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Τροπολογία 1
Jan Zahradil
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. τονίζει ότι χρειάζονται τεράστιες 
επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες 
όσον αφορά τις υποδομές, την παροχή 
ύδατος και την ενέργεια· εκτιμάται ότι οι 
πρόσθετες δαπάνες που χρειάζονται για 
τις αναπτυσσόμενες χώρες υπερβαίνουν 
κατά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως 
το ποσό που καταβάλλεται αυτή τη 
στιγμή, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτής 
της χρηματοδότησης πρέπει να προέλθει 
από τον ιδιωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 2
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. τονίζει ότι πρωταρχικοί στόχοι της 
αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ είναι 
ο περιορισμός και η εξάλειψη της 
φτώχειας, η προαγωγή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η εξάπλωση και η ενίσχυση 
της δημοκρατίας, της χρηστής 
διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου·
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επισημαίνει το γεγονός ότι η αναπτυξιακή 
συνεργασία πρέπει να καθοδηγείται από 
αυτούς τους στόχους·

Or. en

Τροπολογία 3
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1 a. τονίζει ότι η αναπτυξιακή πολιτική 
δεν μπορεί να επιτύχει αυτούς τους 
στόχους ως μεμονωμένη πολιτική, αλλά 
πρέπει να ενσωματωθεί σε μια ευρύτερη 
προσέγγιση, η οποία να συνδυάζει την 
εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφαλείας, την εμπορική πολιτική, και 
οποιαδήποτε άλλα μέσα εξωτερικής 
δράσης· σημειώνει ότι είναι πολύ 
σημαντική η συνοχή μεταξύ αυτών των 
διαφορετικών τομέων της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 4
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1 β. σημειώνει ότι το πλαίσιο γα την 
αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να ορίζεται 
από τις κυβερνήσεις και ότι ο δημόσιος 
τομέας καλείται να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο εν προκειμένω·
αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι ο ιδιωτικός 
τομέας διαδραματίζει επίσης σημαντικό 
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ρόλο στην ενίσχυση των οικονομιών των 
τρίτων χωρών και στη βελτίωση της 
πρόσβασης σε κεφάλαια·

Or. en

Τροπολογία 5
Enrico Gasbarra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι ο ρόλος του ιδιωτικού 
τομέα στην ανάπτυξη έχει αυξηθεί για να 
υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες 
σε μια περίοδο μείωσης των 
προϋπολογισμών βοήθειας, και θεωρεί ότι 
η εμπλοκή της ΕΕ με τον ιδιωτικό τομέα 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης θα πρέπει να 
υπόκειται σε διεθνώς συμφωνημένες αρχές 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της 
ανάπτυξης·

1. επισημαίνει ότι ο ρόλος του ιδιωτικού 
τομέα στην ανάπτυξη έχει αυξηθεί για να 
υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες
σε μια περίοδο μείωσης των 
προϋπολογισμών βοήθειας, και θεωρεί ότι 
η εμπλοκή της ΕΕ με τον ιδιωτικό τομέα 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης θα πρέπει να 
υπόκειται σε διεθνώς συμφωνημένες αρχές 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, τη 
βιωσιμότητα και την ισότητα της 
ανάπτυξης·

Or. it

Τροπολογία 6
Aldo Patriciello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι ο ρόλος του ιδιωτικού 
τομέα στην ανάπτυξη έχει αυξηθεί για να 
υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες 
σε μια περίοδο μείωσης των 
προϋπολογισμών βοήθειας, και θεωρεί ότι 
η εμπλοκή της ΕΕ με τον ιδιωτικό τομέα 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης θα πρέπει να 
υπόκειται σε διεθνώς συμφωνημένες αρχές 

1. επισημαίνει ότι ο ρόλος του ιδιωτικού 
τομέα στην ανάπτυξη έχει αυξηθεί για να 
υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες 
σε μια περίοδο μείωσης των 
προϋπολογισμών βοήθειας, και θεωρεί ότι 
η εμπλοκή της ΕΕ με τον ιδιωτικό τομέα 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης θα πρέπει να 
διέπεται από διεθνώς συμφωνημένες αρχές 
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όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της 
ανάπτυξης·

όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της 
ανάπτυξης·

Or. it

Τροπολογία 7
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι ο ρόλος του ιδιωτικού 
τομέα στην ανάπτυξη έχει αυξηθεί για να 
υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες 
σε μια περίοδο μείωσης των 
προϋπολογισμών βοήθειας, και θεωρεί ότι 
η εμπλοκή της ΕΕ με τον ιδιωτικό τομέα 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης θα πρέπει να 
υπόκειται σε διεθνώς συμφωνημένες 
αρχές όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης·

1. επισημαίνει ότι ο ιδιωτικός τομέας 
παρέχει περίπου το 90 τοις εκατό των 
θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες 
χώρες και, συνεπώς, ο ρόλος του είναι 
καθοριστικός στην υποστήριξη της 
δημιουργίας βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης και τη μείωση της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 8
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

επισημαίνει ότι ο ρόλος του ιδιωτικού 
τομέα στην ανάπτυξη έχει αυξηθεί για να 
υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες 
σε μια περίοδο μείωσης των 
προϋπολογισμών βοήθειας, και θεωρεί ότι 
η εμπλοκή της ΕΕ με τον ιδιωτικό τομέα 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης θα πρέπει να 
υπόκειται σε διεθνώς συμφωνημένες αρχές 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της 
ανάπτυξης·

επισημαίνει τη στρατηγική σημασία του 
να αποκτήσει εκ νέου η ΕΕ την 
παγκοσμίως ηγετική θέση της στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, 
καθώς και ότι ο ρόλος του ιδιωτικού 
τομέα στην ανάπτυξη έχει αυξηθεί για να 
υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες 
σε μια περίοδο μείωσης των 
προϋπολογισμών βοήθειας, και θεωρεί ότι 
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η εμπλοκή της ΕΕ με τον ιδιωτικό τομέα 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης θα πρέπει να 
υπόκειται σε διεθνώς συμφωνημένες αρχές 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και
την αποδοτικότητα των πολιτικών και 
των αναπτυξιακών προγραμμάτων ·

Or. es

Τροπολογία 9
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. υπογραμμίζει ότι η έννοια «ιδιωτικός 
τομέας» είναι ευρύτατη και 
συμπεριλαμβάνει τις διεθνικές και εθνικές 
επιχειρήσεις στους τομείς της παραγωγής 
και των υπηρεσιών, τον τραπεζικό και 
χρηματοπιστωτικό τομέα, τις οργανώσεις 
των εργαζομένων και των εργοδοτών, και 
τις ΜΚΟ, και ότι κάθε ένας από αυτούς 
τους οργανισμούς έχει τις δικές του 
προτεραιότητες, αρχές και στόχους·

