
συμφέροντα·

Or. fr

Τροπολογία 38
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
για την παροχή βασικών υποδομών, 
αγαθών και υπηρεσιών χαρακτηρίζονται 
από τεχνική πολυπλοκότητα, δεν 
αποτελούν πάντα την πλέον ενδεδειγμένη 
πολιτική επιλογή για την προάσπιση των 
δημόσιων συμφερόντων ενώ ορισμένες 
φορές οδηγούν, όπως έχει αποδειχθεί, 
στην αύξηση του κόστους των υπηρεσιών 
για τους πολίτες και στη μείωση του 
εύρους κάλυψης και της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών·

Or. es

Τροπολογία 39
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός των 
ΣΔΙΤ είναι συνεπώς ο συγκερασμός των 
καλύτερων στοιχείων των δύο κόσμων –
της παροχής υπηρεσιών και υποδομών 
γενικού συμφέροντος, αλλά μέσω της 
ενισχυμένης συμμετοχής του ιδιωτικού 
τομέα και όχι μέσω διαδικασιών 
ιδιωτικοποίησης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός των 
ΣΔΙΤ είναι να διασφαλιστεί, κατά την 
παροχή υπηρεσιών και υποδομών γενικού 
συμφέροντος, η ενισχυμένη συμμετοχή
του ιδιωτικού τομέα, η οποία ωστόσο δεν 
πρέπει να θεωρείται ως πρώτο βήμα προς 
την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης, 
καθώς και ότι οι κυβερνήσεις διατηρούν 
το δικαίωμα να ανακτήσουν τη 
διαχείριση των έργων όποτε το θεωρούν 
απαραίτητο·

Or. es

Τροπολογία 40
Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μοντέλο 
ΣΔΙΤ εγείρει προβληματισμούς επειδή σε 
αυτό το πλαίσιο η παροχή δημόσιων 
αγαθών ή υπηρεσιών εξαρτάται από 
συμβατικούς όρους που μπορούν να 
περιορίζουν τη δυνατότητα των εθνικών 
και τοπικών αρχών να εισάγουν, να 
υιοθετούν, να διατηρούν ή να καταργούν 
οποιοδήποτε μέτρο σε σχέση με την 
ανάθεση, την οργάνωση, τη 
χρηματοδότηση και την παροχή αυτών 
των αγαθών και υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 41
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες 
έρχονται αντιμέτωπες με μια 
αναντιστοιχία μεταξύ του δυναμισμού 
των ιδιωτικών επιχειρήσεων και της 
έλλειψης αξιόπιστων δημόσιων 
υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τέτοια χάσματα (που είναι εντυπωσιακά 
στην Ινδία ή τη Βραζιλία) έχουν 
υπονομεύσει τη δυνητική ανάπτυξη, 
περιορίζοντας τις ικανότητες 
εισαγωγών/εξαγωγών ή διαταράσσοντας 
τις γραμμές παραγωγής λόγω απουσίας 
επαρκών λιμενικών υποδομών, ελλείψεων 
των εσωτερικών μεταφορών 
(σιδηρόδρομοι, εμπορευματικές 
μεταφορές ή αυτοκινητόδρομοι) ή 
δυσλειτουργικών μονάδων παραγωγής 

διαγράφεται
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και δικτύων διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 
επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην 
ευημερία των ανθρώπων (λόγω της 
έλλειψης δικτύων αποχέτευσης και 
ύδρευσης)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ΣΔΙΤ επιτρέπουν ολοκληρωμένες λύσεις 
στο πλαίσιο των οποίων ένας εταίρος ή 
μια κοινοπραξία παρέχει «κατασκευή» 
(οικοδομικές, μηχανολογικές και 
αρχιτεκτονικές υπηρεσίες), 
«χρηματοδότηση» (χορήγηση ιδιωτικών 
κεφαλαίων, τουλάχιστον για την 
προχρηματοδότηση ενός έργου) και 
«εκμετάλλευση» (υπηρεσίες συντήρησης, 
εποπτείας και διαχείρισης)·

Or. en

Τροπολογία 42
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες 
έρχονται αντιμέτωπες με μια αναντιστοιχία 
μεταξύ του δυναμισμού των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και της έλλειψης αξιόπιστων 
δημόσιων υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τέτοια χάσματα (που είναι 
εντυπωσιακά στην Ινδία ή τη Βραζιλία) 
έχουν υπονομεύσει τη δυνητική ανάπτυξη, 
περιορίζοντας τις ικανότητες 
εισαγωγών/εξαγωγών ή διαταράσσοντας 
τις γραμμές παραγωγής λόγω απουσίας 
επαρκών λιμενικών υποδομών, ελλείψεων 
των εσωτερικών μεταφορών 
(σιδηρόδρομοι, εμπορευματικές μεταφορές 
ή αυτοκινητόδρομοι) ή δυσλειτουργικών 
μονάδων παραγωγής και δικτύων διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες 
έρχονται αντιμέτωπες με μια αναντιστοιχία 
μεταξύ του δυναμισμού των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και της έλλειψης αξιόπιστων 
δημόσιων υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τέτοια χάσματα (που είναι 
εντυπωσιακά στην Ινδία ή τη Βραζιλία) 
έχουν υπονομεύσει τη δυνητική ανάπτυξη, 
περιορίζοντας τις ικανότητες 
εισαγωγών/εξαγωγών ή διαταράσσοντας 
τις γραμμές παραγωγής λόγω απουσίας 
επαρκών λιμενικών υποδομών, ελλείψεων 
των εσωτερικών μεταφορών 
(σιδηρόδρομοι, εμπορευματικές μεταφορές 
ή αυτοκινητόδρομοι) ή δυσλειτουργικών 
μονάδων παραγωγής και δικτύων διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην 
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ευημερία των ανθρώπων (λόγω της 
έλλειψης δικτύων αποχέτευσης και 
ύδρευσης)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ΣΔΙΤ επιτρέπουν ολοκληρωμένες λύσεις 
στο πλαίσιο των οποίων ένας εταίρος ή 
μια κοινοπραξία παρέχει «κατασκευή» 
(οικοδομικές, μηχανολογικές και 
αρχιτεκτονικές υπηρεσίες), 
«χρηματοδότηση» (χορήγηση ιδιωτικών 
κεφαλαίων, τουλάχιστον για την 
προχρηματοδότηση ενός έργου) και 
«εκμετάλλευση» (υπηρεσίες συντήρησης, 
εποπτείας και διαχείρισης)·

ευημερία των ανθρώπων (λόγω της 
έλλειψης δικτύων αποχέτευσης και 
ύδρευσης)·

Or. fr

Τροπολογία 43
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες 
έρχονται αντιμέτωπες με μια αναντιστοιχία 
μεταξύ του δυναμισμού των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και της έλλειψης αξιόπιστων 
δημόσιων υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τέτοια χάσματα (που είναι 
εντυπωσιακά στην Ινδία ή τη Βραζιλία) 
έχουν υπονομεύσει τη δυνητική ανάπτυξη, 
περιορίζοντας τις ικανότητες 
εισαγωγών/εξαγωγών ή διαταράσσοντας 
τις γραμμές παραγωγής λόγω απουσίας 
επαρκών λιμενικών υποδομών, ελλείψεων 
των εσωτερικών μεταφορών 
(σιδηρόδρομοι, εμπορευματικές μεταφορές 
ή αυτοκινητόδρομοι) ή δυσλειτουργικών 
μονάδων παραγωγής και δικτύων διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην 
ευημερία των ανθρώπων (λόγω της 
έλλειψης δικτύων αποχέτευσης και 
ύδρευσης)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες 
έρχονται αντιμέτωπες με μια αναντιστοιχία 
μεταξύ του δυναμισμού των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και της έλλειψης αξιόπιστων 
δημόσιων υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τέτοια χάσματα (που είναι 
εντυπωσιακά στην Ινδία ή τη Βραζιλία) 
έχουν υπονομεύσει τη δυνητική ανάπτυξη, 
περιορίζοντας τις ικανότητες 
εισαγωγών/εξαγωγών ή διαταράσσοντας 
τις γραμμές παραγωγής λόγω απουσίας 
επαρκών λιμενικών υποδομών, ελλείψεων 
των εσωτερικών μεταφορών 
(σιδηρόδρομοι, εμπορευματικές μεταφορές 
ή αυτοκινητόδρομοι) ή δυσλειτουργικών 
μονάδων παραγωγής και δικτύων διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι αποκλίσεις αυτές έχουν επίσης 
αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία των 
ανθρώπων (λόγω της έλλειψης δικτύων 
αποχέτευσης και ύδρευσης)· λαμβάνοντας 
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ΣΔΙΤ επιτρέπουν ολοκληρωμένες λύσεις 
στο πλαίσιο των οποίων ένας εταίρος ή μια 
κοινοπραξία παρέχει «κατασκευή» 
(οικοδομικές, μηχανολογικές και 
αρχιτεκτονικές υπηρεσίες), 
«χρηματοδότηση» (χορήγηση ιδιωτικών 
κεφαλαίων, τουλάχιστον για την 
προχρηματοδότηση ενός έργου) και 
«εκμετάλλευση» (υπηρεσίες συντήρησης, 
εποπτείας και διαχείρισης)·

υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ επιτρέπουν 
ολοκληρωμένες λύσεις στο πλαίσιο των 
οποίων ένας εταίρος ή μια κοινοπραξία 
παρέχει «κατασκευή» (οικοδομικές, 
μηχανολογικές και αρχιτεκτονικές 
υπηρεσίες), «χρηματοδότηση» (χορήγηση 
ιδιωτικών κεφαλαίων, τουλάχιστον για την 
προχρηματοδότηση ενός έργου) και 
«εκμετάλλευση» (υπηρεσίες συντήρησης, 
εποπτείας και διαχείρισης)·

Or. en

Τροπολογία 44
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι και 
διακυβερνητικοί οργανισμοί έχουν 
χρησιμοποιήσει ΣΔΙΤ για την παροχή 
βοήθειας προς λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες μέσω εταιρικών σχέσεων στο πεδίο 
της ανάπτυξης και της συνεργασίας: η 
Παγκόσμια Τράπεζα, περιφερειακές 
τράπεζες ανασυγκρότησης, ο Οργανισμός 
Επισιτισμού και Γεωργίας, η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας και το Ταμείο των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά 
(UNICEF), μεταξύ άλλων, έχουν 
χρησιμοποιήσει ΣΔΙΤ για την υλοποίηση 
δράσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον 
αφορά τη γεωγραφική εστίαση, οι ΗΠΑ, 
η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Μαλαισία, η 
Σινγκαπούρη, τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα και άλλες χώρες της Ασίας και 
της Λατινικής Αμερικής (με επικεφαλής 
τη Χιλή) διαθέτουν πείρα στη χρήση των 
ΣΔΙΤ· λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες του 
ΟΟΣΑ (Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, 
Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, 
Πορτογαλία και Ισπανία) διαθέτουν 
επίσης συναφή νομοθεσία· λαμβάνοντας 

διαγράφεται
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υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει 
το πλέον εξελιγμένο πρόγραμμα όσον 
αφορά τις ΣΔΙΤ (με το πρόγραμμα 
Private Finance Initiative να καλύπτει 
ποσοστό περίπου 20% των δημόσιων 
επενδύσεων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ΕΕ ηγείται της αγοράς υποδομών μέσω 
ΣΔΙΤ, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 
άνω του 45% της ονομαστικής αξίας των 
ΣΔΙΤ·

