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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η σύγχρονη διασυνδεδεμένη 
παγκόσμια οικονομία δημιουργεί αυξημένο 
κίνδυνο και ευκαιρίες για οικονομικό 
εξαναγκασμό, καθώς παρέχει στις χώρες 
ενισχυμένα μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
υβριδικών μέσων, για την άσκηση του εν 
λόγω εξαναγκασμού. Είναι επιθυμητό η 
Ένωση να συμβάλει στη δημιουργία, την 
ανάπτυξη και την αποσαφήνιση διεθνών 
πλαισίων για την πρόληψη και την 
εξάλειψη καταστάσεων οικονομικού 
εξαναγκασμού.

(5) Η σύγχρονη διασυνδεδεμένη 
παγκόσμια οικονομία δημιουργεί αυξημένο 
κίνδυνο και ευκαιρίες για οικονομικό 
εξαναγκασμό, καθώς παρέχει στις χώρες, 
ιδίως δε στα μη δημοκρατικά 
καθεστώτα, ενισχυμένα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων υβριδικών, άμεσων 
ή έμμεσων, μέσων, για την άσκηση του εν 
λόγω εξαναγκασμού. Είναι σημαντικό η 
Ένωση να συμβάλει στη δημιουργία, την 
ανάπτυξη και την αποσαφήνιση διεθνών 
πλαισίων για την πρόληψη και την 
εξάλειψη καταστάσεων οικονομικού 
εξαναγκασμού.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Μη δημοκρατικά καθεστώτα, 
όπως η Ρωσική Ομοσπονδία, η Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας ή η Ισλαμική 
Δημοκρατία του Ιράν, εξακολουθούν να 
υπονομεύουν τη διεθνή τάξη που 
βασίζεται σε κανόνες, απειλούν τη 
δημοκρατική διακυβέρνηση και την 
ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών 
μελών και υποβαθμίζουν την οικονομική 
μας ανταγωνιστικότητα.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ενεργώντας πάντα στο πλαίσιο του 
διεθνούς δικαίου, είναι σημαντικό η 
Ένωση να διαθέτει κατάλληλη πράξη για 
την αποτροπή και την αντιμετώπιση του 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτες 
χώρες προκειμένου να διαφυλάσσει τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντά της και 
εκείνα των κρατών μελών της. Αυτό ισχύει 
ιδίως όταν τρίτες χώρες λαμβάνουν μέτρα 
που επηρεάζουν το εμπόριο ή τις 
επενδύσεις και τα οποία παρεμβαίνουν στις 
νόμιμες κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης ή 
ενός κράτους μέλους, επιδιώκοντας να 
αποτρέψουν ή να επιτύχουν την παύση, 
την τροποποίηση ή την έκδοση 
συγκεκριμένης πράξης από την Ένωση ή 
ένα κράτος μέλος. Στα εν λόγω μέτρα που 
επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις 
μπορεί να περιλαμβάνονται όχι μόνο 
δράσεις που αναλαμβάνονται και έχουν 
επιπτώσεις στο έδαφος της τρίτης χώρας, 
αλλά και δράσεις που αναλαμβάνονται από 
την τρίτη χώρα, μεταξύ άλλων μέσω 
οντοτήτων που ελέγχονται ή διευθύνονται 
από την τρίτη χώρα και βρίσκονται στην 
Ένωση, οι οποίες βλάπτουν τις 
οικονομικές δραστηριότητες στην Ένωση.

