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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

31. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα απνζαθεληζηεί 

ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθόηεηαο, ε θαηαλνκή 

αξκνδηνηήηωλ ζηελ πεξίπηωζε πνπ νη 

εκπνξηθέο πνιηηηθέο επεξεάδνπλ 

επελδύζεηο εθηόο ηωλ άκεζωλ μέλωλ 

επελδύζεωλ, ζπγθεθξηκέλα ηηο επελδύζεηο 

ραξηνθπιαθίνπ, δεδνκέλνπ όηη 

εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη δηελέμεηο 

όζνλ αθνξά ηηο πθηζηάκελεο ζπκθωλίεο 

ειεύζεξωλ ζπλαιιαγώλ· ζεκεηψλεη 

ζπγθεθξηκέλα ηηο πξφζθαηεο ζπδεηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε δηαθνξψλ 

επελδπηή-θξάηνπο (ΕΔΕΚ) θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηεο Επηηξνπήο γηα 

επηθαηξνπνίεζε θαη κεηαξξύζκηζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ κνληέινπ· ηνλίδεη, ελ 

πξνθεηκέλω, όηη ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη 

λα αλαιάβνπλ επίζεο ηελ επζύλε γηα ηνλ 

ξόιν ηνπο ζηε δηαδηθαζία απηή, 

δεδνκέλεο ηεο πθηζηάκελεο δέζκεπζήο 

ηνπο κέζω δηκεξώλ ζπκθωληώλ κε ηξίηεο 

ρώξεο· δεηεί λα ηεξείηαη ε αξρή ηεο 

αλαινγηθόηεηαο θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε 

θαη εθαξκνγή δηκεξώλ ξεηξώλ 

δηαζθάιηζεο· ππελζπκίδεη φηη ην άξζξν 3 

ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο νξίδεη ηελ θνηλή 

εκπνξηθή πνιηηηθή σο αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο 

Έλσζεο, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε εληαίεο 

αξρέο· ζεκεηψλεη, θαηά ζπλέπεηα, φηη ε 

31. ζεκεηψλεη ζπγθεθξηκέλα ηηο πξφζθαηεο 

ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε 

δηαθνξψλ επελδπηή-θξάηνπο (ΕΔΕΚ) θαη 

ηηο πξνηάζεηο ηεο Επηηξνπήο γηα 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

κνληέινπ· ππελζπκίδεη φηη ην άξζξν 3 ηεο 

Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο νξίδεη ηελ θνηλή 

εκπνξηθή πνιηηηθή σο αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο 

Έλσζεο, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε εληαίεο 

αξρέο· ζεκεηψλεη, θαηά ζπλέπεηα, φηη ε 

αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο δελ ηζρχεη γηα 

ηελ θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή· 
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32. δεηεί λα δηεπθξηληζηεί εάλ ηα 

εκπνξηθά κέζα, όπωο ε ΕΔΕΚ, ζα 

κπνξνύζαλ λα ππνλνκεύζνπλ ηελ αξρή 

ηεο επηθνπξηθόηεηαο όζνλ αθνξά ηηο 

αξκνδηόηεηεο ηωλ θξαηώλ κειώλ· δεηεί 

απφ ηα θξάηε κέιε λα πξνρσξήζνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο Σχκβαζεο ηεο UNCITRAL 

ζρεηηθά κε ηε δηαθάλεηα ζηε δηαηηεηηθή 

επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ επελδπηψλ θαη 

θξάηνπο βάζεη ζπλζήθεο, ψζηε λα 

κπνξέζεη ε Επηηξνπή λα ππνγξάςεη ηε 

Σχκβαζε εμ νλφκαηνο νιφθιεξεο ηεο 

Έλσζεο· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην 

γεγνλφο φηη απηή ηε ζηηγκή θάπνηα θξάηε 

κέιε απνηεινχλ ζπκβαιιφκελα κέξε ζε 

απηή ηε ζχκβαζε ελψ άιια φρη· ζεσξεί φηη 

ην παξάδεηγκα απηφ θαηαδεηθλύεη ζαθώο 

ηελ αλάγθε γηα ζαθήλεηα ζε θάζε πιεπξά 

φζνλ αθνξά ην εχξνο ηεο απνθιεηζηηθήο 

αξκνδηφηεηαο ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ· ππελζπκίδεη 

φηη νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε φζνλ 

αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ 

έρνπλ νδεγήζεη ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία ηα θξάηε κέιε απνηεινχλ 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζε πεξίπνπ 1400 