Or. en

Τροπολογία 45
Klaus Buchner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι και 
διακυβερνητικοί οργανισμοί έχουν 
χρησιμοποιήσει ΣΔΙΤ για την παροχή 
βοήθειας προς λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες μέσω εταιρικών σχέσεων στο πεδίο 
της ανάπτυξης και της συνεργασίας: η 
Παγκόσμια Τράπεζα, περιφερειακές 
τράπεζες ανασυγκρότησης, ο Οργανισμός 
Επισιτισμού και Γεωργίας, η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας και το Ταμείο των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά 
(UNICEF), μεταξύ άλλων, έχουν 
χρησιμοποιήσει ΣΔΙΤ για την υλοποίηση 
δράσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον 
αφορά τη γεωγραφική εστίαση, οι ΗΠΑ, 
η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Μαλαισία, η 
Σινγκαπούρη, τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα και άλλες χώρες της Ασίας και 
της Λατινικής Αμερικής (με επικεφαλής 
τη Χιλή) διαθέτουν πείρα στη χρήση των 
ΣΔΙΤ· λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες του 
ΟΟΣΑ (Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, 
Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, 
Πορτογαλία και Ισπανία) διαθέτουν 
επίσης συναφή νομοθεσία· λαμβάνοντας 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι και 
διακυβερνητικοί οργανισμοί έχουν 
χρησιμοποιήσει ΣΔΙΤ για την παροχή 
βοήθειας προς λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες μέσω εταιρικών σχέσεων στο πεδίο 
της ανάπτυξης και της συνεργασίας: η 
Παγκόσμια Τράπεζα, περιφερειακές 
τράπεζες ανασυγκρότησης, ο Οργανισμός 
Επισιτισμού και Γεωργίας, η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας και το Ταμείο των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά 
(UNICEF), μεταξύ άλλων, έχουν 
χρησιμοποιήσει ΣΔΙΤ για την υλοποίηση 
δράσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εμπειρίες όσον αφορά τις ΣΔΙΤ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ήταν και 
θετικές αλλά και αρνητικές, καθώς οι 
ΣΔΙΤ συχνά αποδεικνύονται περισσότερο 
δαπανηρές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα 
σε σύγκριση με τις κοινές δημόσιες 
συμβάσεις λόγω του υψηλότερου κόστους 
δανεισμού του ιδιωτικού τομέα σε 
σύγκριση με τα επιτόκια των δημόσιων 
αρχών· λαμβάνοντας ως εκ τούτου υπόψη 
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υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει 
το πλέον εξελιγμένο πρόγραμμα όσον 
αφορά τις ΣΔΙΤ (με το πρόγραμμα 
Private Finance Initiative να καλύπτει 
ποσοστό περίπου 20% των δημόσιων 
επενδύσεων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ΕΕ ηγείται της αγοράς υποδομών μέσω 
ΣΔΙΤ, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 
άνω του 45% της ονομαστικής αξίας των 
ΣΔΙΤ·

ότι οι ΣΔΙΤ αδυνατούν συχνά να 
επιτύχουν τους στόχους της δημόσιας 
ανάπτυξης, καθώς πρέπει να είναι 
προσανατολισμένες σε βραχυπρόθεσμα 
χρηματοοικονομικά κριτήρια απόσβεσης·

Or. en

Τροπολογία 46
Klaus Buchner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ 
είναι μία από τις πολλές επιλογές που 
διαθέτουν οι κυβερνήσεις για την 
προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών 
κεφαλαίων και δεν πρέπει να θεωρούνται 
ενιαία λύση για όλες τις περιπτώσεις, 
ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 47
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα που 
έχει αποκτηθεί επιβεβαίωσε τις σοβαρές 
ελλείψεις των ΣΔΙΤ σε επίπεδο 
διαχείρισης, με αποτέλεσμα τη σημαντική 
οικονομική επιβάρυνση των κρατών 
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μελών, ιδίως στον νοσοκομειακό και 
σωφρονιστικό τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 48
Klaus Buchner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
διαγνωστικά εργαλεία, με τη βοήθεια των 
οποίων αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητα των ΣΔΙΤ και 
προσδιορίζεται πότε και για ποιον λόγο οι 
ΣΔΙΤ πρέπει να προκρίνονται ως επιλογή 
έναντι των παραδοσιακών μορφών 
συμβάσεων στις αναπτυσσόμενες και 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 
εξακολουθούν να είναι ελάχιστα·

Or. en

Τροπολογία 49
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ΣΔΙΤ έχουν 
χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών ταμείων, της διεύρυνσης, 
των διευρωπαϊκών δικτύων, των κοινών 
τεχνολογικών πρωτοβουλιών, της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της Ε&Α 
(εργοστάσια του μέλλοντος, ενεργειακά 
αποδοτικά κτίρια, πρωτοβουλία για τα 
πράσινα οχήματα, βιομηχανία βιώσιμης 
μεταποίησης, φωτονική, ρομποτική, 

διαγράφεται
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υπολογιστική υψηλής απόδοσης και 
δίκτυα 5G), της ηλεκτρονικής μάθησης, 
ερευνητικών έργων σε συνεργασία με 
πανεπιστήμια και άλλων προγραμμάτων 
στο πεδίο της υγείας (όπως η 
πρωτοβουλία για τα καινοτόμα 
φάρμακα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 
Κέντρο Ευρωπαϊκής Εμπειρογνωμοσύνης 
για τις ΣΔΙΤ έχουν εκτελέσει έργα στην 
ΕΕ, τη γειτονία της και πέραν αυτής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
συμβάλει επίσης μέσω του Παγκόσμιου 
Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης και 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
σκοπεύει να στηρίξει αρκετές ΣΔΙΤ στην 
ΕΕ, στις οποίες μπορεί να συμμετάσχουν 
εταιρείες από εμπορικούς εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 50
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
διατηρήσει μέχρι σήμερα τις αγορές 
δημόσιων συμβάσεων ιδιαίτερα ανοιχτές 
στον διεθνή ανταγωνισμό, με κανόνες που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση του δίκαιου 
και αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά και στην εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους 
διεθνείς επενδυτές· λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη ότι στην ΕΕ δεν υπάρχουν 
διακρίσεις λόγω αλλοδαπού καθεστώτος 
ιδιοκτησίας ή ελέγχου και ότι οι εταιρείες 
του εξωτερικού μπορούν να 
εγκαθίστανται σε οποιονδήποτε τόπο για 
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να συμμετέχουν σε ΣΔΙT·

Or. es

Τροπολογία 51
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες 
ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ 
περιλαμβάνουν διατάξεις που 
προετοιμάζουν το έδαφος για την 
υποβολή προτάσεων από εταιρείες για 
συμμετοχή σε ΣΔΙΤ, μέσω πρόσβασης 
στην αγορά και προεγκατάστασης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταχείριση 
και οι δυνατότητες που παρέχονται όσον 
αφορά την Κορέα, την Κολομβία και το 
Περού, την Κεντρική Αμερική, τη 
Σινγκαπούρη και τον Καναδά (καθώς και 
το Βιετνάμ και την Ιαπωνία) ορίζονται με 
διαφορετικό και ειδικό τρόπο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
υπάρξει μια σχετικά ευέλικτη προσέγγιση 
όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με 
διαφορετικούς εταίρους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σε πολυμερές επίπεδο, η 
Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον 
τομέα των υπηρεσιών (GATS) και η 
Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών (GPA) θέτουν επίσης μια 
σειρά από δεσμεύσεις, ομοίως προς άλλα 
πολυμερή μέσα, όπως η συμφωνία για τις 
συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών 
(TiSA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ 
τούτου, το περιβάλλον στην ΕΕ 
καθίσταται περισσότερο ανταγωνιστικό·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 52
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες 
ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ 
περιλαμβάνουν διατάξεις που 
προετοιμάζουν το έδαφος για την υποβολή 
προτάσεων από εταιρείες για συμμετοχή 
σε ΣΔΙΤ, μέσω πρόσβασης στην αγορά και 
προεγκατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η μεταχείριση και οι δυνατότητες που 
παρέχονται όσον αφορά την Κορέα, την 
Κολομβία και το Περού, την Κεντρική 
Αμερική, τη Σινγκαπούρη και τον Καναδά 
(καθώς και το Βιετνάμ και την Ιαπωνία) 
ορίζονται με διαφορετικό και ειδικό τρόπο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρξει 
μια σχετικά ευέλικτη προσέγγιση όσον 
αφορά τις διαπραγματεύσεις με 
διαφορετικούς εταίρους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σε πολυμερές επίπεδο, η Γενική 
Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα 
των υπηρεσιών (GATS) και η Συμφωνία 
περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
(GPA) θέτουν επίσης μια σειρά από 
δεσμεύσεις, ομοίως προς άλλα πολυμερή 
μέσα, όπως η συμφωνία για τις συναλλαγές 
στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, το 
περιβάλλον στην ΕΕ καθίσταται 
περισσότερο ανταγωνιστικό·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες 
ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ 
περιλαμβάνουν διατάξεις που 
προετοιμάζουν το έδαφος για την υποβολή 
προτάσεων από εταιρείες για συμμετοχή 
σε ΣΔΙΤ, μέσω πρόσβασης στην αγορά και 
προεγκατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η μεταχείριση και οι δυνατότητες που 
παρέχονται όσον αφορά την Κορέα, την 
Κολομβία και το Περού, την Κεντρική 
Αμερική, τη Σινγκαπούρη και τον Καναδά 
(καθώς και το Βιετνάμ και την Ιαπωνία) 
ορίζονται με διαφορετικό και ειδικό τρόπο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρξει 
μια σχετικά ευέλικτη προσέγγιση όσον 
αφορά τις διαπραγματεύσεις με 
διαφορετικούς εταίρους αλλά ο στόχος 
πρέπει πάντα να είναι η συμβολή στη 
βιώσιμη τοπική, οικονομική και 
περιβαλλοντική ανάπτυξη, η δημοκρατία 
και η χρηστή διακυβέρνηση, ο σεβασμός 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η 
προώθηση των διεθνώς αναγνωρισμένων 
προτύπων προστασίας, 
περιλαμβανομένης της δημιουργίας 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολυμερές 
επίπεδο, η Γενική Συμφωνία για τις 
συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών 
(GATS) και η Συμφωνία περί δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών (GPA) θέτουν 
επίσης μια σειρά από δεσμεύσεις, ομοίως 
προς άλλα πολυμερή μέσα, όπως η 
συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα 
των υπηρεσιών (TiSA)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, ως εκ τούτου, το περιβάλλον 
στην ΕΕ καθίσταται περισσότερο 
ανταγωνιστικό·

Or. es
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Τροπολογία 53
Klaus Buchner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, οι δημόσιες 
συμβάσεις εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση και 
τη διαφοροποίηση των βιομηχανικών 
ικανοτήτων, γεγονός που εξηγεί την 
απροθυμία των εν λόγω χωρών να 
προσχωρήσουν στη διεθνή συμφωνία 
περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
(GPA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να σέβεται το γεγονός ότι η 
οικονομική αποδοτικότητα αποτελεί 
μόνον έναν από τους πολλούς παράγοντες 
που επηρεάζουν τις αποφάσεις για τις 
δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των 
υποδομών, ιδίως στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 54
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη προώθησης της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας μέσω νέων προσπαθειών 
σχεδιασμένων για την τόνωση της 
δραστηριότητας των οικονομικών φορέων 
με σκοπό την εκ νέου δρομολόγηση της 
ανάπτυξης·

1. τονίζει την ανάγκη προώθησης της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας μέσω νέων προσπαθειών 
σχεδιασμένων για την τόνωση της 
δραστηριότητας των οικονομικών φορέων 
με σκοπό την εκ νέου δρομολόγηση της 
ανάπτυξης, μεταξύ άλλων και μέσω της 
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πραγματοποίησης επενδύσεων εκτός της 
ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 55
Klaus Buchner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη προώθησης της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας μέσω νέων προσπαθειών 
σχεδιασμένων για την τόνωση της 
δραστηριότητας των οικονομικών φορέων 
με σκοπό την εκ νέου δρομολόγηση της 
ανάπτυξης·

1. τονίζει την ανάγκη προώθησης της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας, τόσο εντός της ΕΕ όσο 
και σε τρίτες χώρες, μέσω νέων
προσπαθειών σχεδιασμένων για την 
τόνωση της δραστηριότητας των 
οικονομικών φορέων με σκοπό την εκ νέου 
δρομολόγηση της ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 56
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την ανάγκη προώθησης της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας μέσω νέων προσπαθειών 
σχεδιασμένων για την τόνωση της 
δραστηριότητας των οικονομικών φορέων 
με σκοπό την εκ νέου δρομολόγηση της 
ανάπτυξης·

1. τονίζει την ανάγκη προώθησης της 
δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, 
της ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας μέσω νέων προσπαθειών 
σχεδιασμένων για την τόνωση της 
δραστηριότητας των οικονομικών φορέων 
με σκοπό την εκ νέου δρομολόγηση της 
ανάπτυξης με βιώσιμο τρόπο·