(6) Ενεργώντας πάντα στο πλαίσιο του 
διεθνούς δικαίου, είναι σημαντικό η 
Ένωση να διαθέτει κατάλληλη πράξη για 
την αποτροπή και την αντιμετώπιση του 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτες 
χώρες προκειμένου να διαφυλάσσει τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντά της και 
εκείνα των κρατών μελών της. Αυτό ισχύει 
ιδίως όταν τρίτες χώρες λαμβάνουν ή 
απειλούν να λάβουν μέτρα που 
επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις 
και τα οποία παρεμβαίνουν στις νόμιμες 
κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης ή ενός 
κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων 
των κυβερνητικών και δικαστικών 
ενεργειών και αποφάσεών του, 
επιδιώκοντας, άμεσα ή έμμεσα, να 
αποτρέψουν ή να επιτύχουν την παύση, 
την τροποποίηση ή την έκδοση 
συγκεκριμένης πράξης από την Ένωση ή 
ένα κράτος μέλος. Στα εν λόγω μέτρα που 
επηρεάζουν ή απειλούν να επηρεάσουν το 
εμπόριο ή τις επενδύσεις μπορεί να 
περιλαμβάνονται όχι μόνο δράσεις που 
αναλαμβάνονται ή επαπειλούμενες 
δράσεις και έχουν επιπτώσεις στο έδαφος 
της τρίτης χώρας, αλλά και δράσεις που 
αναλαμβάνονται ή επαπειλούνται από την 
τρίτη χώρα, μεταξύ άλλων μέσω 
οντοτήτων που ελέγχονται ή διευθύνονται 
από την τρίτη χώρα και βρίσκονται στην 
Ένωση, οι οποίες βλάπτουν τις 
οικονομικές δραστηριότητες στην Ένωση, 
όπως, μεταξύ άλλων, κάποιες 
εξωεδαφικές επιπτώσεις των κυρώσεων 
τρίτων χωρών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Ο οικονομικός εξαναγκασμός της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατά της 
Λιθουανίας, κράτους μέλους της Ένωσης, 
υπονομεύει τις βασικές αρχές της ενιαίας 
αγοράς της Ένωσης και απαιτεί κοινή 
αντίδραση.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Ο οικονομικός εξαναγκασμός της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας έναντι 
των υποψήφιων και δυνάμει υποψήφιων 
προς ένταξη στην Ένωση χωρών 
υπονομεύει τις πολιτικές διεύρυνσης της 
Ένωσης και την επιτυχία των 
δημοκρατικών και οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων σε χώρες που 
φιλοδοξούν να γίνουν κράτη μέλη της 
Ένωσης. Οι επενδύσεις και τα δάνεια της 
Κίνας στις χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων, ιδίως το δάνειο ύψους 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ που έλαβε η 
κυβέρνηση του Μαυροβουνίου για την 
κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Bar-
Boljare, αυξάνουν την ευπάθεια των 
χωρών σε ξένες παρεμβάσεις και 
επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά τους.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως η αντιμετώπιση του 
οικονομικού εξαναγκασμού της Ένωσης ή 
ενός κράτους μέλους από τρίτες χώρες, δεν 

(8) Οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως η αντιμετώπιση του 
οικονομικού εξαναγκασμού της Ένωσης ή 
ενός κράτους μέλους από τρίτες χώρες, δεν 
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μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη μεμονωμένα. Αυτό οφείλεται 
στο ότι τα κράτη μέλη, ως διακριτοί φορείς 
βάσει του διεθνούς δικαίου, ενδέχεται να 
μην έχουν το δικαίωμα, βάσει του διεθνούς 
δικαίου, να αντιδράσουν στον οικονομικό 
εξαναγκασμό που στρέφεται κατά της 
Ένωσης. Επιπλέον, λόγω της 
αποκλειστικής αρμοδιότητας που 
ανατίθεται στην Ένωση από το άρθρο 207 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να λαμβάνουν μέτρα κοινής 
εμπορικής πολιτικής ως αντίδραση στον 
οικονομικό εξαναγκασμό. Ως εκ τούτου, οι 
στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε 
επίπεδο Ένωσης.

μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη μεμονωμένα. Αυτό οφείλεται 
στο ότι τα κράτη μέλη, ως διακριτοί φορείς 
βάσει του διεθνούς δικαίου, ενδέχεται να 
μην έχουν το δικαίωμα, βάσει του διεθνούς 
δικαίου, να αντιδράσουν στον οικονομικό 
εξαναγκασμό που στρέφεται κατά της 
Ένωσης. Επιπλέον, λόγω της 
αποκλειστικής αρμοδιότητας που 
ανατίθεται στην Ένωση από το άρθρο 207 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να λαμβάνουν μέτρα κοινής 
εμπορικής πολιτικής ως αντίδραση στον 
οικονομικό εξαναγκασμό. Ως εκ τούτου, οι 
στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε 
επίπεδο Ένωσης και με πνεύμα ενότητας 
και αλληλεγγύης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο, για τη δημιουργία 
αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου 
πλαισίου δράσης της Ένωσης κατά του 
οικονομικού εξαναγκασμού, να 
θεσπιστούν κανόνες για την εξέταση, τη 
διαπίστωση της ύπαρξης και την 
αντιμετώπιση των μέτρων οικονομικού 
εξαναγκασμού από τρίτες χώρες. 
Ειδικότερα, πριν από τα μέτρα αντίδρασης 
της Ένωσης θα πρέπει να εξετάζονται τα 
πραγματικά περιστατικά, να διαπιστώνεται 
η ύπαρξη οικονομικού εξαναγκασμού και, 
όπου είναι δυνατόν, να καταβάλλονται 
προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης σε 
συνεργασία με την οικεία τρίτη χώρα. 
Τυχόν μέτρα που επιβάλλει η Ένωση θα 
πρέπει να είναι ανάλογα προς τη ζημία που 
προκαλούν τα μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού από τρίτες χώρες. Τα 

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο, για τη δημιουργία 
αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου 
πλαισίου δράσης της Ένωσης κατά του 
οικονομικού εξαναγκασμού, να 
θεσπιστούν κανόνες για την εξέταση, τη 
διαπίστωση της ύπαρξης και την 
αντιμετώπιση των μέτρων οικονομικού 
εξαναγκασμού από τρίτες χώρες. 
Ειδικότερα, πριν από τα μέτρα αντίδρασης 
της Ένωσης θα πρέπει, εντός εύλογης 
προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες, να εξετάζονται τα πραγματικά 
περιστατικά, να διαπιστώνεται η ύπαρξη 
οικονομικού εξαναγκασμού και, όπου είναι 
δυνατόν, να καταβάλλονται προσπάθειες 
για την εξεύρεση λύσης σε συνεργασία με 
την οικεία τρίτη χώρα. Τυχόν μέτρα που 
επιβάλλει η Ένωση θα πρέπει να είναι 
ανάλογα προς τη ζημία που προκαλούν τα 
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κριτήρια για τον καθορισμό των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν ιδίως υπόψη την ανάγκη να 
αποφεύγονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 
παράπλευρες επιπτώσεις, ο διοικητικός 
φόρτος και το κόστος που επιβάλλονται 
στους οικονομικούς φορείς της Ένωσης, 
καθώς και το συμφέρον της Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των επιδιωκόμενων στόχων, σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού από 
τρίτες χώρες. Τα κριτήρια για τον 
καθορισμό των μέτρων αντίδρασης της 
Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνουν ιδίως 
υπόψη την ανάγκη να αποφεύγονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι παράπλευρες 
επιπτώσεις, ο διοικητικός φόρτος και το 
κόστος που επιβάλλονται στους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης, καθώς 
και το συμφέρον της Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των επιδιωκόμενων στόχων, σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο εξαναγκασμός απαγορεύεται 
βάσει του διεθνούς δικαίου όταν μια χώρα 
εφαρμόζει μέτρα όπως εμπορικούς ή 
επενδυτικούς περιορισμούς προκειμένου 
να ωθήσει μια άλλη χώρα σε πράξη ή 
παράλειψη στην οποία η εν λόγω χώρα δεν 
είναι διεθνώς υποχρεωμένη να προβεί και 
η οποία εμπίπτει στην κυριαρχία της, όταν 
ο εξαναγκασμός φθάνει ένα ορισμένο 
ποιοτικό ή ποσοτικό κατώτατο όριο, 
ανάλογα τόσο με τους επιδιωκόμενους 
σκοπούς όσο και με τα χρησιμοποιούμενα 
μέσα. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τη 
δράση της τρίτης χώρας βάσει ποιοτικών 
και ποσοτικών κριτηρίων που συμβάλλουν 
στον προσδιορισμό του κατά πόσον η 
τρίτη χώρα παρεμβαίνει στις νόμιμες 
κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης ή ενός 
κράτους μέλους και κατά πόσον η δράση 
της τρίτης χώρας συνιστά οικονομικό 
εξαναγκασμό που απαιτεί αντίδραση της 
Ένωσης.