Or. en

Τροπολογία 10
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες συχνά έρχονται 
αντιμέτωπες με μεγαλύτερες κανονιστικές 
επιβαρύνσεις από ό,τι στην ΕΕ και συχνά 
λειτουργούν στο πλαίσιο της άτυπης 
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οικονομίας και δεν έχουν νομική 
προστασία και πρόσβαση σε πιστώσεις·
επισημαίνει ότι η δημιουργία ενός φιλικού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος προς 
όφελος των ιδιωτικών πρωτοβουλιών και 
η ενθάρρυνση της δημιουργίας τραπεζών 
και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων τα 
οποία θα διαθέτουν τους πόρους που 
απαιτούνται για τον δανεισμό και για τη 
σωστή αξιολόγηση του πιστωτικού 
κινδύνου στον τομέα των ΜΜΕ, 
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 11
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. υπενθυμίζει ότι ανάπτυξη δε σημαίνει  
απλώς οικονομική μεγέθυνση και ότι οι 
δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα 
πρέπει να τοποθετούνται προσεκτικά σε 
ένα πλαίσιο προϋποθέσεων, έπειτα από 
διαβούλευση και συμφωνία με τις 
κοινότητες στις οποίες στοχεύουν·

Or. en

Τροπολογία 12
Enrico Gasbarra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
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208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή εμπορική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής 
πολιτικής και θεωρεί ότι η αρχή αυτή 
πρέπει να αναφέρεται ρητά σε όλες τις 
εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της 
ΕΕ·

208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή εμπορική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής 
πολιτικής και θεωρεί ότι η αρχή αυτή 
πρέπει να αναφέρεται ρητά σε όλες τις 
εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της 
ΕΕ, καθώς και την ενημέρωση των 
βασικών εθνικών διατάξεων που αφορούν 
τη βιομηχανία, το περιβάλλον και την 
εσωτερική αγορά·

Or. it

Τροπολογία 13
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή εμπορική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής 
πολιτικής και θεωρεί ότι η αρχή αυτή 
πρέπει να αναφέρεται ρητά σε όλες τις 
εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της 
ΕΕ·

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή εμπορική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής 
πολιτικής και θεωρεί ότι η αρχή αυτή 
πρέπει να αναφέρεται ρητά σε όλες τις 
εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της 
ΕΕ, ενώ παράλληλα η Επιτροπή ενισχύει
τους απαραίτητους μηχανισμούς για τον 
συντονισμό του συνόλου των εσωτερικών 
και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 14
Lola Sánchez Caldentey

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή εμπορική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την αρχή της συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής και θεωρεί ότι η 
αρχή αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητά σε 
όλες τις εμπορικές και επενδυτικές 
συμφωνίες της ΕΕ·

2. τονίζει ότι η εμπορική, η επενδυτική 
και η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ 
συνδέονται μεταξύ τους και έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες· 
υπενθυμίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική 
της ΕΕ λαμβάνει υπόψη την αρχή της 
συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 208 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το οποίο απαιτεί να λαμβάνονται 
υπόψη οι στόχοι της αναπτυξιακής 
συνεργασίας στις πολιτικές που είναι 
πιθανό να επηρεάσουν τις 
αναπτυσσόμενες χώρες· επίσης, θεωρεί 
ότι η αρχή αυτή πρέπει να αναφέρεται 
ρητά σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές 
συμφωνίες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 15
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή εμπορική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής 
πολιτικής και θεωρεί ότι η αρχή αυτή 
πρέπει να αναφέρεται ρητά σε όλες τις 
εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της 
ΕΕ·

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή εμπορική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής 
πολιτικής και θεωρεί ότι η αρχή αυτή 
πρέπει να τηρείται σε όλες τις εμπορικές 
και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 16
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. τονίζει την ανάγκη να μελετηθούν 
τρόποι με τους οποίους μπορεί να 
βελτιωθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας, με σκοπό να δοθεί 
ώθηση στη δημιουργία οικονομικής 
ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στις 
χώρες που γειτονεύουν με την Ευρώπη, 
για παράδειγμα μέσω της ανταλλαγής 
πραγματογνωσίας σχετικά με την παροχή 
πρόσβασης σε κεφάλαια·

Or. en

Τροπολογία 17
Lola Sánchez Caldentey

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπενθυμίζει ότι η ιδιωτική 
χρηματοδότηση δεν μπορεί να εκληφθεί 
ως υποκατάστατο της δημόσιας 
χρηματοδότησης και ότι ο ιδιωτικός 
τομέας δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
αντικαταστήσει τον ρόλο των 
κυβερνήσεων όσον αφορά την υποχρέωσή 
τους να προστατεύουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και να επενδύουν στην 
παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως η 
υγεία και η παιδεία·

Or. en
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Τροπολογία 18
Ramon Tremosa i Balcells

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. φρονεί ότι οι συνθήκες οι οποίες 
προστατεύουν και προσελκύουν τις 
διεθνείς ιδιωτικές επενδύσεις έχουν 
θεμελιώδη σημασία για την οικονομική 
ανάπτυξη πολλών αναδυόμενων χωρών· 
σημειώνει ότι η προστασία του εγχώριου 
κράτους δικαίου είναι εξαιρετικά 
σημαντική για την ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. ομοίως, υπενθυμίζει τη δέσμευση της 
ΕΕ για ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου σε όλες τις πολιτικές της, και τη 
σημασία του να διασφαλιστεί ότι άνδρες 
και γυναίκες απολαμβάνουν εξίσου τα 
οφέλη της κοινωνικής αλλαγής, της 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας, εξαλείφοντας τις διακρίσεις και 
θεμελιώνοντας τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των γυναικών ανά τον 
κόσμο·

Or. es

Τροπολογία 20
Enrico Gasbarra
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι τρέχουσες πρακτικές 
της ΕΕ για την ενίσχυση της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης με επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια (ΕΑΒ) έχουν αποδειχθεί 
αναποτελεσματικές λόγω έλλειψης 
σαφήνειας όσον αφορά την 
προσθετικότητα, τη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία, τον ενστερνισμό, την 
ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της 
χώρας, τη βιωσιμότητα του χρέους και, 
κατά συνέπεια, τις επιπτώσεις της 
ανάπτυξης·

3. επισημαίνει ότι οι τρέχουσες πρακτικές 
της ΕΕ για την ενίσχυση της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης με επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια (ΕΑΒ) έχουν αποδειχθεί 
αναποτελεσματικές λόγω έλλειψης 
σαφήνειας όσον αφορά την 
προσθετικότητα, τη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία, τον ενστερνισμό, την 
ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της 
χώρας, τη βιωσιμότητα του χρέους και, 
κατά συνέπεια, τις επιπτώσεις της 
ανάπτυξης· επισημαίνει την 
αποτελεσματικότητα των 
μικροπιστώσεων και άλλων εργαλείων 
αλληλεγγύης και βιωσιμότητας, που η ΕΕ 
θα πρέπει να ενθαρρύνει και να προωθεί 
ως παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών·

Or. it

Τροπολογία 21
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι τρέχουσες πρακτικές 
της ΕΕ για την ενίσχυση της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης με επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια (ΕΑΒ) έχουν αποδειχθεί 
αναποτελεσματικές λόγω έλλειψης
σαφήνειας όσον αφορά την 
προσθετικότητα, τη διαφάνεια, τη
λογοδοσία, τον ενστερνισμό, την 
ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της 
χώρας, τη βιωσιμότητα του χρέους και,
κατά συνέπεια, τις επιπτώσεις της 
ανάπτυξης·