Or. en
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Τροπολογία 57
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι οι ΣΔΙΤ μπορούν να 
αποτελέσουν σημαντική δυνητική πηγή 
ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και, όσον αφορά τις 
αναπτυξιακές ΣΔΙΤ, μέσο με το οποίο οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να 
συμβάλουν στην υλοποίηση επωφελών 
έργων σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 58
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την ΕΕ να διαμορφώσει 
ρυθμιστικό πλαίσιο που θα ευνοεί τις 
δίκαιες, υπεύθυνες, διαφανείς και 
αξιόπιστες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 59
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να 
παρέχουν τη μοναδική τεχνογνωσία του 
ιδιωτικού τομέα, πείρα και δίκτυα που 
περιλαμβάνουν και δημόσιες αρχές σε 
τρίτες χώρες· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ θα 
μπορέσουν να αξιοποιήσουν το δυναμικό 
τους εάν ασκήσουν τις δραστηριότητές 
τους σε παγκόσμιο επίπεδο και εισέλθουν 
σε αγορές εκτός Ευρώπης, μεταξύ άλλων 
και μέσω ΣΔΙΤ, συχνά ενεργώντας ως 
υπεργολάβοι για μεγαλύτερες εταιρείες 
της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 60
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να 
παρέχουν τη μοναδική τεχνογνωσία του 
ιδιωτικού τομέα, πείρα και δίκτυα που 
περιλαμβάνουν και δημόσιες αρχές σε 
τρίτες χώρες· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ θα 
μπορέσουν να αξιοποιήσουν το δυναμικό 
τους εάν ασκήσουν τις δραστηριότητές 
τους σε παγκόσμιο επίπεδο και εισέλθουν 
σε αγορές εκτός Ευρώπης, μεταξύ άλλων 
και μέσω ΣΔΙΤ, συχνά ενεργώντας ως 
υπεργολάβοι για μεγαλύτερες εταιρείες της 
ΕΕ·

2. διαπιστώνει ότι τόσο οι ΜΜΕ όσο και οι 
μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να 
παρέχουν τη μοναδική τεχνογνωσία του 
ιδιωτικού τομέα, πείρα και δίκτυα που 
περιλαμβάνουν και δημόσιες αρχές σε 
τρίτες χώρες· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ θα 
μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο
το δυναμικό τους εάν ασκήσουν τις 
δραστηριότητές τους σε παγκόσμιο 
επίπεδο και εισέλθουν σε αγορές εκτός 
Ευρώπης, μεταξύ άλλων και μέσω ΣΔΙΤ, 
συχνά ενεργώντας ως υπεργολάβοι για 
μεγαλύτερες εταιρείες της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 61
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να 
παρέχουν τη μοναδική τεχνογνωσία του 
ιδιωτικού τομέα, πείρα και δίκτυα που 
περιλαμβάνουν και δημόσιες αρχές σε 
τρίτες χώρες· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ θα 
μπορέσουν να αξιοποιήσουν το δυναμικό 
τους εάν ασκήσουν τις δραστηριότητές 
τους σε παγκόσμιο επίπεδο και εισέλθουν 
σε αγορές εκτός Ευρώπης, μεταξύ άλλων 
και μέσω ΣΔΙΤ, συχνά ενεργώντας ως 
υπεργολάβοι για μεγαλύτερες εταιρείες 
της ΕΕ·

2. διαπιστώνει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να 
παρέχουν τη μοναδική τεχνογνωσία του 
ιδιωτικού τομέα, πείρα και δίκτυα που 
περιλαμβάνουν και δημόσιες αρχές σε 
τρίτες χώρες· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ θα 
μπορέσουν να αξιοποιήσουν το δυναμικό 
τους εάν δημιουργήσουν δίκτυα και 
ασκήσουν τις δραστηριότητές τους σε 
παγκόσμιο επίπεδο και εισέλθουν σε 
αγορές εκτός Ευρώπης, μεταξύ άλλων και 
μέσω ΣΔΙΤ· συνιστά στην Επιτροπή να 
προωθήσει και να ενθαρρύνει τη 
δημιουργία κοινοπραξιών ή άλλων μέσων 
συνεργασίας μεταξύ μεγάλων 
επιχειρήσεων και ΜΜΕ για να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στις 
ΣΔΙΤ·

Or. es

Τροπολογία 62
Fernando Ruas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να 
παρέχουν τη μοναδική τεχνογνωσία του 
ιδιωτικού τομέα, πείρα και δίκτυα που 
περιλαμβάνουν και δημόσιες αρχές σε 
τρίτες χώρες· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ θα 
μπορέσουν να αξιοποιήσουν το δυναμικό 
τους εάν ασκήσουν τις δραστηριότητές 
τους σε παγκόσμιο επίπεδο και εισέλθουν 

2. διαπιστώνει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να 
παρέχουν τη μοναδική τεχνογνωσία του 
ιδιωτικού τομέα, πείρα, ορθές πρακτικές
και δίκτυα που περιλαμβάνουν και 
δημόσιες αρχές σε τρίτες χώρες, 
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση 
ενεργητικών πολιτικών βιώσιμης 
ανάπτυξης, ενώ θεωρεί ότι οι ΜΜΕ θα 
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σε αγορές εκτός Ευρώπης, μεταξύ άλλων 
και μέσω ΣΔΙΤ, συχνά ενεργώντας ως 
υπεργολάβοι για μεγαλύτερες εταιρείες της 
ΕΕ·

μπορέσουν να αξιοποιήσουν το δυναμικό 
τους εάν ασκήσουν τις δραστηριότητές 
τους σε παγκόσμιο επίπεδο και εισέλθουν 
σε αγορές εκτός Ευρώπης, μεταξύ άλλων 
και μέσω ΣΔΙΤ, συχνά ενεργώντας ως 
υπεργολάβοι για μεγαλύτερες εταιρείες της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 63
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
προωθήσει ορισμό για τις ΣΔΙΤ που θα 
αναγνωρίζεται διεθνώς, εστιάζοντας στη 
μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ των 
δημόσιων φορέων υλοποίησης των έργων 
και των ιδιωτών επενδυτών ώστε να 
παρέχονται ποιοτικές και προσβάσιμες 
δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές, υπό 
όρους που θα προσδιορίζονται αναλυτικά 
στις συμβάσεις, οι οποίες θα 
αξιολογούνται εύκολα με τη βοήθεια 
δεικτών παρακολούθησης που θα 
διασφαλίζουν δίκαιες και επαρκείς 
αμοιβές εφόσον πληρούνται οι όροι των 
συμβάσεων·

Or. es

Τροπολογία 64
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. απορρίπτει τις συμπράξεις δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ως μηχανισμό 
που χρησιμοποιείται για να υποχρεώσει 
τις αναπτυσσόμενες χώρες να 
ιδιωτικοποιήσουν κρατικές επιχειρήσεις 
κοινής ωφελείας και να μεταβιβάσουν την 
ευθύνη για τη βελτίωση των δημόσιων 
υπηρεσιών σε ιδιώτες·

Or. en

Τροπολογία 65
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, παρόλο που η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής 
διατηρήσει τις αγορές δημοσίων 
συμβάσεών της αρκετά ανοιχτές στον 
διεθνή ανταγωνισμό, πολλές εταιρείες που 
ανταγωνίζονται σε επίπεδο ΕΕ 
δραστηριοποιούνται σε προστατευόμενες 
χώρες, με την εν λόγω προστασία να 
παίρνει διάφορες μορφές, όπως κρατικές 
επιχειρήσεις, εμπορικούς φραγμούς στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων, των 
υπηρεσιών ή των επενδύσεων, προτίμηση 
για τους εγχώριους υποβάλλοντες 
προσφορά, περιορισμούς στην εθνική 
μεταχείριση και στην πρόσβαση στην 
αγορά, κανονιστικούς φραγμούς στην 
ίδρυση παραρτημάτων ή θυγατρικών, και 
περιορισμούς στην πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 66
Klaus Buchner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός
ότι, παρόλο που η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής 
διατηρήσει τις αγορές δημοσίων 
συμβάσεών της αρκετά ανοιχτές στον 
διεθνή ανταγωνισμό, πολλές εταιρείες που 
ανταγωνίζονται σε επίπεδο ΕΕ 
δραστηριοποιούνται σε προστατευόμενες 
χώρες, με την εν λόγω προστασία να 
παίρνει διάφορες μορφές, όπως κρατικές 
επιχειρήσεις, εμπορικούς φραγμούς στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων, των 
υπηρεσιών ή των επενδύσεων, προτίμηση 
για τους εγχώριους υποβάλλοντες 
προσφορά, περιορισμούς στην εθνική 
μεταχείριση και στην πρόσβαση στην 
αγορά, κανονιστικούς φραγμούς στην 
ίδρυση παραρτημάτων ή θυγατρικών, και 
περιορισμούς στην πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση·

3. επισημαίνει ότι, παρόλο που η ΕΕ έχει 
μέχρι στιγμής διατηρήσει τις αγορές 
δημοσίων συμβάσεών της αρκετά ανοιχτές 
στον διεθνή ανταγωνισμό, πολλές εταιρείες 
που ανταγωνίζονται σε επίπεδο ΕΕ 
δραστηριοποιούνται σε προστατευόμενες 
χώρες, με την εν λόγω προστασία να 
παίρνει διάφορες μορφές, όπως κρατικές 
επιχειρήσεις, εμπορικούς φραγμούς στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων, των 
υπηρεσιών ή των επενδύσεων, προτίμηση 
για τους εγχώριους υποβάλλοντες 
προσφορά, περιορισμούς στην εθνική 
μεταχείριση και στην πρόσβαση στην 
αγορά, κανονιστικούς φραγμούς στην 
ίδρυση παραρτημάτων ή θυγατρικών, και 
περιορισμούς στην πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο να επανεξετάσουν την 
πολιτική της ΕΕ των παραδοσιακά 
ανοιχτών αγορών δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 67
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
παρόλο που η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής 
διατηρήσει τις αγορές δημοσίων 
συμβάσεών της αρκετά ανοιχτές στον 
διεθνή ανταγωνισμό, πολλές εταιρείες που 
ανταγωνίζονται σε επίπεδο ΕΕ 

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
παρόλο που πολλές εταιρείες που 
ανταγωνίζονται σε επίπεδο ΕΕ 
δραστηριοποιούνται σε προστατευόμενες 
χώρες, με την εν λόγω προστασία να 
παίρνει διάφορες μορφές, όπως κρατικές 
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δραστηριοποιούνται σε προστατευόμενες 
χώρες, με την εν λόγω προστασία να 
παίρνει διάφορες μορφές, όπως κρατικές 
επιχειρήσεις, εμπορικούς φραγμούς στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων, των 
υπηρεσιών ή των επενδύσεων, προτίμηση 
για τους εγχώριους υποβάλλοντες 
προσφορά, περιορισμούς στην εθνική 
μεταχείριση και στην πρόσβαση στην 
αγορά, κανονιστικούς φραγμούς στην 
ίδρυση παραρτημάτων ή θυγατρικών, και 
περιορισμούς στην πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση·

επιχειρήσεις, εμπορικούς φραγμούς στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων, των 
υπηρεσιών ή των επενδύσεων, προτίμηση 
για τους εγχώριους υποβάλλοντες 
προσφορά, περιορισμούς στην εθνική 
μεταχείριση και στην πρόσβαση στην 
αγορά, κανονιστικούς φραγμούς στην 
ίδρυση παραρτημάτων ή θυγατρικών, και 
περιορισμούς στην πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής 
διατηρήσει τις αγορές δημοσίων 
συμβάσεών της αρκετά ανοιχτές στον 
διεθνή ανταγωνισμό·

Or. fr

Τροπολογία 68
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, παρόλο που η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής 
διατηρήσει τις αγορές δημοσίων 
συμβάσεών της αρκετά ανοιχτές στον 
διεθνή ανταγωνισμό, πολλές εταιρείες που 
ανταγωνίζονται σε επίπεδο ΕΕ 
δραστηριοποιούνται σε προστατευόμενες 
χώρες, με την εν λόγω προστασία να 
παίρνει διάφορες μορφές, όπως κρατικές 
επιχειρήσεις, εμπορικούς φραγμούς στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων, των 
υπηρεσιών ή των επενδύσεων, προτίμηση 
για τους εγχώριους υποβάλλοντες 
προσφορά, περιορισμούς στην εθνική 
μεταχείριση και στην πρόσβαση στην 
αγορά, κανονιστικούς φραγμούς στην 
ίδρυση παραρτημάτων ή θυγατρικών, και
περιορισμούς στην πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση·