δηκεξείο επελδπηηθέο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο 

νξηζκέλεο θνξέο πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθέο 

δηαηάμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ 

ζε ζηξεβιώζεηο εληόο ηεο εληαίαο αγνξάο 

32.  δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα 

πξνρσξήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο Σχκβαζεο 

ηεο UNCITRAL ζρεηηθά κε ηε δηαθάλεηα 

ζηε δηαηηεηηθή επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ 

επελδπηψλ θαη θξάηνπο βάζεη ζπλζήθεο, 

ψζηε λα κπνξέζεη ε Επηηξνπή λα 

ππνγξάςεη ηε Σχκβαζε εμ νλφκαηνο 

νιφθιεξεο ηεο Έλσζεο· εθθξάδεη ηε ιχπε 

ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη απηή ηε ζηηγκή 

θάπνηα θξάηε κέιε απνηεινχλ 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζε απηή ηε ζχκβαζε 

ελψ άιια φρη· ζεσξεί φηη ην παξάδεηγκα 

απηφ θαζηζηά εκθαλή ηελ αλάγθε γηα 

βειηίωζε ηεο ζαθήλεηαο ζε θάζε πιεπξά 

φζνλ αθνξά ην εχξνο ηεο απνθιεηζηηθήο 

αξκνδηφηεηαο ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ· ππελζπκίδεη 

φηη νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε φζνλ 

αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ 

έρνπλ νδεγήζεη ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία ηα θξάηε κέιε απνηεινχλ 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζε πεξίπνπ 1400 

δηκεξείο επελδπηηθέο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο 

νξηζκέλεο θνξέο πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθέο 

δηαηάμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ 

ζε πνηθίιεο κνξθέο κεηαρείξηζεο ηωλ 

επελδπηώλ ηεο ΕΕ ζην εμωηεξηθό, 

αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηωλ εθάζηνηε 

επελδύζεωλ· 
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33. δεηεί, φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή 

ζπλδξνκή πνπ παξέρεη ε ΕΕ ζε άιιεο 

ρψξεο, δειαδή ηε καθξννηθνλνκηθή 

ζπλδξνκή, λα δηελεξγνχληαη πην 

αλαιπηηθέο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη εθ ησλ 

πζηέξσλ εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ φζνλ 

αθνξά ηνλ αλαινγηθφ ραξαθηήξα ησλ 

πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ ε 

ζπλδξνκή λα θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθή 

θαη λα βνεζά πξαγκαηηθά ηνπο εηαίξνπο 

καο πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε· επηκέλεη φηη 

πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ απζηεξόηεξεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο 

ζπλδξνκήο, απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηεο 

ρξήζεο ησλ θνλδπιίσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο, θαζψο θαη 

νπζηαζηηθφο έιεγρνο απφ ην Κνηλνβνχιην· 

δεηεί κηα ηζρπξή νινθιήξσζε ησλ 

εμσηεξηθψλ εξγαιείσλ ηεο ΕΕ πνπ ζα 

ζπλδπάδεη ηελ εκπνξηθή, ηελ αλαπηπμηαθή, 

ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή 

αζθαιείαο· ηνλίδεη φηη ηα θξάηε κέιε 

πξέπεη λα επηδείμνπλ ηζρπξφηεξε δέζκεπζε 

ζηνλ ηνκέα απηφλ· 

33. δεηεί, φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή 

ζπλδξνκή πνπ παξέρεη ε ΕΕ ζε άιιεο 

ρψξεο, θαη εηδηθόηεξα ηε 

καθξννηθνλνκηθή ζπλδξνκή, λα 

δηελεξγνχληαη πην αλαιπηηθέο εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ εθηηκήζεηο 

επηπηψζεσλ φζνλ αθνξά ηνλ αλαινγηθφ 

ραξαθηήξα ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ, 

πξνθεηκέλνπ ε ζπλδξνκή λα θαζίζηαηαη 

απνηειεζκαηηθή θαη λα βνεζά πξαγκαηηθά 

ηνπο εηαίξνπο καο πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε· 

επηκέλεη φηη πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο 

ζπλδξνκήο, απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηεο 

ρξήζεο ησλ θνλδπιίσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο, θαζψο θαη 

νπζηαζηηθφο έιεγρνο απφ ην Κνηλνβνχιην· 

δεηεί κηα ηζρπξή νινθιήξσζε ησλ 

εμσηεξηθψλ εξγαιείσλ ηεο ΕΕ πνπ ζα 

ζπλδπάδεη ηελ εκπνξηθή, ηελ αλαπηπμηαθή, 

ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή 

αζθαιείαο· ηνλίδεη φηη ηα θξάηε κέιε 

πξέπεη λα επηδείμνπλ ηζρπξφηεξε δέζκεπζε 

ζηνλ ηνκέα απηφλ· 
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