3. επισημαίνει ότι οι τρέχουσες πρακτικές 
της ΕΕ για την ενίσχυση της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης με επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια (ΕΑΒ) έχουν αποδειχθεί 
ανεπαρκώς αποτελεσματικά· αυτό 
οφείλεται στην έλλειψη αλληλεξάρτησης 
των πολιτικών της και ιδίως στην 
έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τον 
ορισμό του ρόλου, των κριτηρίων και τον 
τρόπων ιδιωτικής συμμετοχής στην 
ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα, τη διαφάνεια, 
την υπευθυνότητα και την ουσιαστική
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λογοδοσία, τον ενστερνισμό, την 
ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της 
χώρας που λαμβάνει τη βοήθεια, και τη 
βιωσιμότητα του χρέους, η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα την περιορισμένη επίδραση 
της ιδιωτικής δραστηριότητας στην 
ανάπτυξη·

Or. es

Τροπολογία 22
Jan Zahradil
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι τρέχουσες πρακτικές 
της ΕΕ για την ενίσχυση της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης με επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια (ΕΑΒ) έχουν αποδειχθεί 
αναποτελεσματικές λόγω έλλειψης 
σαφήνειας όσον αφορά την 
προσθετικότητα, τη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία, τον ενστερνισμό, την 
ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της 
χώρας, τη βιωσιμότητα του χρέους και, 
κατά συνέπεια, τις επιπτώσεις της 
ανάπτυξης·

3. επισημαίνει ότι οι τρέχουσες πρακτικές 
της ΕΕ για την ενίσχυση της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης με επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια (ΕΑΒ) μέσω διαφοροποίησης και 
καταμερισμού του κινδύνου είναι 
αποτελεσματικές όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
προκλήσεων και την κινητοποίηση 
περισσότερων πόρων·

Or. en

Τροπολογία 23
Ελευθέριος Συναδινός

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι τρέχουσες πρακτικές 
της ΕΕ για την ενίσχυση της ιδιωτικής 

3. επισημαίνει ότι οι τρέχουσες πρακτικές 
της ΕΕ για την ενίσχυση της ιδιωτικής
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χρηματοδότησης με επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια (ΕΑΒ) έχουν αποδειχθεί 
αναποτελεσματικές λόγω έλλειψης 
σαφήνειας όσον αφορά την 
προσθετικότητα, τη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία, τον ενστερνισμό, την 
ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της 
χώρας, τη βιωσιμότητα του χρέους και, 
κατά συνέπεια, τις επιπτώσεις της 
ανάπτυξης·

χρηματοδότησης με επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια (ΕΑΒ) έχουν αποδειχθεί 
αναποτελεσματικές, λόγω έλλειψης 
σαφήνειας όσον αφορά την 
προσθετικότητα, τη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία, τον ενστερνισμό, την 
ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της 
χώρας, τη βιωσιμότητα του χρέους και, 
κατά συνέπεια, τις επιπτώσεις της 
ανάπτυξης, λόγω έλλειψης σαφώς 
καθορισμένου εθνικού νομοθετικού 
πλαισίου σε αρκετές χώρες, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις έργων σύμπραξης δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) αλλά και 
λόγω αδυναμίας ευθυγράμμισης πολλών 
υπηρεσίων κρατών - μελών με τις 
κοινοτικές πρακτικές ·

Or. el

Τροπολογία 24
Lola Sánchez Caldentey

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι τρέχουσες πρακτικές 
της ΕΕ για την ενίσχυση της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης με επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια (ΕΑΒ) έχουν αποδειχθεί 
αναποτελεσματικές λόγω έλλειψης 
σαφήνειας όσον αφορά την 
προσθετικότητα, τη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία, τον ενστερνισμό, την 
ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της 
χώρας, τη βιωσιμότητα του χρέους και, 
κατά συνέπεια, τις επιπτώσεις της 
ανάπτυξης·

3. τονίζει ότι, παρόλο που χρειάζεται 
επιπλέον χρηματοδότηση για να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι 
δυνατότητες του ιδιωτικού τομέα να 
βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης είναι περιορισμένες·
επισημαίνει ότι οι τρέχουσες πρακτικές της 
ΕΕ για την ενίσχυση της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης με επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια (ΕΑΒ) έχουν αποδειχθεί 
αναποτελεσματικές λόγω έλλειψης 
σαφήνειας όσον αφορά την 
προσθετικότητα, τη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία, τον ενστερνισμό, την 
ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της 
χώρας, τη βιωσιμότητα του χρέους και, 
κατά συνέπεια, τις επιπτώσεις της 
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ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 25
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι τρέχουσες πρακτικές 
της ΕΕ για την ενίσχυση της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης με επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια (ΕΑΒ) έχουν αποδειχθεί 
αναποτελεσματικές λόγω έλλειψης
σαφήνειας όσον αφορά την 
προσθετικότητα, τη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία, τον ενστερνισμό, την 
ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της 
χώρας, τη βιωσιμότητα του χρέους και, 
κατά συνέπεια, τις επιπτώσεις της 
ανάπτυξης·

3. επισημαίνει ότι οι τρέχουσες πρακτικές 
της ΕΕ για την ενίσχυση της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης με επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια (ΕΑΒ) μπορούν να βελτιωθούν 
μέσω της ενίσχυσης της προσθετικότητας, 
της διαφάνειας, της λογοδοσίας, του 
ενστερνισμού, της ευθυγράμμισης με τις 
προτεραιότητες της χώρας, της 
βιωσιμότητας του χρέους και, κατά 
συνέπεια, των επιπτώσεων της ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 26
Marielle de Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. είναι της άποψης ότι η εταιρική 
σχέση μεταξύ της ΕΕ και των 
αναπτυσσόμενων χωρών πρέπει να 
βασίζεται σε συμπαραγωγή προκειμένου 
να παράγει μια κατάσταση «win-win»·

Or. fr
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Τροπολογία 27
Marielle de Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. πιστεύει ότι οι αναπτυξιακές 
πολιτικές πρέπει να παρέχουν 
συγκεκριμένες απαντήσεις όσον αφορά 
τις υποδομές, τις επενδύσεις, τη 
χρηματοδότηση και την αειφόρο 
διαχείριση των φυσικών πόρων 

Or. fr

Τροπολογία 28
Marielle de Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. θεωρεί ότι οι εμπορικές πολιτικές 
πρέπει να είναι στην υπηρεσία της 
οικονομικής ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία 29
Ivan Jakovčić

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να σέβεται τον χώρο πολιτικής των 
αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να 
διατηρηθούν ισχυροί εισαγωγικοί δασμοί 
που διευκολύνουν τη δημιουργία 

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να σέβεται τον πολιτικό και 
οικονομικό χώρο των αναπτυσσόμενων 
χωρών, έτσι ώστε να διατηρηθούν ισχυροί 
εισαγωγικοί δασμοί που διευκολύνουν τη 



PE557.138v01-00 18/44 AM\1060605EL.doc

EL

ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών 
βιομηχανιών μεταποίησης και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο 
το δυνατόν υψηλότερη εγχώρια 
προστιθέμενη αξία, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν βασική συνιστώσα της 
οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης·