3. παροτρύνει την Επιτροπή να 
μεριμνήσει ώστε οι εμπορικές συμφωνίες 
της ΕΕ να περιλαμβάνουν τις 
απαραίτητες διατάξεις ώστε οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες, και ιδίως οι ΜΜΕ, 
να έχουν τη δυνατότητα να 
ανταγωνίζονται με ίσους όρους εθνικές 
εταιρείες στο εξωτερικό, ζητώντας τη 
θέσπιση σαφών κανονισμών και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στις 
πληροφορίες για τις προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών και τα κριτήρια 
ανάθεσης, απαιτώντας μάλιστα, όταν 
χρειάζεται, την άρση κάθε είδους 
αδικαιολόγητου εμπορικού φραγμού που 
δημιουργεί διακρίσεις στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων, των υπηρεσιών ή 
των επενδύσεων, όπως μεταξύ άλλων η 
προτίμηση για τους εγχώριους 
υποβάλλοντες προσφορά, οι περιορισμοί 
στην εθνική μεταχείριση και στην 
πρόσβαση στην αγορά, οι φορολογικές 
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διακρίσεις, οι κανονιστικοί φραγμοί στην 
ίδρυση παραρτημάτων ή θυγατρικών, και
οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση· στο ίδιο πλαίσιο, ζητεί 
από την Επιτροπή να προωθήσει 
νομοθεσία που θα ελαχιστοποιεί τον 
κίνδυνο πρόκλησης σύγκρουσης 
συμφερόντων και τον κίνδυνο 
«αιχμαλωσίας των ρυθμιστικών αρχών» 
ώστε να μην προτάσσονται τα 
συμφέροντα των ρυθμιζόμενων 
βιομηχανιών σε βάρος του δημόσιου 
συμφέροντος, καλώντας παράλληλα τις 
αρχές των χωρών εταίρων να ασπαστούν 
τις αρχές της «ανοιχτής διακυβέρνησης» 
για να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την 
ανοιχτή και ισότιμη ενημέρωση στις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων·

Or. es

Τροπολογία 69
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να 
επισημαίνει στις εμπορικές συμφωνίες τη 
σημασία της προσεκτικής αξιολόγησης 
των ΣΔΙΤ από τις κυβερνήσεις, οι οποίες 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τη 
σχέση κόστους-οφέλους και τη 
βιωσιμότητα των έργων, αλλά και τη 
χρηματοοικονομική και τεχνική τους 
ικανότητα να επιτηρούν επαρκώς την 
εκτέλεση των υπηρεσιών ή των 
υποδομών με γνώμονα το γενικό 
συμφέρον των πολιτών·

Or. es
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Τροπολογία 70
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η χρήση των ΣΔΙΤ έχει 
υπάρξει προβληματική λόγω της έλλειψης 
διαφάνειας όσον αφορά τις ΣΔΙΤ, της 
έλλειψης μεθοδολογιών αξιολόγησης και 
της έλλειψης σαφούς και διαφανούς 
ρυθμιστικού πλαισίου για την πρόληψη 
της διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 71
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. επισημαίνει τη σύνδεση μεταξύ των 
ΣΔΙΤ και του κινδύνου της μη 
βιωσιμότητας του χρέους· σημειώνει ότι 
οι ΣΔΙΤ δεν πρέπει να αποτελούν τον 
τρόπο μεταβίβασης του κινδύνου από τις 
πλούσιες ιδιωτικές φορολογούμενες 
εταιρείες στις φτωχές χώρες·

Or. en

Τροπολογία 72
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις που 
συνδέονται με τις ΣΔΙΤ μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μέσω των αρχών της 
χρηστής διακυβέρνησης, όπως η διαφάνεια 
των κανόνων, των αποφάσεων και της 
εφαρμογής, ο κατάλληλος 
προγραμματισμός, η μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη οικονομική 
αποδοτικότητα, η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών, η αξιοπιστία, η 
λογοδοσία, ο δίκαιος χαρακτήρας, η 
αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, 
τα μέσα αποτροπής της διαφθοράς, η πείρα 
των αξιωματούχων, η κατάλληλη εκτίμηση 
και κατανομή του κινδύνου (από το 
γεωγραφικό πλαίσιο ως τα επιτόκια), και η 
επαρκής προστασία των επενδύσεων·

4. αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις που 
συνδέονται με τις ΣΔΙΤ μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μέσω των αρχών της 
χρηστής διακυβέρνησης, όπως η διαφάνεια 
των κανόνων, των αποφάσεων και της 
εφαρμογής, ο κατάλληλος 
προγραμματισμός, η μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη οικονομική 
αποδοτικότητα, η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών, η αξιοπιστία, η 
λογοδοσία, ο δίκαιος χαρακτήρας, η 
αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, 
τα μέσα αποτροπής της διαφθοράς, η πείρα 
των αξιωματούχων, η κατάλληλη εκτίμηση 
και κατανομή του κινδύνου (από το 
γεωγραφικό πλαίσιο ως τα επιτόκια), και η 
επαρκής, διαφανής και παράλληλα 
αποτελεσματική προστασία των 
επενδύσεων·

Or. de

Τροπολογία 73
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις που 
συνδέονται με τις ΣΔΙΤ μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μέσω των αρχών της 
χρηστής διακυβέρνησης, όπως η διαφάνεια 
των κανόνων, των αποφάσεων και της 
εφαρμογής, ο κατάλληλος 
προγραμματισμός, η μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη οικονομική 
αποδοτικότητα, η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών, η αξιοπιστία, η 
λογοδοσία, ο δίκαιος χαρακτήρας, η 
αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, 
τα μέσα αποτροπής της διαφθοράς, η 

4. αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις που 
συνδέονται με τις ΣΔΙΤ μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μέσω των αρχών της 
χρηστής διακυβέρνησης, όπως η διαφάνεια 
και η σαφήνεια των κανόνων ανάθεσης, 
εκτέλεσης και αξιολόγησης από τα πρώτα 
στάδια του έργου, και ιδίως ο 
προσδιορισμός του μοντέλου 
μεταβίβασης κινδύνων, η αξιολόγηση της 
μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
οικονομικής αποδοτικότητας, η 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, η 
αξιοπιστία, η λογοδοσία, ο δίκαιος 
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πείρα των αξιωματούχων, η κατάλληλη 
εκτίμηση και κατανομή του κινδύνου 
(από το γεωγραφικό πλαίσιο ως τα 
επιτόκια), και η επαρκής προστασία των 
επενδύσεων·

χαρακτήρας, η αποδοτικότητα και η 
αποτελεσματικότητα, τα μέσα 
καταπολέμησης της διαφθοράς και της 
απάτης, η τεχνική κατάρτιση των 
αξιωματούχων και οι χρηματοοικονομικές 
δυνατότητες της διοικητικής αρχής που 
είναι αρμόδια για τον κατάλληλο 
σχεδιασμό και την παρακολούθηση της 
τήρησης των ρητρών των δημόσιων 
συμβάσεων, η ενίσχυση της ασφάλειας 
δικαίου και η επαρκής προστασία των 
επενδύσεων σε ένα πλαίσιο που 
διασφαλίζει την άσκηση της θεμιτής 
δημόσιας εξουσίας·

Or. es

Τροπολογία 74
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις που 
συνδέονται με τις ΣΔΙΤ μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μέσω των αρχών της 
χρηστής διακυβέρνησης, όπως η διαφάνεια 
των κανόνων, των αποφάσεων και της 
εφαρμογής, ο κατάλληλος 
προγραμματισμός, η μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη οικονομική 
αποδοτικότητα, η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών, η αξιοπιστία, η 
λογοδοσία, ο δίκαιος χαρακτήρας, η 
αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, 
τα μέσα αποτροπής της διαφθοράς, η πείρα 
των αξιωματούχων, η κατάλληλη εκτίμηση 
και κατανομή του κινδύνου (από το 
γεωγραφικό πλαίσιο ως τα επιτόκια), και η 
επαρκής προστασία των επενδύσεων·

4. αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις που 
συνδέονται με τις ΣΔΙΤ μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μέσω των αρχών της 
χρηστής διακυβέρνησης, όπως η διαφάνεια 
των κανόνων, των αποφάσεων και της 
εφαρμογής, ο σεβασμός του περιθωρίου 
άσκησης κυριαρχικής πολιτικής των 
χωρών ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πολιτών 
τους, ο κατάλληλος προγραμματισμός, η 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
οικονομική αποδοτικότητα, η συμμετοχή 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, η αξιοπιστία, η λογοδοσία, ο 
δίκαιος χαρακτήρας, η αποδοτικότητα και 
η αποτελεσματικότητα, τα μέσα αποτροπής 
της διαφθοράς, η πείρα των αξιωματούχων, 
οι εκτιμήσεις του κινδύνου εξυπηρέτησης 
χρέους και η κατάλληλη συνολική
εκτίμηση και κατανομή του κινδύνου (από 
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το γεωγραφικό πλαίσιο ως τα επιτόκια)·

Or. en

Τροπολογία 75
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη πρέπει να εργαστούν 
για την προώθηση αυτών των αρχών και 
ορθών πρακτικών πέραν των συνόρων· 
υπογραμμίζει ότι, στην προκειμένη 
περίπτωση, η συμβολή των κρατών 
μελών έχει ζωτική σημασία·

Or. en

Τροπολογία 76
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. σημειώνει ότι τα έργα ΣΔΙΤ 
καθιστούν προσβάσιμο τον τομέα υγείας 
των αναπτυσσόμενων χωρών από τον 
ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα οι 
ελάχιστοι δημόσιοι πόροι να 
απομακρύνονται από τις υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να 
μην ενισχύουν τα καθολικά δημόσια 
συστήματα παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης δημιουργώντας 
καταστροφικές συνέπειες όπως 
αποκαλύφθηκε μεταξύ άλλων και στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης του ιού 
Έμπολα·
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Or. en

Τροπολογία 77
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. τονίζει ότι οι ΣΔΙΤ πρέπει πάντα να 
συμμορφώνονται με τις διεθνώς 
συμφωνημένες αναπτυξιακές αρχές, όπως 
οι αρχές αναπτυξιακής 
αποτελεσματικότητας, να είναι 
ευθυγραμμισμένες με την εθνική 
ανάπτυξη των χωρών εταίρων και να 
σέβονται το γεγονός ότι η τοπική γνώση 
και ιδιοκτησία συνιστούν βασικά 
συστατικά των μοντέλων ΣΔΙΤ και της 
εφαρμογής τους·

Or. en

Τροπολογία 78
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. προειδοποιεί ότι τα έργα ΣΔΙΤ 
καθιστούν αδύνατη την επίτευξη του 
στόχου επισιτιστικής κυριαρχίας 
δεδομένου ότι βλάπτουν τους μικρούς 
αγρότες, καθώς απαιτούν από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να αλλάζουν τις 
πολιτικές τους ώστε να διευκολύνουν την 
επέκταση της αγροτικής 
επιχειρηματικότητας και της αρπαγής 
γαιών ως αντάλλαγμα για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων·
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Or. en

Τροπολογία 79
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι η παροχή υψηλής 
ποιότητας, οικονομικά αποδοτικών 
υπηρεσιών στο κοινό έχει ουσιώδη 
σημασία προκειμένου να διασφαλισθεί η 
επιτυχημένη εφαρμογή και η βιωσιμότητα· 
υπενθυμίζει ότι η σύνθετη επιλογή 
υποδειγμάτων και συμβάσεων έχει 
αντίκτυπο στην εξέλιξη ενός έργου· 
προειδοποιεί ότι, σε ορισμένα στάδια, οι 
ΣΔΙΤ χρησιμοποιήθηκαν για την 
εκμετάλλευση κενών στη φορολογική 
λογιστική και αναφορά, γεγονός που 
οδήγησε τη Eurostat να εγκρίνει 
στοχευμένους λογιστικούς κανόνες· 
επισημαίνει την ανάγκη για ένα επαρκές 
θεσμικό πλαίσιο που θα συνδυάζει 
πολιτική δέσμευση, χρηστή διακυβέρνηση 
και κατάλληλη βασική νομοθεσία·

5. υπενθυμίζει ότι η παροχή υψηλής 
ποιότητας, προσβάσιμων και οικονομικά 
αποδοτικών υπηρεσιών στο κοινό αποτελεί 
ουσιαστική προϋπόθεση προκειμένου να 
διασφαλισθεί η επιτυχημένη εφαρμογή και 
η βιωσιμότητα· υπενθυμίζει ότι η σύνθετη 
επιλογή υποδειγμάτων και συμβάσεων έχει 
αντίκτυπο στην εξέλιξη ενός έργου· 
προειδοποιεί ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι 
κυβερνήσεις να εγκρίνουν τη δημιουργία 
ΣΔΙΤ απλά και μόνο για την επίτευξη 
στόχων που συνδέονται με τον 
περιορισμό του δημόσιου ελλείμματος, 
καθώς και ότι, σε ορισμένα στάδια, οι 
ΣΔΙΤ χρησιμοποιήθηκαν για την 
εκμετάλλευση κενών στη φορολογική 
λογιστική και αναφορά, γεγονός που 
οδήγησε τη Eurostat να εγκρίνει 
στοχευμένους λογιστικούς κανόνες· 
επισημαίνει την ανάγκη για ένα επαρκές 
θεσμικό πλαίσιο που θα συνδυάζει 
πολιτική δέσμευση, χρηστή διακυβέρνηση 
και κατάλληλη βασική νομοθεσία για να 
διασφαλίζεται ότι οι ΣΔΙΤ υπηρετούν τον 
απώτερο στόχο τους, δηλαδή την παροχή 
ιδιαίτερα ποιοτικών υπηρεσιών σε όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού· στο πλαίσιο αυτό, 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
αξιοποιηθούν οι γνώσεις και η πείρα των 
επιχειρήσεων όσον αφορά την ποιότητα 
των υπηρεσιών και την εταιρική ευθύνη·

Or. es
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Τροπολογία 80
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι η παροχή υψηλής 
ποιότητας, οικονομικά αποδοτικών 
υπηρεσιών στο κοινό έχει ουσιώδη 
σημασία προκειμένου να διασφαλισθεί η 
επιτυχημένη εφαρμογή και η βιωσιμότητα· 
υπενθυμίζει ότι η σύνθετη επιλογή 
υποδειγμάτων και συμβάσεων έχει 
αντίκτυπο στην εξέλιξη ενός έργου·
προειδοποιεί ότι, σε ορισμένα στάδια, οι 
ΣΔΙΤ χρησιμοποιήθηκαν για την 
εκμετάλλευση κενών στη φορολογική 
λογιστική και αναφορά, γεγονός που 
οδήγησε τη Eurostat να εγκρίνει 
στοχευμένους λογιστικούς κανόνες· 
επισημαίνει την ανάγκη για ένα επαρκές 
θεσμικό πλαίσιο που θα συνδυάζει 
πολιτική δέσμευση, χρηστή διακυβέρνηση 
και κατάλληλη βασική νομοθεσία·

5. υπενθυμίζει ότι η παροχή υψηλής 
ποιότητας, οικονομικά αποδοτικών 
υπηρεσιών στο κοινό, τόσο εντός όσο και 
εκτός της ΕΕ, έχει ουσιώδη σημασία 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
επιτυχημένη εφαρμογή και η βιωσιμότητα· 
υπενθυμίζει ότι η σύνθετη επιλογή
υποδειγμάτων και συμβάσεων έχει 
αντίκτυπο στην εξέλιξη ενός έργου· 
επισημαίνει την ανάγκη για ένα επαρκές 
θεσμικό πλαίσιο που θα συνδυάζει 
πολιτική δέσμευση, χρηστή διακυβέρνηση 
και κατάλληλη βασική νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 81
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι η παροχή υψηλής 
ποιότητας, οικονομικά αποδοτικών
υπηρεσιών στο κοινό έχει ουσιώδη 
σημασία προκειμένου να διασφαλισθεί η 
επιτυχημένη εφαρμογή και η 
βιωσιμότητα· υπενθυμίζει ότι η σύνθετη 
επιλογή υποδειγμάτων και συμβάσεων έχει 
αντίκτυπο στην εξέλιξη ενός έργου· 
προειδοποιεί ότι, σε ορισμένα στάδια, οι 

5. υπενθυμίζει ότι η παροχή υψηλής 
ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών στο κοινό 
έχει ουσιώδη σημασία για την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι η 
σύνθετη επιλογή υποδειγμάτων και 
συμβάσεων έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη 
ενός έργου· προειδοποιεί ότι, σε ορισμένα 
στάδια, οι ΣΔΙΤ χρησιμοποιήθηκαν για την 
εκμετάλλευση κενών στη φορολογική 
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ΣΔΙΤ χρησιμοποιήθηκαν για την 
εκμετάλλευση κενών στη φορολογική 
λογιστική και αναφορά, γεγονός που 
οδήγησε τη Eurostat να εγκρίνει 
στοχευμένους λογιστικούς κανόνες· 
επισημαίνει την ανάγκη για ένα επαρκές 
θεσμικό πλαίσιο που θα συνδυάζει 
πολιτική δέσμευση, χρηστή διακυβέρνηση 
και κατάλληλη βασική νομοθεσία·

λογιστική και αναφορά, γεγονός που 
οδήγησε τη Eurostat να εγκρίνει 
στοχευμένους λογιστικούς κανόνες· 
επισημαίνει την ανάγκη για ένα επαρκές 
θεσμικό πλαίσιο που θα συνδυάζει 
πολιτική δέσμευση, χρηστή διακυβέρνηση 
και κατάλληλη βασική νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 82
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι, για να διασφαλιστεί 
πως οι ΣΔΙΤ δεν θα συνιστούν στην 
πραγματικότητα βήμα προς την 
κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης των 
δημόσιων υπηρεσιών και για να δίνεται η 
δυνατότητα στις κυβερνήσεις να 
αναλαμβάνουν την πλήρη διαχείριση των 
υπηρεσιών, είναι σημαντικό οι δημόσιοι 
φορείς να μην βρίσκονται σε σχέση 
εξάρτησης έναντι του συμβαλλόμενου 
ιδιωτικού φορέα·

Or. es

Τροπολογία 83
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει το αυξανόμενο δυναμικό των 
ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη καινοτόμων 

διαγράφεται
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λύσεων που θα κινητοποιήσουν 
μακροπρόθεσμους ιδιωτικούς 
χρηματοδοτικούς και εγχώριους πόρους 
για αναπτυξιακούς στόχους, με δεδομένες 
τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται 
σε αναπτυσσόμενες χώρες από άποψη 
υποδομών, παροχής ύδρευσης και 
ενέργειας, η πλειονότητα των οποίων θα 
χρειαστεί να προέλθει από τον ιδιωτικό 
τομέα· θεωρεί ότι οι ΣΔΙΤ μπορούν 
επίσης να συμβάλλουν στην καινοτομία 
των τεχνολογιών και των
επιχειρηματικών προτύπων, και στη 
δημιουργία μηχανισμών λογοδοσίας για 
τον ιδιωτικό τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 84
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει το αυξανόμενο δυναμικό των 
ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη καινοτόμων 
λύσεων που θα κινητοποιήσουν 
μακροπρόθεσμους ιδιωτικούς 
χρηματοδοτικούς και εγχώριους πόρους 
για αναπτυξιακούς στόχους, με δεδομένες 
τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται 
σε αναπτυσσόμενες χώρες από άποψη 
υποδομών, παροχής ύδρευσης και 
ενέργειας, η πλειονότητα των οποίων θα 
χρειαστεί να προέλθει από τον ιδιωτικό 
τομέα· θεωρεί ότι οι ΣΔΙΤ μπορούν επίσης 
να συμβάλλουν στην καινοτομία των 
τεχνολογιών και των επιχειρηματικών 
προτύπων, και στη δημιουργία 
μηχανισμών λογοδοσίας για τον ιδιωτικό 
τομέα·

6. θεωρεί ότι οι ΣΔΙΤ, μόνον εφόσον 
διέπονται από κατάλληλο ρυθμιστικό 
πλαίσιο, μπορούν επίσης να συμβάλλουν 
στην καινοτομία των τεχνολογιών και των 
επιχειρηματικών προτύπων, και στη 
δημιουργία μηχανισμών λογοδοσίας για 
τον ιδιωτικό τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 85
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει το αυξανόμενο δυναμικό των 
ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη καινοτόμων 
λύσεων που θα κινητοποιήσουν 
μακροπρόθεσμους ιδιωτικούς 
χρηματοδοτικούς και εγχώριους πόρους 
για αναπτυξιακούς στόχους, με δεδομένες 
τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται 
σε αναπτυσσόμενες χώρες από άποψη 
υποδομών, παροχής ύδρευσης και 
ενέργειας, η πλειονότητα των οποίων θα 
χρειαστεί να προέλθει από τον ιδιωτικό 
τομέα· θεωρεί ότι οι ΣΔΙΤ μπορούν επίσης 
να συμβάλλουν στην καινοτομία των 
τεχνολογιών και των επιχειρηματικών 
προτύπων, και στη δημιουργία 
μηχανισμών λογοδοσίας για τον ιδιωτικό 
τομέα·

6. τονίζει το δυναμικό των ΣΔΙΤ για την 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που θα 
κινητοποιήσουν μακροπρόθεσμους 
ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς και εγχώριους 
πόρους για αναπτυξιακούς στόχους, με 
δεδομένες τις τεράστιες επενδύσεις που 
απαιτούνται από άποψη υποδομών, 
παροχής ύδρευσης και ενέργειας, οι οποίες 
στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 
αδύνατο να πραγματοποιηθούν μόνο από 
τον δημόσιο τομέα· θεωρεί ότι οι ΣΔΙΤ 
μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην 
καινοτομία των τεχνολογιών και των 
επιχειρηματικών προτύπων· επισημαίνει 
ωστόσο ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε ΣΔΙΤ 
αναπτυσσόμενων χωρών δεν φάνηκε να 
είναι αποδοτική και ότι πρέπει να 
συνοδεύεται από μέτρα στήριξης που θα 
βοηθούν τις αναπτυσσόμενες χώρες να 
ενισχύσουν τις ικανότητές τους·

Or. es

Τροπολογία 86
Klaus Buchner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει το αυξανόμενο δυναμικό των 
ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη καινοτόμων 
λύσεων που θα κινητοποιήσουν 
μακροπρόθεσμους ιδιωτικούς 

6. θεωρεί ότι οι ΣΔΙΤ είναι μία από τις 
επιλογές για την ανάπτυξη καινοτόμων 
λύσεων που θα κινητοποιήσουν 
μακροπρόθεσμους ιδιωτικούς 
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χρηματοδοτικούς και εγχώριους πόρους 
για αναπτυξιακούς στόχους, με δεδομένες 
τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται 
σε αναπτυσσόμενες χώρες από άποψη 
υποδομών, παροχής ύδρευσης και 
ενέργειας, η πλειονότητα των οποίων θα 
χρειαστεί να προέλθει από τον ιδιωτικό
τομέα· θεωρεί ότι οι ΣΔΙΤ μπορούν επίσης 
να συμβάλλουν στην καινοτομία των 
τεχνολογιών και των επιχειρηματικών 
προτύπων, και στη δημιουργία 
μηχανισμών λογοδοσίας για τον ιδιωτικό 
τομέα·

χρηματοδοτικούς και εγχώριους πόρους 
για αναπτυξιακούς στόχους, με δεδομένες 
τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται 
σε αναπτυσσόμενες χώρες από άποψη 
υποδομών, παροχής ύδρευσης και 
ενέργειας, η πλειονότητα των οποίων θα 
ωφελούνταν από τις επενδύσεις του 
ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι οι ΣΔΙΤ 
μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην 
καινοτομία των τεχνολογιών και των 
επιχειρηματικών προτύπων, και στη 
δημιουργία μηχανισμών λογοδοσίας για 
τον ιδιωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 87
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ να στηρίζουν 
προγράμματα τεχνικής βοήθειας για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να 
συμβάλλουν στην ενίσχυση του νομικού 
και θεσμικού πλαισίου στο οποίο 
εφαρμόζονται οι ΣΔΙΤ και, κυρίως, στην 
ενίσχυση των ικανοτήτων τους να 
αξιολογούν, να σχεδιάζουν και να 
επιτηρούν την εκτέλεση των έργων με 
επαρκή τρόπο, έχοντας επίσης τη 
δυνατότητα να ζητούν αποζημίωση από 
τις εταιρείες σε περίπτωση μη τήρησης 
των συμφωνιών·

Or. es

Τροπολογία 88
Lola Sánchez Caldentey
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι οι ΣΔΙΤ βρίσκονται 
ψηλά στην αναπτυξιακή ατζέντα και 
προωθούνται ολοένα και περισσότερο ως 
μέσο άμβλυνσης του χάσματος 
χρηματοδότησης των υποδομών τόσο 
στις ανεπτυγμένες όσο και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 89
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της 
ΕΕ πρέπει να σέβεται τα εθνικά 
περιθώρια άσκησης πολιτικής των 
αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να 
διατηρηθούν οι υψηλοί εισαγωγικοί 
δασμοί που διευκολύνουν τη δημιουργία 
ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών 
βιομηχανιών μεταποίησης και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων, οι 
οποίες θα καταστήσουν δυνατή την 
αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης 
αξίας, τη βιομηχανική ανάπτυξη και τη 
διαφοροποίηση που αποτελεί και βασική 
συνιστώσα της οικονομικής και 
κοινωνικής αναβάθμισης· τονίζει ότι, σε 
αντίθεση με τον αρνητικό αντίκτυπο των 
ΣΔΙΤ, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε 
ιδιωτικούς εταίρους να καλύπτονται 
σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις κυβερνήσεις 
με τη μεταβίβαση του επιχειρηματικού 
κινδύνου στον δημόσιο τομέα, η αύξηση 
των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού 
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τομέα συνιστά μηχανισμό 
αποκατάστασης ή βελτίωσης των 
επιχειρήσεων υποδομών που ελέγχει η 
κυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία 90
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. ζητεί να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
χρησιμοποίησης ΣΔΙΤ μόνον όταν δεν 
υπάρχουν άλλες διαθέσιμες επιλογές οι 
οποίες είναι λιγότερο δαπανηρές και 
επικίνδυνες από άποψη χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 91
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6δ. τονίζει ότι δεν μπορεί να θεωρείται 
δεδομένη η ικανότητα των ΣΔΙΤ να 
παράγουν θετικά αναπτυξιακά 
αποτελέσματα· οι ΣΔΙΤ πρέπει να 
προωθούνται και να σχεδιάζονται ούτως 
ώστε να έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα 
για τους φτωχούς·