δημιουργία ειδικευμένων και αξιοπρεπών 
θέσεων εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών 
βιομηχανιών μεταποίησης και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο 
το δυνατόν υψηλότερη εγχώρια 
προστιθέμενη αξία, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν βασική συνιστώσα της 
οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης·

Or. hr

Τροπολογία 30
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να σέβεται τον χώρο πολιτικής των 
αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να 
διατηρηθούν ισχυροί εισαγωγικοί δασμοί 
που διευκολύνουν τη δημιουργία 
ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών 
βιομηχανιών μεταποίησης και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο 
το δυνατόν υψηλότερη εγχώρια 
προστιθέμενη αξία, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν βασική συνιστώσα της 
οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης·

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να σέβεται τον χώρο πολιτικής των 
αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να 
διατηρηθούν ισχυροί εισαγωγικοί δασμοί 
που διευκολύνουν τη δημιουργία 
ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών 
βιομηχανιών μεταποίησης και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο 
το δυνατόν υψηλότερη εγχώρια 
προστιθέμενη αξία, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν βασική συνιστώσα μιας 
συμμετοχικής οικονομικής και κοινωνικής 
αναβάθμισης·

Or. es

Τροπολογία 31
Jan Zahradil
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να σέβεται τον χώρο πολιτικής των 
αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να 
διατηρηθούν ισχυροί εισαγωγικοί δασμοί 
που διευκολύνουν τη δημιουργία 
ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών 
βιομηχανιών μεταποίησης και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο 
το δυνατόν υψηλότερη εγχώρια 
προστιθέμενη αξία, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν βασική συνιστώσα της 
οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης·

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να σέβεται τον χώρο πολιτικής των 
αναπτυσσόμενων χωρών - και ιδίως των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών - έτσι 
ώστε να διατηρηθούν ισχυροί εισαγωγικοί 
δασμοί που διευκολύνουν τη δημιουργία 
ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών 
βιομηχανιών μεταποίησης και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο 
το δυνατόν υψηλότερη εγχώρια 
προστιθέμενη αξία, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν βασική συνιστώσα της 
οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης·

Or. en

Τροπολογία 32
Jan Zahradil
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να σέβεται τον χώρο πολιτικής των 
αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να 
διατηρηθούν ισχυροί εισαγωγικοί δασμοί 
που διευκολύνουν τη δημιουργία 
ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών 
βιομηχανιών μεταποίησης και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο 
το δυνατόν υψηλότερη εγχώρια 
προστιθέμενη αξία, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν βασική συνιστώσα της 
οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης·

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να σέβεται τον χώρο πολιτικής των 
αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να 
προβλεφθούν συγκεκριμένοι εισαγωγικοί 
δασμοί που διευκολύνουν τη δημιουργία 
ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών 
βιομηχανιών μεταποίησης και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο 
το δυνατόν υψηλότερη εγχώρια 
προστιθέμενη αξία, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν βασική συνιστώσα της 
οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης·

Or. en
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Τροπολογία 33
Jan Zahradil
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να σέβεται τον χώρο πολιτικής των 
αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να 
διατηρηθούν ισχυροί εισαγωγικοί δασμοί 
που διευκολύνουν τη δημιουργία 
ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών 
βιομηχανιών μεταποίησης και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο 
το δυνατόν υψηλότερη εγχώρια 
προστιθέμενη αξία, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν βασική συνιστώσα της 
οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης·

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να σέβεται τον χώρο πολιτικής των 
αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να 
διατηρηθούν ισχυροί εισαγωγικοί δασμοί 
που διευκολύνουν τη δημιουργία 
ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών 
βιομηχανιών μεταποίησης και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο 
το δυνατόν υψηλότερη εγχώρια 
προστιθέμενη αξία, την 
ανταγωνιστικότητα, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν βασική συνιστώσα της 
οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης·

Or. en

Τροπολογία 34
Jan Zahradil
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να σέβεται τον χώρο πολιτικής των 
αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να 
διατηρηθούν ισχυροί εισαγωγικοί δασμοί 
που διευκολύνουν τη δημιουργία 
ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών 
βιομηχανιών μεταποίησης και

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να σέβεται τον χώρο πολιτικής των 
αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να 
διατηρηθούν ισχυροί εισαγωγικοί δασμοί 
που διευκολύνουν τη δημιουργία 
ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών 
βιομηχανιών μεταποίησης και 
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επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο 
το δυνατόν υψηλότερη εγχώρια 
προστιθέμενη αξία, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν βασική συνιστώσα της 
οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης·

επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο 
το δυνατόν υψηλότερη εγχώρια 
προστιθέμενη αξία, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν βασική συνιστώσα της 
οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης 
και πρόδρομους των μελλοντικών 
εξαγωγικών προσπαθειών στο πλαίσιο 
των παγκόσμιων εμπορικών 
συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 35
Lola Sánchez Caldentey

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να σέβεται τον χώρο πολιτικής των 
αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να 
διατηρηθούν ισχυροί εισαγωγικοί δασμοί 
που διευκολύνουν τη δημιουργία 
ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών 
βιομηχανιών μεταποίησης και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο 
το δυνατόν υψηλότερη εγχώρια 
προστιθέμενη αξία, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν βασική συνιστώσα της 
οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης·

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να σέβεται τον χώρο πολιτικής των 
αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να 
διατηρηθούν ισχυροί εισαγωγικοί δασμοί 
που διευκολύνουν τη δημιουργία 
ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών 
βιομηχανιών μεταποίησης και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο 
το δυνατόν υψηλότερη εγχώρια 
προστιθέμενη αξία, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν βασική συνιστώσα της 
οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη μέλη της να προωθήσουν 
συγκεκριμένα μέτρα ώστε οι διεθνικές 
επιχειρήσεις να φορολογούνται από τις 
αρχές της χώρας από την οποία αντλούν 
ή στην οποία παράγουν το εισόδημα·

Or. en
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Τροπολογία 36
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να σέβεται τον χώρο πολιτικής 
των αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε 
να διατηρηθούν ισχυροί εισαγωγικοί 
δασμοί που διευκολύνουν τη δημιουργία 
ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών 
βιομηχανιών μεταποίησης και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο 
το δυνατόν υψηλότερη εγχώρια 
προστιθέμενη αξία, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν βασική συνιστώσα της 
οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης·

4. τονίζει την ανάγκη η εμπορική και η 
αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ να 
προωθούν τη δημιουργία ειδικευμένων και 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας στο πλαίσιο 
των τοπικών βιομηχανιών μεταποίησης και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων με όσο 
το δυνατόν υψηλότερη εγχώρια 
προστιθέμενη αξία, τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, οι οποίες 
αποτελούν βασική συνιστώσα της 
οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης·

Or. en

Τροπολογία 37
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. ενθαρρύνει την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει πλήρως το μέσο 
«Βοήθεια για το Εμπόριο» και άλλα 
αναπτυξιακά μέσα με σκοπό να 
προωθήσει την τεχνική βοήθεια για το 
εμπόριο, τη δημιουργία ικανοτήτων και 
τις υπηρεσίες στήριξης των 
επιχειρήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 38
Ελευθέριος Συναδινός

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. Η Ένωση δύναται να συμβάλλει στην 
αναπτυξιακή πολιτική των 
αναπτυσσόμενων χωρών με λυσιτελείς 
δράσεις οικονομικής και εμπορικής 
φύσεως, με τεχνική και 
χρηματοικονομική συνεργασία και με 
πολυετή προγράμματα συνεργασίας ή 
προγράμματα με θεματική προσέγγιση.