Or. en
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Τροπολογία 92
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τους φορείς της ΕΕ να 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες της ΕΕ που 
συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες, 
ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 
να εργάζονται σύμφωνα με την αρχή της 
πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη στόχοι αναπτυξιακής 
συνεργασίας· καλεί επιπλέον την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει τις βιώσιμες 
επενδύσεις και να προωθήσει έργα που θα
εστιάζουν λ.χ. στην προστασία του 
περιβάλλοντος, τη διαχείριση των 
αποβλήτων ή τη χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 93
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τους φορείς της ΕΕ να 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες της ΕΕ που 
συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες, 
ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 
να εργάζονται σύμφωνα με την αρχή της 
πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη στόχοι αναπτυξιακής 
συνεργασίας· καλεί επιπλέον την Επιτροπή 
να ενθαρρύνει τις βιώσιμες επενδύσεις και 
να προωθήσει έργα που θα εστιάζουν λ.χ. 
στην προστασία του περιβάλλοντος, τη 
διαχείριση των αποβλήτων ή τη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

7. καλεί τους φορείς της ΕΕ να 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες της ΕΕ που 
συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες, 
ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 
να εργάζονται σύμφωνα με την αρχή της 
πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη στόχοι αναπτυξιακής 
συνεργασίας· καλεί επιπλέον την Επιτροπή 
να ενθαρρύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
να προωθήσει έργα που θα εστιάζουν στη 
μείωση της φτώχειας, την προστασία του 
περιβάλλοντος, τη διαχείριση των 
αποβλήτων ή τη χρήση ενέργειας από 
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ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 94
Klaus Buchner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τους φορείς της ΕΕ να 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες της ΕΕ που 
συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες, 
ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 
να εργάζονται σύμφωνα με την αρχή της 
πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη στόχοι αναπτυξιακής 
συνεργασίας· καλεί επιπλέον την Επιτροπή 
να ενθαρρύνει τις βιώσιμες επενδύσεις και 
να προωθήσει έργα που θα εστιάζουν λ.χ. 
στην προστασία του περιβάλλοντος, τη 
διαχείριση των αποβλήτων ή τη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

7. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 
κώδικα δεοντολογίας με βάση τις 
υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, ο 
οποίος θα απευθύνεται στις εταιρείες της 
ΕΕ που συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ σε τρίτες 
χώρες, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες, ώστε οι εταιρείες αυτές να 
μπορούν να εργάζονται σύμφωνα με την 
αρχή της συνοχής των πολιτικών για την 
ανάπτυξη και να καθίστανται υπόλογες· 
καλεί επιπλέον την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τις βιώσιμες επενδύσεις, 
θέτοντας σε προτεραιότητα τη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των εγχώριων 
οικονομιών, ιδίως στις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες και να προωθήσει 
έργα που θα εστιάζουν λ.χ. στην 
προστασία του περιβάλλοντος, τη 
διαχείριση των αποβλήτων ή τη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 95
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τους φορείς της ΕΕ να 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες της ΕΕ που 
συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες,
ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 
να εργάζονται σύμφωνα με την αρχή της 
πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη στόχοι αναπτυξιακής 
συνεργασίας· καλεί επιπλέον την Επιτροπή 
να ενθαρρύνει τις βιώσιμες επενδύσεις και 
να προωθήσει έργα που θα εστιάζουν λ.χ. 
στην προστασία του περιβάλλοντος, τη 
διαχείριση των αποβλήτων ή τη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

7. καλεί τους φορείς της ΕΕ να 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες της ΕΕ να 
συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες, 
σύμφωνα με την αρχή της πολιτικής 
συνοχής με τους στόχους αναπτυξιακής 
συνεργασίας· καλεί επιπλέον την Επιτροπή 
να ενθαρρύνει τις βιώσιμες επενδύσεις και 
να προωθήσει έργα που θα εστιάζουν λ.χ. 
στην προστασία του περιβάλλοντος, τη 
διαχείριση των αποβλήτων ή τη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Or. es

Τροπολογία 96
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τους φορείς της ΕΕ να 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες της ΕΕ που 
συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες, 
ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 
να εργάζονται σύμφωνα με την αρχή της 
πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη στόχοι αναπτυξιακής 
συνεργασίας· καλεί επιπλέον την Επιτροπή 
να ενθαρρύνει τις βιώσιμες επενδύσεις και
να προωθήσει έργα που θα εστιάζουν λ.χ. 
στην προστασία του περιβάλλοντος, τη 
διαχείριση των αποβλήτων ή τη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

7. καλεί τους φορείς της ΕΕ να 
ενθαρρύνουν τις εταιρείες της ΕΕ που 
συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες, 
ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 
να εργάζονται σύμφωνα με την αρχή της 
πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη στόχοι αναπτυξιακής 
συνεργασίας· καλεί επιπλέον την Επιτροπή 
να ενθαρρύνει τις βιώσιμες επενδύσεις και 
να προωθήσει έργα που θα εστιάζουν λ.χ. 
στην προστασία του περιβάλλοντος, τη 
δημόσια κατάρτιση, τη διαχείριση των 
αποβλήτων ή τη χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές·

Or. it
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Τροπολογία 97
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι, στον τομέα της 
αναπτυξιακής βοήθειας, οι ΣΔΙΤ 
συμβάλλουν στην αποτελεσματική 
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και 
στη στήριξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
και της συνοχής με άλλες πολιτικές· ζητεί 
τη μεγαλύτερη συμμετοχή της Επιτροπής 
και την πραγματοποίηση επενδύσεων στις 
αναπτυξιακές ΣΔΙΤ, καθώς και την 
αξιοποίηση των ΣΔΙΤ για την ενίσχυση 
του περιορισμένου προϋπολογισμού που 
διαθέτει η Ένωση για την ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 98
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. θεωρεί απαραίτητο, με βάση την αρχή 
της πολιτικής συνοχής, τα έργα που 
εκτελούνται με σύμπραξη δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα και λαμβάνουν 
αναπτυξιακή βοήθεια, να υποβάλλονται 
σε προκαταρκτική μελέτη προκειμένου να 
αξιολογείται ο πιθανός οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός τους 
αντίκτυπος, όπως και ο αντίκτυπός τους 
στα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. es
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Τροπολογία 99
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι εταιρείες 
της ΕΕ που συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ να 
σέβονται τις αρχές της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) σε όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής των 
έργων· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό 
σχέδιο επιχειρήσεων και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων για να προωθήσει με 
αποτελεσματικό τρόπο την κοινωνική 
ευθύνη των επιχειρήσεων της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 100
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί με 
σκοπό την υλοποίηση δεσμεύσεων για την 
απόκτηση ουσιαστικής πρόσβασης στην 
αγορά σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
και των διμερών διαπραγματεύσεων σε 
εξέλιξη με τρίτες χώρες, με σκοπό να 
αντιμετωπιστούν οι ασυμμετρίες ως προς 
το επίπεδο ανοιχτού χαρακτήρα των 
αγορών δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ 
σε σύγκριση με εκείνες άλλων εμπορικών 
εταίρων·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 101
Klaus Buchner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί με 
σκοπό την υλοποίηση δεσμεύσεων για την 
απόκτηση ουσιαστικής πρόσβασης στην 
αγορά σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
και των διμερών διαπραγματεύσεων σε 
εξέλιξη με τρίτες χώρες, με σκοπό να 
αντιμετωπιστούν οι ασυμμετρίες ως προς 
το επίπεδο ανοιχτού χαρακτήρα των 
αγορών δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ σε 
σύγκριση με εκείνες άλλων εμπορικών 
εταίρων·

8. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει την 
απροθυμία των μελών του ΠΟΕ και των 
βασικών εμπορικών εταίρων να 
παράσχουν ουσιαστική πρόσβαση στην 
αγορά η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα να 
αντιμετωπιστούν οι ασυμμετρίες ως προς 
το επίπεδο ανοιχτού χαρακτήρα των 
αγορών δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ σε 
σύγκριση με εκείνες άλλων εμπορικών 
εταίρων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
έλλειψη ανταγωνιστικότητας ιδίως των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών στην 
αγορά και διασφαλίζοντας τη συνέπεια 
προς την υφιστάμενη στρατηγική της για 
προτιμησιακή μεταχείριση των εν λόγω 
χωρών·

Or. en

Τροπολογία 102
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί με 
σκοπό την υλοποίηση δεσμεύσεων για την 
απόκτηση ουσιαστικής πρόσβασης στην 
αγορά σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
και των διμερών διαπραγματεύσεων σε 
εξέλιξη με τρίτες χώρες, με σκοπό να 
αντιμετωπιστούν οι ασυμμετρίες ως προς 
το επίπεδο ανοιχτού χαρακτήρα των 

8. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να προστατέψουν τις αγορές 
δημοσίων συμβάσεών τους μέσω μιας 
προσέγγισης αμοιβαιότητας έναντι των 
τρίτων χωρών εταίρων που 
χρησιμοποιούν μέσα προστατευτισμού·
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αγορών δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ 
σε σύγκριση με εκείνες άλλων εμπορικών 
εταίρων·

Or. fr

Τροπολογία 103
Fernando Ruas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί με 
σκοπό την υλοποίηση δεσμεύσεων για την 
απόκτηση ουσιαστικής πρόσβασης στην 
αγορά σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και 
των διμερών διαπραγματεύσεων σε εξέλιξη 
με τρίτες χώρες, με σκοπό να 
αντιμετωπιστούν οι ασυμμετρίες ως προς 
το επίπεδο ανοιχτού χαρακτήρα των 
αγορών δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ σε 
σύγκριση με εκείνες άλλων εμπορικών 
εταίρων·

8. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί με 
σκοπό την υλοποίηση δεσμεύσεων για την 
απόκτηση ουσιαστικής πρόσβασης στην 
αγορά σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και 
των διμερών διαπραγματεύσεων σε εξέλιξη 
με τρίτες χώρες, βάσει μιας θετικής 
προσέγγισης αμοιβαιότητας, προς όφελος 
του διεθνούς ανταγωνισμού, με σκοπό να 
αντιμετωπιστούν οι ασυμμετρίες ως προς 
το επίπεδο ανοιχτού χαρακτήρα των 
αγορών δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ σε 
σύγκριση με εκείνες άλλων εμπορικών 
εταίρων, μεταξύ άλλων μέσω της 
θέσπισης διατάξεων για τις επενδύσεις 
και την πρόσβαση στις δημόσιες 
συμβάσεις, με στόχο την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις 
εταιρείες της ΕΕ που συμμετέχουν σε 
έργα ΣΔΙΤ·

Or. en

Τροπολογία 104
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί ώστε 
να αποτρέψει κάθε προσπάθεια 
παρεμπόδισης της συμμετοχής των 
ευρωπαϊκών εταιρειών σε ξένες ΣΔΙΤ 
μέσω διοικητικών, διαδικαστικών και 
τεχνικών εμποδίων·

Or. en

Τροπολογία 105
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
τις επιχειρήσεις της ΕΕ στο εξωτερικό και 
να συνάγει συμπεράσματα σχετικά με τις 
επιτυχημένες περιπτώσεις, τα πρότυπα 
και τις ορθές πρακτικές, με σκοπό την 
κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας 
εικονικών κέντρων τεκμηρίωσης ή 
παρατηρητηρίων, να προωθήσει τις 
φιλικές προς τον χρήστη πλατφόρμες και 
τα δίκτυα για την παροχή ενημέρωσης 
στις ΜΜΕ της ΕΕ σχετικά με 
δυνατότητες συμμετοχής σε ΣΔΙΤ στο 
εξωτερικό καθώς και να παράσχει 
τεχνική στήριξη όσον αφορά το νομικό 
πλαίσιο και τις αναμενόμενες προκλήσεις·
καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει 
τη χρήση σαφών και ολοκληρωμένων 
λογιστικών κανόνων σε διεθνές επίπεδο, 
με σκοπό να μειωθεί η έλλειψη 
βεβαιότητας όσον αφορά τις ΣΔΙΤ, και 
ταυτόχρονα να προωθήσει τις ορθές 
δημοσιονομικές πολιτικές και τη 
βιωσιμότητα των έργων·

9. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
και να αξιολογεί τη βιωσιμότητα και την 
προστασία των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων στο εξωτερικό, με σκοπό 
την ενημέρωση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

Or. fr
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Τροπολογία 106
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ στο εξωτερικό και να 
συνάγει συμπεράσματα σχετικά με τις 
επιτυχημένες περιπτώσεις, τα πρότυπα και 
τις ορθές πρακτικές, με σκοπό την 
κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας 
εικονικών κέντρων τεκμηρίωσης ή 
παρατηρητηρίων, να προωθήσει τις 
φιλικές προς τον χρήστη πλατφόρμες και 
τα δίκτυα για την παροχή ενημέρωσης 
στις ΜΜΕ της ΕΕ σχετικά με δυνατότητες 
συμμετοχής σε ΣΔΙΤ στο εξωτερικό καθώς 
και να παράσχει τεχνική στήριξη όσον 
αφορά το νομικό πλαίσιο και τις 
αναμενόμενες προκλήσεις· καλεί επίσης 
την Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση 
σαφών και ολοκληρωμένων λογιστικών 
κανόνων σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό να 
μειωθεί η έλλειψη βεβαιότητας όσον 
αφορά τις ΣΔΙΤ, και ταυτόχρονα να 
προωθήσει τις ορθές δημοσιονομικές 
πολιτικές και τη βιωσιμότητα των έργων·

9. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ στο εξωτερικό και να 
συνάγει συμπεράσματα σχετικά με τις 
επιτυχημένες περιπτώσεις, τα πρότυπα και 
τις ορθές πρακτικές, με σκοπό την 
κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας 
εικονικών κέντρων ή παρατηρητηρίων για 
να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ 
της ΕΕ στα έγγραφα τεκμηρίωσης και να 
προωθήσει τη δημιουργία εύχρηστων 
πλατφορμών και δικτύων, να διευκολύνει 
την ενημέρωση σχετικά με δυνατότητες 
συμμετοχής σε ΣΔΙΤ στο εξωτερικό καθώς 
και να παράσχει τεχνική στήριξη όσον 
αφορά το νομικό πλαίσιο και τις 
αναμενόμενες προκλήσεις·

Or. es

Τροπολογία 107
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ στο εξωτερικό και να 

9. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ στο εξωτερικό και να 
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συνάγει συμπεράσματα σχετικά με τις 
επιτυχημένες περιπτώσεις, τα πρότυπα 
και τις ορθές πρακτικές, με σκοπό την 
κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και 
να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας 
εικονικών κέντρων τεκμηρίωσης ή 
παρατηρητηρίων, να προωθήσει τις 
φιλικές προς τον χρήστη πλατφόρμες και 
τα δίκτυα για την παροχή ενημέρωσης 
στις ΜΜΕ της ΕΕ σχετικά με 
δυνατότητες συμμετοχής σε ΣΔΙΤ στο 
εξωτερικό καθώς και να παράσχει 
τεχνική στήριξη όσον αφορά το νομικό 
πλαίσιο και τις αναμενόμενες προκλήσεις· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει 
τη χρήση σαφών και ολοκληρωμένων 
λογιστικών κανόνων σε διεθνές επίπεδο, με 
σκοπό να μειωθεί η έλλειψη βεβαιότητας 
όσον αφορά τις ΣΔΙΤ, και ταυτόχρονα να 
προωθήσει τις ορθές δημοσιονομικές 
πολιτικές και τη βιωσιμότητα των έργων·

αναπτύξει ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο 
που θα διασφαλίζει ότι οι εταιρείες της 
ΕΕ είναι υπόλογες για τις πράξεις τους 
στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά 
την παραβίαση των προτύπων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των 
φύλων, την αξιοπρεπή εργασία, τα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές 
δημόσιες υπηρεσίες, την κοινωνική 
προστασία, τη δημόσια και καθολική 
υγειονομική περίθαλψη, την καθολική 
πρόσβαση στα φάρμακα, τα τρόφιμα και 
την ασφάλεια των προϊόντων· καλεί 
επίσης την Επιτροπή να προωθήσει τη 
χρήση σαφών και ολοκληρωμένων 
λογιστικών κανόνων σε διεθνές επίπεδο, με 
σκοπό να μειωθεί η έλλειψη βεβαιότητας 
όσον αφορά τις ΣΔΙΤ·

Or. en

Τροπολογία 108
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις που 
έχουν οι συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών της ΕΕ και η υλοποίησή 
τους όσον αφορά την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών εταιρειών σε ξένες ΣΔΙΤ· 
πιστεύει ότι η εν λόγω μελέτη θα 
μπορούσε να προσδιορίσει τις 
συγκεκριμένες επιπτώσεις στον τομέα 
των ΣΔΙΤ και ενδεχομένως τα εμπόδια 
που δεν έχουν αντιμετωπιστεί·

Or. en
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Τροπολογία 109
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να 
προωθήσει πλατφόρμες δομημένου 
διαλόγου μεταξύ των επιμέρους 
ενδιαφερόμενων μερών των διεθνών 
ΣΔΙΤ, όπως κυβερνήσεις, χρηματοδότες, 
εταιρείες και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών·

Or. es

Τροπολογία 110
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που 
συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ σέβονται τις αρχές 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) 
και της εταιρικής κοινωνικής λογοδοσίας 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
έργων καθώς οι ΣΔΙΤ δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικά χωρίς 
επαρκές κανονιστικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 111
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. καλεί επίσης την Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση σαφών και 
ολοκληρωμένων λογιστικών κανόνων σε 
διεθνές επίπεδο, με σκοπό να μειωθεί η 
έλλειψη βεβαιότητας όσον αφορά τις 
ΣΔΙΤ προωθώντας παράλληλα υπεύθυνες 
δημοσιονομικές πολιτικές και τη 
βιωσιμότητα των έργων·

Or. es

Τροπολογία 112
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. δεδομένου ότι για να προσελκυσθούν 
διασυνοριακά κεφάλαια από τον ιδιωτικό 
τομέα σε ΣΔΙΤ, έχει πολύ μεγάλη σημασία 
να παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις ότι 
οι μακροχρόνιες επενδύσεις θα 
επωφελούνται από ένα σαφές, σταθερό 
και ασφαλές περιβάλλον, χρηστή 
διακυβέρνηση και αποτελεσματική 
επίλυση των διαφορών· καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
συνεργαστούν με σκοπό να διασφαλίσουν 
ότι υπάρχουν οι αναγκαίες νομικές 
συνθήκες στον εν λόγω τομέα και ότι 
είναι διαφανείς, αποτελεσματικές και 
οικονομικά προσιτές (η νέα αρμοδιότητα 
της ΕΕ στον τομέα των επενδύσεων 
επιτρέπει τις συνέργειες μεταξύ 
επενδύσεων και δημόσιων συμβάσεων 
κατά τρόπο που προσθέτει αξία από 
άποψη πρόσβασης στην αγορά και 
προστασίας των αποκτηθέντων 
δικαιωμάτων και στοιχείων ενεργητικού)·

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 113
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. δεδομένου ότι για να προσελκυσθούν 
διασυνοριακά κεφάλαια από τον ιδιωτικό 
τομέα σε ΣΔΙΤ, έχει πολύ μεγάλη σημασία 
να παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις ότι 
οι μακροχρόνιες επενδύσεις θα 
επωφελούνται από ένα σαφές, σταθερό και 
ασφαλές περιβάλλον, χρηστή 
διακυβέρνηση και αποτελεσματική 
επίλυση των διαφορών· καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
συνεργαστούν με σκοπό να διασφαλίσουν 
ότι υπάρχουν οι αναγκαίες νομικές 
συνθήκες στον εν λόγω τομέα και ότι είναι 
διαφανείς, αποτελεσματικές και 
οικονομικά προσιτές (η νέα αρμοδιότητα 
της ΕΕ στον τομέα των επενδύσεων 
επιτρέπει τις συνέργειες μεταξύ 
επενδύσεων και δημόσιων συμβάσεων 
κατά τρόπο που προσθέτει αξία από 
άποψη πρόσβασης στην αγορά και 
προστασίας των αποκτηθέντων 
δικαιωμάτων και στοιχείων ενεργητικού)·

10. επισημαίνει ότι για να προσελκυσθούν 
διασυνοριακά κεφάλαια από τον ιδιωτικό 
τομέα σε ΣΔΙΤ, έχει πολύ μεγάλη σημασία 
να παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις ότι 
οι εν λόγω μακροχρόνιες επενδύσεις θα 
επωφελούνται από ένα σαφές, σταθερό και 
ασφαλές περιβάλλον με χρηστή 
διακυβέρνηση και αποτελεσματική 
επίλυση των διαφορών· καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
συνεργαστούν με σκοπό να διασφαλίσουν 
ότι υπάρχει το αναγκαίο νομικό πλαίσιο
στον εν λόγω τομέα και ότι το πλαίσιο 
αυτό είναι διαφανές, αποτελεσματικό και 
οικονομικά προσιτό·

Or. en

Τροπολογία 114
Klaus Buchner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. δεδομένου ότι για να προσελκυσθούν 10. δεδομένου ότι τα διασυνοριακά 
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διασυνοριακά κεφάλαια από τον ιδιωτικό 
τομέα σε ΣΔΙΤ, έχει πολύ μεγάλη σημασία 
να παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις ότι 
οι μακροχρόνιες επενδύσεις θα 
επωφελούνται από ένα σαφές, σταθερό 
και ασφαλές περιβάλλον, χρηστή 
διακυβέρνηση και αποτελεσματική 
επίλυση των διαφορών· καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
συνεργαστούν με σκοπό να διασφαλίσουν 
ότι υπάρχουν οι αναγκαίες νομικές 
συνθήκες στον εν λόγω τομέα και ότι 
είναι διαφανείς, αποτελεσματικές και 
οικονομικά προσιτές (η νέα αρμοδιότητα 
της ΕΕ στον τομέα των επενδύσεων 
επιτρέπει τις συνέργειες μεταξύ 
επενδύσεων και δημόσιων συμβάσεων 
κατά τρόπο που προσθέτει αξία από 
άποψη πρόσβασης στην αγορά και 
προστασίας των αποκτηθέντων 
δικαιωμάτων και στοιχείων ενεργητικού)·

κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα για ΣΔΙΤ 
επωφελούνται από σαφείς, σταθερούς και 
ασφαλείς κανόνες, καλεί την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο να συνεργαστούν προς 
αυτήν την κατεύθυνση στο πλαίσιο των 
σχετικών διεθνών φόρουμ και 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 115
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. δεδομένου ότι για να προσελκυσθούν 
διασυνοριακά κεφάλαια από τον ιδιωτικό 
τομέα σε ΣΔΙΤ, έχει πολύ μεγάλη σημασία 
να παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις ότι 
οι μακροχρόνιες επενδύσεις θα 
επωφελούνται από ένα σαφές, σταθερό 
και ασφαλές περιβάλλον, χρηστή 
διακυβέρνηση και αποτελεσματική 
επίλυση των διαφορών· καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
συνεργαστούν με σκοπό να διασφαλίσουν 
ότι υπάρχουν οι αναγκαίες νομικές 
συνθήκες στον εν λόγω τομέα και ότι είναι 
διαφανείς, αποτελεσματικές και 

10. δεδομένου ότι για να προσελκυσθούν 
διασυνοριακά κεφάλαια από τον ιδιωτικό 
τομέα σε ΣΔΙΤ, έχει πολύ μεγάλη σημασία 
να παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις ως προς 
την ασφάλεια δικαίου και τη χρηστή 
διακυβέρνηση, τον σεβασμό των αρχών 
της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης 
και της κατάργησης των διακρίσεων· 
καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
συνεργαστούν με σκοπό να διασφαλίσουν 
ότι υπάρχουν οι αναγκαίες νομικές 
συνθήκες στον εν λόγω τομέα και ότι είναι 
δημοκρατικές, διαφανείς, ισότιμες, 
περιεκτικές και αποτελεσματικές (η νέα 
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οικονομικά προσιτές (η νέα αρμοδιότητα 
της ΕΕ στον τομέα των επενδύσεων 
επιτρέπει τις συνέργειες μεταξύ 
επενδύσεων και δημόσιων συμβάσεων 
κατά τρόπο που προσθέτει αξία από άποψη 
πρόσβασης στην αγορά και προστασίας 
των αποκτηθέντων δικαιωμάτων και 
στοιχείων ενεργητικού)·

αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα των 
επενδύσεων επιτρέπει τις συνέργειες 
μεταξύ επενδύσεων και δημόσιων 
συμβάσεων κατά τρόπο που προσθέτει 
αξία από άποψη πρόσβασης στην αγορά 
και προστασίας των αποκτηθέντων 
δικαιωμάτων και στοιχείων ενεργητικού)·

Or. es

Τροπολογία 116
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. δεδομένου ότι για να προσελκυσθούν 
διασυνοριακά κεφάλαια από τον ιδιωτικό 
τομέα σε ΣΔΙΤ, έχει πολύ μεγάλη σημασία 
να παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις ότι 
οι μακροχρόνιες επενδύσεις θα 
επωφελούνται από ένα σαφές, σταθερό και 
ασφαλές περιβάλλον, χρηστή 
διακυβέρνηση και αποτελεσματική 
επίλυση των διαφορών· καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
συνεργαστούν με σκοπό να διασφαλίσουν 
ότι υπάρχουν οι αναγκαίες νομικές 
συνθήκες στον εν λόγω τομέα και ότι είναι 
διαφανείς, αποτελεσματικές και 
οικονομικά προσιτές (η νέα αρμοδιότητα 
της ΕΕ στον τομέα των επενδύσεων 
επιτρέπει τις συνέργειες μεταξύ 
επενδύσεων και δημόσιων συμβάσεων 
κατά τρόπο που προσθέτει αξία από 
άποψη πρόσβασης στην αγορά και 
προστασίας των αποκτηθέντων 
δικαιωμάτων και στοιχείων ενεργητικού)·

10. δεδομένου ότι για να προσελκυσθούν 
διασυνοριακά κεφάλαια από τον ιδιωτικό 
τομέα σε ΣΔΙΤ, έχει πολύ μεγάλη σημασία 
να παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις ότι 
οι μακροχρόνιες επενδύσεις θα 
επωφελούνται από ένα σαφές, σταθερό και 
ασφαλές περιβάλλον και χρηστή 
διακυβέρνηση· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συνεργαστούν με σκοπό να 
διασφαλίσουν ότι υπάρχουν οι αναγκαίες 
νομικές συνθήκες στον εν λόγω τομέα και 
ότι είναι διαφανείς, αποτελεσματικές και 
οικονομικά προσιτές·

Or. en
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Τροπολογία 117
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθούν σημαντικές 
επενδύσεις με σκοπό τη διευκόλυνση των 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα εκτός ΕΕ· θεωρεί πως η 
συμπερίληψη ολοκληρωμένων κεφαλαίων 
για τις επενδύσεις στις συμφωνίες 
ελευθέρων συναλλαγών, τα οποία θα 
περιλαμβάνουν διατάξεις για την 
ελευθέρωση και την προστασία των 
επενδύσεων και τη θέσπιση μηχανισμού 
επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και 
κράτους, θα έχει καίρια σημασία για την 
ενθάρρυνση και τη θωράκιση των 
επενδύσεων που συνδέονται με τις ΣΔΙΤ·

Or. en

Τροπολογία 118
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες: νέες θέσεις 
εργασίας και δυνατότητες ανάπτυξης για 
τις εταιρείες της ΕΕ

ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες: νέες αξιοπρεπείς 
θέσεις εργασίας και ισότιμη και βιώσιμη 
ανάπτυξη

Or. en

Τροπολογία 119
Marine Le Pen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. είναι πεπεισμένο ότι η αυξημένη 
συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ σε 
μεγάλης κλίμακας διεθνείς ΣΔΙΤ θα έχει 
σημαντικά οφέλη από την άποψη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της τεχνολογίας και 
της ανάπτυξης καινοτομίας στην 
Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι η έκθεση 
σχετικά με τη διεθνοποίηση των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ (Internationalisation 
of European SMEs) επισημαίνει τη 
θετική σύνδεση μεταξύ της 
διεθνοποίησης και της καινοτομίας από 
άποψη προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 120
Fernando Ruas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. είναι πεπεισμένο ότι η αυξημένη 
συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ σε 
μεγάλης κλίμακας διεθνείς ΣΔΙΤ θα έχει 
σημαντικά οφέλη από την άποψη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της τεχνολογίας και 
της ανάπτυξης καινοτομίας στην Ευρώπη· 
υπενθυμίζει ότι η έκθεση σχετικά με τη 
διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
(Internationalisation of European SMEs) 
επισημαίνει τη θετική σύνδεση μεταξύ της 
διεθνοποίησης και της καινοτομίας από 
άποψη προϊόντων, υπηρεσιών και 

11. είναι πεπεισμένο ότι η αυξημένη 
συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ σε 
μεγάλης κλίμακας διεθνείς ΣΔΙΤ θα έχει 
σημαντικά οφέλη από την άποψη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, των τεχνολογικών 
δυνατοτήτων και της ανάπτυξης 
καινοτομίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με 
τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων· υπενθυμίζει 
ότι η έκθεση σχετικά με τη διεθνοποίηση 
των ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
(Internationalisation of European SMEs) 
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διαδικασιών· επισημαίνει τη θετική σύνδεση μεταξύ της 
διεθνοποίησης και της καινοτομίας από 
άποψη προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 121
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. είναι πεπεισμένο ότι η αυξημένη 
συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ σε 
μεγάλης κλίμακας διεθνείς ΣΔΙΤ θα έχει 
σημαντικά οφέλη από την άποψη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της τεχνολογίας και 
της ανάπτυξης καινοτομίας στην Ευρώπη· 
υπενθυμίζει ότι η έκθεση σχετικά με τη 
διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
(Internationalisation of European SMEs) 
επισημαίνει τη θετική σύνδεση μεταξύ της 
διεθνοποίησης και της καινοτομίας από 
άποψη προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών·

11. είναι πεπεισμένο ότι η αυξημένη 
συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ σε 
μεγάλης κλίμακας διεθνείς ΣΔΙΤ θα 
μπορούσε να έχει σημαντικά οφέλη από 
την άποψη της δημιουργίας αξιοπρεπών 
θέσεων εργασίας, της παραγωγικότητας, 
της ανταγωνιστικότητας, της τεχνολογίας 
και της ανάπτυξης καινοτομίας στην 
Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι η έκθεση σχετικά 
με τη διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
(Internationalisation of European SMEs) 
επισημαίνει τη θετική σύνδεση μεταξύ της 
διεθνοποίησης και της καινοτομίας από 
άποψη προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών·

Or. es

Τροπολογία 122
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. είναι πεπεισμένο ότι η αυξημένη 
συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ σε 
μεγάλης κλίμακας διεθνείς ΣΔΙΤ θα έχει 

11. είναι πεπεισμένο ότι η αυξημένη 
συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ σε 
μεγάλης κλίμακας διεθνείς ΣΔΙΤ θα έχει 
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σημαντικά οφέλη από την άποψη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της τεχνολογίας και 
της ανάπτυξης καινοτομίας στην Ευρώπη· 
υπενθυμίζει ότι η έκθεση σχετικά με τη 
διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
(Internationalisation of European SMEs) 
επισημαίνει τη θετική σύνδεση μεταξύ της 
διεθνοποίησης και της καινοτομίας από 
άποψη προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών·

σημαντικά οφέλη από την άποψη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της τεχνολογίας και 
της ανάπτυξης καινοτομίας στην Ευρώπη· 
υπενθυμίζει ότι η έκθεση της Επιτροπής 
του 2010 σχετικά με τη διεθνοποίηση των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ (Internationalisation of 
European SMEs) επισημαίνει τη θετική 
σύνδεση μεταξύ της διεθνοποίησης και της 
καινοτομίας από άποψη προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 123
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. είναι πεπεισμένο ότι η αυξημένη 
συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ σε 
μεγάλης κλίμακας διεθνείς ΣΔΙΤ θα έχει 
σημαντικά οφέλη από την άποψη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της τεχνολογίας και
της ανάπτυξης καινοτομίας στην Ευρώπη· 
υπενθυμίζει ότι η έκθεση σχετικά με τη 
διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
(Internationalisation of European SMEs) 
επισημαίνει τη θετική σύνδεση μεταξύ 
της διεθνοποίησης και της καινοτομίας 
από άποψη προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών·

11. είναι πεπεισμένο ότι η αυξημένη 
συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ σε 
μεγάλης κλίμακας διεθνείς ΣΔΙΤ θα έχει 
σημαντικά οφέλη από την άποψη της 
δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, 
της παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της τεχνολογίας και 
της ανάπτυξης καινοτομίας στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 124
Dita Charanzová
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι οι εργασίες στο πεδίο 
αυτό πρέπει να λαμβάνουν ιδίως υπόψη 
τις προκλήσεις των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε 
σχέση με τον ανταγωνισμό στις διεθνείς 
αγορές στο πλαίσιο των ΣΔΙΤ καθώς και 
την ανάγκη διασφάλισης της ειδικής και 
δίκαιης πρόσβασης των ΜΜΕ· 
επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία 
ειδικών κανόνων που θα επιτρέπουν τη 
συλλογική ή ομαδική υποβολή 
προσφορών από τις ΜΜΕ και τη χρήση 
ανοιχτών και διαφανών αλυσίδων 
υπεργολαβίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται η συμμετοχή των ΜΜΕ είτε 
ως υπεργολάβων είτε στο πλαίσιο 
κοινοπραξιών που υποβάλλουν 
προσφορές για τη σύναψη συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 125
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα στην ΕΕ 
από τη χρήση ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη 
υποδομών και έργων στους καινοτόμους 
τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας, της 
ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και σε 
άλλους τομείς υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εντοπίσει τα έργα που έχουν αποφέρει τα 
βέλτιστα αποτελέσματα στην ΕΕ και να 
προωθήσει τη συμμετοχή των εταιρειών 
της ΕΕ σε τέτοιου είδους επιχειρήματα 
στο εξωτερικό·

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 126
Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα στην ΕΕ 
από τη χρήση ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη 
υποδομών και έργων στους καινοτόμους 
τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας, της 
ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και σε 
άλλους τομείς υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εντοπίσει τα έργα που έχουν αποφέρει τα 
βέλτιστα αποτελέσματα στην ΕΕ και να 
προωθήσει τη συμμετοχή των εταιρειών 
της ΕΕ σε τέτοιου είδους επιχειρήματα 
στο εξωτερικό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 127
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα στην ΕΕ 
από τη χρήση ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη 
υποδομών και έργων στους καινοτόμους 
τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας, της 
ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και σε 
άλλους τομείς υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εντοπίσει τα έργα που έχουν αποφέρει τα 
βέλτιστα αποτελέσματα στην ΕΕ και να 
προωθήσει τη συμμετοχή των εταιρειών 
της ΕΕ σε τέτοιου είδους επιχειρήματα στο 
εξωτερικό·

12. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα στην ΕΕ 
από τη χρήση ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη 
υποδομών και έργων στους καινοτόμους 
τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας, της 
ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και σε 
άλλους τομείς υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εντοπίσει τα έργα που έχουν αποφέρει τα 
βέλτιστα αποτελέσματα στην ΕΕ και να 
προωθήσει τη συμμετοχή των εταιρειών, 
και ιδίως των ΜΜΕ, της ΕΕ σε τέτοιου 
είδους επιχειρήματα στο εξωτερικό·
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Τροπολογία 128
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα στην ΕΕ 
από τη χρήση ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη 
υποδομών και έργων στους καινοτόμους 
τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας, της 
ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και σε 
άλλους τομείς υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εντοπίσει τα έργα που έχουν αποφέρει τα 
βέλτιστα αποτελέσματα στην ΕΕ και να 
προωθήσει τη συμμετοχή των εταιρειών 
της ΕΕ σε τέτοιου είδους επιχειρήματα 
στο εξωτερικό·

12. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα στην ΕΕ 
από τη χρήση ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη 
υποδομών και έργων στους καινοτόμους 
τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας, της 
ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και σε 
άλλους τομείς υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εντοπίσει τα έργα που έχουν αποφέρει τα 
βέλτιστα αποτελέσματα στην ΕΕ και να 
προωθήσει τη συμμετοχή κάθε τύπου 
εταιρείας της ΕΕ σε τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες στο εξωτερικό·

Or. es