Or. el

Τροπολογία 39
Ελευθέριος Συναδινός

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. Στο πλαίσιο συνεργασίας ΕΕ -
αναπτυσσόμενων χωρών, δύναται να 
συμπράξουν διεθνείς οργανισμοί, υπό το 
πρίσμα όμως του κοινοτικού δικαίου και 
εντός των αρχών και στόχων της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

Or. el

Τροπολογία 40
Aldo Patriciello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
προώθηση εθνικών στρατηγικών 
ανάπτυξης που διαμορφώνουν τη συμβολή 
του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη μέσω 
της ενίσχυσης των τοπικών πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των 
τοπικών δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την ενδογενή 
ανάπτυξη και την ενίσχυση της ικανότητας 
των αναπτυσσόμενων χωρών για 
κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, την 
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής, καθώς και την 
άμβλυνση της νομισματικής αστάθειας και 
της αστάθειας των τιμών των βασικών 
εμπορευμάτων που θέτουν σε κίνδυνο την 
πρόσβαση στις αλυσίδες αξίας·

5. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
προώθηση εθνικών στρατηγικών 
ανάπτυξης που διαμορφώνουν τη συμβολή 
του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη μέσω 
της ενίσχυσης των τοπικών πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των 
τοπικών δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες 
καταλήγουν να είναι απαραίτητες για την 
ενδογενή ανάπτυξη και την ενίσχυση της 
ικανότητας των αναπτυσσόμενων χωρών 
για κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, την 
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής, καθώς και την 
άμβλυνση της νομισματικής αστάθειας και 
της αστάθειας των τιμών των βασικών 
εμπορευμάτων που θέτουν σε κίνδυνο την 
πρόσβαση στις αλυσίδες αξίας·

Or. it

Τροπολογία 41
Jan Zahradil
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
προώθηση εθνικών στρατηγικών 
ανάπτυξης που διαμορφώνουν τη συμβολή 
του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη μέσω 
της ενίσχυσης των τοπικών πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των 
τοπικών δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την ενδογενή 
ανάπτυξη και την ενίσχυση της ικανότητας 
των αναπτυσσόμενων χωρών για 
κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, την 
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής, καθώς και την 
άμβλυνση της νομισματικής αστάθειας και 

5. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
προώθηση στρατηγικών ανάπτυξης που 
διαμορφώνουν τη συμβολή του ιδιωτικού 
τομέα στην ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης 
των τοπικών πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και των τοπικών 
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την ενδογενή ανάπτυξη 
και την ενίσχυση της ικανότητας των 
αναπτυσσόμενων χωρών για κινητοποίηση 
εγχώριων εσόδων, την καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης και της 
φοροδιαφυγής, καθώς και την άμβλυνση 
της νομισματικής αστάθειας και της 
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της αστάθειας των τιμών των βασικών 
εμπορευμάτων που θέτουν σε κίνδυνο την 
πρόσβαση στις αλυσίδες αξίας·

αστάθειας των τιμών των βασικών 
εμπορευμάτων που θέτουν σε κίνδυνο την 
πρόσβαση στις αλυσίδες αξίας·

Or. en

Τροπολογία 42
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
προώθηση εθνικών στρατηγικών 
ανάπτυξης που διαμορφώνουν τη συμβολή 
του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη μέσω 
της ενίσχυσης των τοπικών πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των 
τοπικών δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την ενδογενή 
ανάπτυξη και την ενίσχυση της 
ικανότητας των αναπτυσσόμενων χωρών 
για κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, την 
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής, καθώς και την 
άμβλυνση της νομισματικής αστάθειας 
και της αστάθειας των τιμών των 
βασικών εμπορευμάτων που θέτουν σε 
κίνδυνο την πρόσβαση στις αλυσίδες 
αξίας·

5. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
προώθηση εθνικών στρατηγικών 
ανάπτυξης που διαμορφώνουν τη συμβολή 
του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη μέσω 
της δημιουργίας αλληλέγγυων συμμαχιών 
που ενισχύουν τις δυνατότητες των 
τοπικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων για τη δημιουργία 
αξιοπρεπών τοπικών θέσεων εργασίας, 
δίνοντας προτεραιότητα στη συμβολή 
των γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη, 
ιδίως στις αγροτικές περιοχές, ως 
απαραίτητων παραγόντων για την 
ενδογενή ανάπτυξη·

Or. es

Τροπολογία 43
Ελευθέριος Συναδινός

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 5. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
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προώθηση εθνικών στρατηγικών 
ανάπτυξης που διαμορφώνουν τη συμβολή 
του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη μέσω 
της ενίσχυσης των τοπικών πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των 
τοπικών δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την ενδογενή 
ανάπτυξη και την ενίσχυση της ικανότητας 
των αναπτυσσόμενων χωρών για 
κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, την 
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής, καθώς και την 
άμβλυνση της νομισματικής αστάθειας και 
της αστάθειας των τιμών των βασικών 
εμπορευμάτων που θέτουν σε κίνδυνο την 
πρόσβαση στις αλυσίδες αξίας·

προώθηση εθνικών στρατηγικών 
ανάπτυξης που διαμορφώνουν τη συμβολή 
του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη μέσω 
της ενίσχυσης των τοπικών πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των 
τοπικών δημοσίων συμβάσεων, της 
ενίσχυσης πανεπιστημιακών και 
ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται με 
την έρευνα και ανάπτυξη και την 
εμπλοκή, σε τεχνικό και πληροφοριακό 
επίπεδο, των συνδέσμων βιοτεχνών, 
βιομηχανιών και επιχειρήσεων, τα οποία
είναι απαραίτητα για την ενδογενή 
ανάπτυξη και την ενίσχυση της ικανότητας 
των αναπτυσσόμενων χωρών για 
κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, την 
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής, καθώς και την 
άμβλυνση της νομισματικής αστάθειας και 
της αστάθειας των τιμών των βασικών 
εμπορευμάτων που θέτουν σε κίνδυνο την 
πρόσβαση στις αλυσίδες αξίας·

Or. el

Τροπολογία 44
Lola Sánchez Caldentey

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
προώθηση εθνικών στρατηγικών 
ανάπτυξης που διαμορφώνουν τη συμβολή 
του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη μέσω 
της ενίσχυσης των τοπικών πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των 
τοπικών δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την ενδογενή 
ανάπτυξη και την ενίσχυση της ικανότητας 
των αναπτυσσόμενων χωρών για 
κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, την 
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής, καθώς και την 
άμβλυνση της νομισματικής αστάθειας και 

5. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
προώθηση εθνικών στρατηγικών 
ανάπτυξης που διαμορφώνουν τη συμβολή 
του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη μέσω 
της ενίσχυσης των τοπικών πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των 
τοπικών δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την ενδογενή 
ανάπτυξη και την ενίσχυση της ικανότητας 
των αναπτυσσόμενων χωρών για 
κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, την 
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής, καθώς και την 
άμβλυνση της νομισματικής αστάθειας και 
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της αστάθειας των τιμών των βασικών 
εμπορευμάτων που θέτουν σε κίνδυνο την 
πρόσβαση στις αλυσίδες αξίας·

της αστάθειας των τιμών των βασικών 
εμπορευμάτων που θέτουν σε κίνδυνο την 
πρόσβαση στις αλυσίδες αξίας· τονίζει 
τους κινδύνους που ενέχει η στήριξη των 
εταιρειών της ΕΕ μέσω της 
αναπτυξιακής πολιτικής, δεδομένης της 
ανάγκης για επιπρόσθετους 
αναπτυξιακούς πόρους και του κινδύνου 
αύξησης της βοήθειας που συνδέεται με 
την παροχή ευρωπαϊκών αγαθών και 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 45
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
προώθηση εθνικών στρατηγικών 
ανάπτυξης που διαμορφώνουν τη συμβολή 
του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη μέσω 
της ενίσχυσης των τοπικών πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των 
τοπικών δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την ενδογενή 
ανάπτυξη και την ενίσχυση της ικανότητας 
των αναπτυσσόμενων χωρών για 
κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, την
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής, καθώς και την
άμβλυνση της νομισματικής αστάθειας και 
της αστάθειας των τιμών των βασικών 
εμπορευμάτων που θέτουν σε κίνδυνο την 
πρόσβαση στις αλυσίδες αξίας·

5. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
προώθηση στρατηγικών ανάπτυξης που 
διαμορφώνουν τη συμβολή του ιδιωτικού 
τομέα στην ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης 
των τοπικών πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και των τοπικών 
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την ενδογενή ανάπτυξη 
και την ενίσχυση της ικανότητας των 
αναπτυσσόμενων χωρών για κινητοποίηση 
εγχώριων εσόδων, καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης και της 
φοροδιαφυγής, διασφάλιση της ασφάλειας 
δικαίου για τις επενδύσεις και άμβλυνση 
της νομισματικής αστάθειας και της 
αστάθειας των τιμών των βασικών 
εμπορευμάτων που θέτουν σε κίνδυνο την 
πρόσβαση στις αλυσίδες αξίας·

Or. en
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Τροπολογία 46
Jan Zahradil
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. τονίζει ότι η ΕΕ αποτελεί τον κύριο 
χορηγό του προγράμματος «Βοήθεια για 
το Εμπόριο» παγκοσμίως, οι βασικές 
προτεραιότητες του οποίου είναι η 
ενθάρρυνση των σχέσεων μεταξύ των 
επιχειρήσεων, η στήριξη της 
παραγωγικής ικανότητας και η ικανότητα 
για διενέργεια εμπορικών συναλλαγών 
στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 47
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι θα ενσωματωθούν 
μηχανισμοί προστασίας των επενδυτών 
στις συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων 
με τις αναπτυσσόμενες χώρες, ούτως 
ώστε να εξασφαλιστεί η ύπαρξη 
επαρκούς ασφάλειας δικαίου και 
προστασίας των δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας, με σκοπό την προσέλκυση 
επενδύσεων και πόρων διεθνούς 
ιδιωτικής χρηματοδότησης προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 48
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες για 
ενίσχυση της δυνατότητας των 
αναπτυσσόμενων χωρών να κινητοποιούν 
ιδιωτικούς πόρους, τόσο εσωτερικούς 
όσο και εξωτερικούς, πρέπει 
υποχρεωτικά να συνοδεύονται από μέτρα 
για τη δημιουργία φιλικών συνθηκών 
προς την επιχειρηματικότητα και τις 
υπεύθυνες επενδύσεις στον τομέα της 
βιώσιμης ανάπτυξης, ξεκινώντας από την 
εξάλειψη της πολιτικής διαφθοράς και τη 
δίκαιη φορολόγηση, ταυτόχρονα με την 
αποφασιστική καταπολέμηση της 
απάτης, της φοροδιαφυγής και των 
φορολογικών παραδείσων, συνεχίζοντας 
με την εξάλειψη των διοικητικών 
εμποδίων, την κατάρτιση και δημιουργία 
ικανοτήτων των επιχειρήσεων, και τέλος, 
αλλά εξίσου σημαντικό, καθιστώντας 
σαφές στις επιχειρήσεις ότι είναι 
υπεύθυνες για τις συνέπειες που έχει η 
δράση τους στην καταπολέμηση της 
φτώχειας και της ανισότητας, καθώς και 
την οικολογική βιωσιμότητα·

Or. es

Τροπολογία 49
Marine Le Pen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τους κινδύνους της διαφθοράς και της 
εκτροπής των κονδυλίων που διατίθενται 
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στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων ή 
δανείων·

Or. fr

Τροπολογία 50
Marielle de Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. ενθαρρύνει την ανάπτυξη εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ αφρικανικών και 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

Or. fr

Τροπολογία 51
Marielle de Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τις αναπτυσσόμενες χώρες να 
στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα των 
ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων 
και την καθιέρωση συνεργασίας μεταξύ 
των μικρών επιχειρήσεων στα κράτη 
μέλη και τις αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 52
Marielle de Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)



AM\1060605EL.doc 31/44 PE557.138v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 γ. καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να συγκεντρώσει τα 
κεφάλαια που προορίζονται για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες για την ανάπτυξη 
των υποδομών και τη συνεργασία με την 
Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (ΑΤΑ) 
για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων στην υπηρεσία της 
οικονομικής ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία 53
Aldo Patriciello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί την αναθεώρηση των υφιστάμενων 
εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, 
προκειμένου να προσδιοριστούν οι τομείς, 
ιδίως οι διατάξεις σχετικά με τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που 
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την
ανάπτυξη·

6. ζητεί την αναθεώρηση των υφιστάμενων 
εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, 
προκειμένου να προσδιοριστούν οι τομείς, 
ιδίως οι διατάξεις σχετικά με τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που 
μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην ανάπτυξη·

Or. it

Τροπολογία 54
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων εμπορικών και επενδυτικών 
συμφωνιών, προκειμένου να 

6. ζητεί την ενδελεχή αξιολόγηση των 
υφιστάμενων εμπορικών και επενδυτικών 
συμφωνιών, προκειμένου να εντοπιστούν
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προσδιοριστούν οι τομείς, ιδίως οι 
διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, που μπορούν 
να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη·

οι τομείς οι οποίοι ενδέχεται να 
επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη είτε 
άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως οι διατάξεις 
εκείνες που μπορούν να έχουν επίδραση 
στην καθολική πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, όπως 
αυτές που σχετίζονται με την υγεία, την 
παιδεία, το νερό, την καταπολέμηση της 
πείνας και της ενεργειακής φτώχειας, και 
την ισότητα των φύλων·

Or. es

Τροπολογία 55
Jan Zahradil
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων εμπορικών και επενδυτικών 
συμφωνιών, προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι τομείς, ιδίως οι 
διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, που μπορούν 
να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη·

6. υπογραμμίζει ότι η ενισχυμένη 
προστασία και επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας βοηθά τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να 
δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τα 
απαραίτητα πλαίσια γα την ενθάρρυνση 
και την προστασία της καινοτομίας και 
της έρευνας, ζήτημα που αποκτά ολοένα 
και μεγαλύτερη σημασία καθώς 
αναβαθμίζεται η θέση τους στις διεθνείς 
εμπορικές αλυσίδες αξίας·

Or. en

Τροπολογία 56
Marine Le Pen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί την αναθεώρηση των υφιστάμενων 
εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, 
προκειμένου να προσδιοριστούν οι τομείς, 
ιδίως οι διατάξεις σχετικά με τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την 
ανάπτυξη·

6. ζητεί την αναθεώρηση των υφιστάμενων 
εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, 
προκειμένου να προσδιοριστούν οι τομείς
που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την 
ανάπτυξη·

Or. fr

Τροπολογία 57
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων εμπορικών και επενδυτικών 
συμφωνιών, προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι τομείς, ιδίως οι 
διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, που μπορούν 
να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη·

6. ζητεί από την ΕΕ να εντοπίσει τομείς 
στην εμπορική πολιτική της, οι οποίοι 
ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά την 
ανάπτυξη· επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, 
επιμένει να αποτυπωθεί πλήρως το νέο 
πλαίσιο ανάπτυξης για την περίοδο μετά 
το 2015 σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 58
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. καλεί όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ να 
ανταποκριθούν στην εταιρική κοινωνική 
ευθύνη τους για τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ· ζητεί 
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από την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
αναζητήσει τρόπους ενίσχυσης της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, για 
παράδειγμα βελτιώνοντας την ορατότητά 
της και ενισχύοντας την επιβράβευση των 
εταιρειών που ακολουθούν τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
κοινωνική εταιρική ευθύνη από την 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 59
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. προτείνει αναθεώρηση των 
υπαρχόντων και βελτίωση των 
μελλοντικών κεφαλαίων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη στις διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες με σκοπό την ενσωμάτωση 
συστημάτων υποχρεωτικής υποβολής 
αναφορών για τον ιδιωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 60
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. τονίζει τη σημασία της προστασίας 
των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
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μεμονωμένη αναπτυσσόμενη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 61
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
περαιτέρω πρωτοβουλίες για την υπεύθυνη
εξόρυξη, υλοτομία και την προμήθεια 
πρώτων υλών, παράλληλα με ιδιωτικά 
συστήματα που θα είναι προσηλωμένα στη 
βιωσιμότητα, σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού, και να επιταχύνει την 
ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων 
και των διαδικασιών όσον αφορά 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα·

7. σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή 
να προωθήσει περαιτέρω πρωτοβουλίες για 
την εκμετάλλευση και προμήθεια πρώτων 
υλών, και ιδίως ορυκτών, ξυλείας, 
ενεργειακών πόρων και ύδατος,
παράλληλα με συστήματα στήριξης του 
ιδιωτικού τομέα που θα είναι 
προσηλωμένα στη βιωσιμότητα, σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, και 
ταυτόχρονα να επιταχύνει την ανάλυση 
του κύκλου ζωής των προϊόντων και των 
διαδικασιών όσον αφορά περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά θέματα·

Or. es

Τροπολογία 62
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
περαιτέρω πρωτοβουλίες για την υπεύθυνη 
εξόρυξη, υλοτομία και την προμήθεια 
πρώτων υλών, παράλληλα με ιδιωτικά 
συστήματα που θα είναι προσηλωμένα στη 
βιωσιμότητα, σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού, και να επιταχύνει την 

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
περαιτέρω πρωτοβουλίες για τον καλύτερο 
έλεγχο του κλωστοϋφαντουργικού τομέα, 
και για την υπεύθυνη εξόρυξη, υλοτομία 
και την προμήθεια πρώτων υλών, 
παράλληλα με ιδιωτικά συστήματα που θα 
είναι προσηλωμένα στη βιωσιμότητα, σε 
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ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων 
και των διαδικασιών όσον αφορά 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα·

ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, και να 
επιταχύνει την ανάλυση του κύκλου ζωής 
των προϊόντων και των διαδικασιών όσον 
αφορά περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
θέματα·

Or. en

Τροπολογία 63
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
περαιτέρω πρωτοβουλίες για την υπεύθυνη 
εξόρυξη, υλοτομία και την προμήθεια 
πρώτων υλών, παράλληλα με ιδιωτικά 
συστήματα που θα είναι προσηλωμένα στη 
βιωσιμότητα, σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού, και να επιταχύνει την 
ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων 
και των διαδικασιών όσον αφορά 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα·

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
περαιτέρω πρωτοβουλίες για την υπεύθυνη 
εξόρυξη, υλοτομία και την προμήθεια 
πρώτων υλών, παράλληλα με ιδιωτικά 
συστήματα που θα είναι προσηλωμένα στη 
βιωσιμότητα, σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού, και να επιταχύνει την 
ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων 
και των διαδικασιών όσον αφορά 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα· 
επικροτεί το γεγονός ότι πολλές 
βιομηχανίες και διεθνικές επιχειρήσεις 
υιοθέτησαν κώδικες συμπεριφοράς με 
λεπτομερή αναφορά στα πρότυπα 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων που εφαρμόζουν για τις 
παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού τους·

Or. en

Τροπολογία 64
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. φρονεί ότι οι επενδύσεις του 
ιδιωτικού τομέα σε έργα που 
περιορίζονται στην εξαγωγή πρώτων 
υλών και φυσικών πόρων είναι 
τουλάχιστον αμφισβητήσιμη ως συμβολή 
στην επίτευξη αναπτυξιακών στόχων·

Or. en

Τροπολογία 65
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. ζητεί την ανάπτυξη 
αποτελεσματικότερων προτύπων 
διαφάνειας και λογοδοσίας για τις 
εταιρείες της ΕΕ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
τεχνολογίας όσον αφορά την εξαγωγή 
τεχνολογιών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την 
υποβοήθηση της διαφθοράς ή για 
ενέργειες κατά των συμφερόντων 
ασφάλειας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 66
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 β. επιμένει ότι μηχανισμοί όπως η 
Σύμβαση 169 της ΔΟΕ, οι 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 
σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, 
οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και το 
Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία, πρέπει να εφαρμόζονται 
συστηματικά, και ότι οποιαδήποτε 
παραβίαση πρέπει να διώκεται και να μην 
γίνεται αποδεκτή η ατιμωρησία·

Or. en

Τροπολογία 67
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 γ. προτείνει μια προσεκτική προσέγγιση 
όσον αφορά τον συνδυασμό πόρων και 
επιμένει ότι οι εταιρείες μπορούν να 
επωφεληθούν από τα χρηματοδοτικά 
μέσα της ΕΕ, όπως οι περιφερειακές 
επενδυτικές διευκολύνσεις (π.χ. LAIF 
κ.ά.), μόνο αν διασφαλιστεί η τακτική 
παρακολούθηση της συνοχής τους με 
τους αναπτυξιακούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 68
Aldo Patriciello
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να προωθεί τη χρηστή 
διακυβέρνηση μέσω ενός δεσμευτικού 
πλαισίου που διασφαλίζει ότι οι εταιρείες 
της ΕΕ είναι υπόλογες για τις πράξεις τους 
στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά 
τα πρότυπα, 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.

8. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να προωθεί τη χρηστή 
διακυβέρνηση μέσω ενός δεσμευτικού 
πλαισίου που διασφαλίζει ότι οι εταιρείες 
της ΕΕ είναι υπόλογες για τις πράξεις τους 
στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά 
τα πρότυπα, 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.

(Δεν αφορά το ελληνικόπ κείμενο).

Or. it

Τροπολογία 69
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να προωθεί τη χρηστή 
διακυβέρνηση μέσω ενός δεσμευτικού 
πλαισίου που διασφαλίζει ότι οι εταιρείες 
της ΕΕ είναι υπόλογες για τις πράξεις τους 
στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά 
τα πρότυπα, 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 

8. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να προωθεί τη χρηστή 
διακυβέρνηση μέσω ενός δεσμευτικού 
πλαισίου που διασφαλίζει ότι οι εταιρείες 
της ΕΕ συμβάλλουν στη συμμετοχική 
οικονομική ανάπτυξη και είναι υπόλογες 
για τις πράξεις τους στις αναπτυσσόμενες 
χώρες όσον αφορά τα πρότυπα, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των 
φύλων, την αξιοπρεπή εργασία, τα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
κοινωνική προστασία, την καθολική 
πρόσβαση σε ποιοτικά αγαθά και
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φάρμακα, τα τρόφιμα και την ασφάλεια 
των προϊόντων.

δημόσιες υπηρεσίες, με ιδιαίτερη προσοχή 
στη δημόσια και καθολική υγειονομική 
περίθαλψη, την καθολική πρόσβαση στα 
φάρμακα, τα τρόφιμα και την ασφάλεια 
των προϊόντων.

Or. es

Τροπολογία 70
Jan Zahradil
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να προωθεί τη χρηστή 
διακυβέρνηση μέσω ενός δεσμευτικού
πλαισίου που διασφαλίζει ότι οι εταιρείες 
της ΕΕ είναι υπόλογες για τις πράξεις τους 
στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά 
τα πρότυπα, 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.

8. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να προωθεί τη χρηστή 
διακυβέρνηση μέσω ενός εθελοντικού
πλαισίου που διασφαλίζει ότι οι εταιρείες 
της ΕΕ είναι υπόλογες για τις πράξεις τους 
στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά 
τα πρότυπα, 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.

Or. en

Τροπολογία 71
Marine Le Pen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8



AM\1060605EL.doc 41/44 PE557.138v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να προωθεί τη χρηστή 
διακυβέρνηση μέσω ενός δεσμευτικού 
πλαισίου που διασφαλίζει ότι οι εταιρείες 
της ΕΕ είναι υπόλογες για τις πράξεις τους 
στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά 
τα πρότυπα, 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.

8. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική 
της ΕΕ να προωθεί τη χρηστή 
διακυβέρνηση μέσω ενός δεσμευτικού 
πλαισίου που διασφαλίζει ότι οι εταιρείες 
της ΕΕ είναι υπόλογες για τις πράξεις τους 
στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά 
αρχές που είναι κοινές στα έθνη της 
Ευρώπης, τα πρότυπα που έχουν 
θεσπιστεί από τις χώρες εταίρους, την 
προστασία του περιβάλλοντοςν και των 
τροφίμων, και την ασφάλεια της υγείας 
και των προϊόντων.

Or. fr

Τροπολογία 72
Davor Ivo Stier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει την ανάγκη η εμπορική πολιτική
της ΕΕ να προωθεί τη χρηστή 
διακυβέρνηση μέσω ενός δεσμευτικού 
πλαισίου που διασφαλίζει ότι οι εταιρείες 
της ΕΕ είναι υπόλογες για τις πράξεις 
τους στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον 
αφορά τα πρότυπα, 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 

8. τονίζει τη σημασία της εμπορικής και 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ για την 
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, 
της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργασιακών δικαιωμάτων, και του 
κράτους δικαίου·
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τρόφιμα και την ασφάλεια των 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 73
Ska Keller
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. επισημαίνει ότι οι ιδιωτικοί 
επενδυτές στις αναπτυσσόμενες χώρες 
επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από τις 
συμφωνίες προστασίας των επενδύσεων, 
γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο να τεθεί το 
κέρδος υπεράνω των προβληματισμών 
για την ανάπτυξη, να επέλθει αναστολή 
των κανονιστικών ρυθμίσεων, και να 
ενισχυθούν οι άνισες επιχειρηματικές 
σχέσεις· συνεπώς, συνιστά να 
αποκλειστούν τα αναπτυξιακά 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από 
τον ιδιωτικό τομέα από τις διμερείς 
επενδυτικές συμφωνίες και από διατάξεις 
τύπου ΕΔΕΚ, αν μη τι άλλο με σκοπό να 
ενισχυθεί το εγχώριο δικαστικό σύστημα, 
και ζητεί, αντί αυτών, να 
χρησιμοποιούνται εθνικά νομικά 
συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 74
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. συγκεκριμένα, ζητά από τα κράτη 
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μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν εθνικά 
σχέδια σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
κατευθυντήριων αρχών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, οι οποίες εγκρίθηκαν στο 
πλαίσιο του ΟΗΕ το 2011, και την 
τήρηση, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, 
της δέσμευσης που ανέλαβε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2013, μέσω του 
Σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία·

Or. es

Τροπολογία 75
Marine Le Pen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. επιμένει ότι οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να 
αντικαταστήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες 
στις χώρες εταίρους.

Or. fr

Τροπολογία 76
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 β. επισημαίνει επίσης ότι είναι 
σημαντικό να ενισχυθούν οι 
καταναλωτές, ώστε να χρησιμοποιούν 
την πράξη της κατανάλωσης όχι μόνο ως 
υπεύθυνη και βιώσιμη πρακτική, αλλά 
και ως πολιτική πράξη· ζητεί από την 
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Επιτροπή να καθιερώσει συστήματα 
ανίχνευσης προϊόντων, καθώς και ένα 
ευρωπαϊκό μητρώο των εταιρειών που 
συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά 
έργα, με σκοπό να βελτιωθεί η διαφάνεια 
των δραστηριοτήτων τους, να καταστεί 
δυνατή η παρακολούθηση της 
δραστηριότητας των εταιρειών της ΕΕ 
στο εξωτερικό από τους πολίτες, ενώ 
ταυτόχρονα θα διευκολύνεται η διάδοση 
των εμπειριών σε διεθνή κλίμακα και, 
κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, η 
ορατότητα και η καλή εικόνα των 
επιχειρήσεών μας·

Or. es

Τροπολογία 77
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 γ. συμπερασματικά, ζητεί από την 
Επιτροπή να προωθήσει τη δημιουργία 
χώρων συντονισμού και συνάντησης των 
εταιρειών, των δημόσιων διοικήσεων και 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, με 
σκοπό να ενισχυθεί η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και η διαμόρφωση 
ευνοϊκών για την ανάπτυξη συνεργειών·

Or. es