(11) Ο εξαναγκασμός απαγορεύεται 
βάσει του διεθνούς δικαίου όταν μια χώρα 
εφαρμόζει μέτρα όπως εμπορικούς ή 
επενδυτικούς περιορισμούς ή την έγκριση 
νόμων εξωεδαφικής εφαρμογής που 
βλάπτουν τα συμφέροντα οικονομικών 
φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
συμμορφώνονται με τις διεθνείς τους 
υποχρεώσεις, προκειμένου να ωθήσει μια 
άλλη χώρα σε πράξη ή παράλειψη στην 
οποία η εν λόγω χώρα δεν είναι διεθνώς 
υποχρεωμένη να προβεί και η οποία 
εμπίπτει στην κυριαρχία της, όταν ο 
εξαναγκασμός φθάνει ένα ορισμένο 
ποιοτικό ή ποσοτικό κατώτατο όριο, 
ανάλογα τόσο με τους επιδιωκόμενους 
σκοπούς όσο και με τα χρησιμοποιούμενα 
μέσα. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τη 
δράση της τρίτης χώρας βάσει ποιοτικών 
και ποσοτικών κριτηρίων που συμβάλλουν 
στον προσδιορισμό του κατά πόσον η 
τρίτη χώρα παρεμβαίνει στις νόμιμες 
κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης ή ενός 
κράτους μέλους, κατά πόσον η τρίτη 
χώρα ακολουθεί ένα μοτίβο παρέμβασης 
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που επιδιώκει να επιτύχει την έκδοση 
συγκεκριμένων πράξεων από την Ένωση 
ή από κράτη μέλη ή άλλες χώρες· κατά 
πόσον η τρίτη χώρα ενεργεί βάσει 
διεθνώς αναγνωρισμένης θεμιτής 
ανησυχίας· εάν και με ποιον τρόπο η 
τρίτη χώρα, πριν από την επιβολή των 
μέτρων της, έχει καταβάλει σοβαρές 
προσπάθειες, καλή τη πίστει, να 
διευθετήσει το ζήτημα μέσω διεθνούς 
συντονισμού ή δικαστικής επίλυσης, είτε 
διμερώς είτε στο πλαίσιο διεθνούς 
φόρουμ· της έντασης, της σοβαρότητας, 
της συχνότητας, της διάρκειας, του 
εύρους και του μεγέθους του μέτρου της 
τρίτης χώρας και της πίεσης που 
προκύπτει από αυτό και κατά πόσον η 
δράση της τρίτης χώρας συνιστά 
οικονομικό εξαναγκασμό που απαιτεί 
αντίδραση της Ένωσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει 
κατά πόσον τα μέτρα τρίτων χωρών είναι 
μέτρα εξαναγκασμού, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν πληροφοριών που 
λαμβάνονται από οποιαδήποτε πηγή, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών και 
φυσικών προσώπων ή κράτους μέλους. 
Μετά την εξέταση αυτή, η Επιτροπή θα 
πρέπει να καθορίζει σε απόφαση αν το 
μέτρο της τρίτης χώρας είναι μέτρο 
εξαναγκασμού. Σε κάθε περίπτωση, η 
Επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιεί κάθε 
θετική απόφαση στην οικεία τρίτη χώρα, 
μαζί με αίτημα για παύση του οικονομικού 
εξαναγκασμού και, κατά περίπτωση, 
αίτημα για την αποκατάσταση τυχόν 
ζημίας.

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει 
κατά πόσον τα μέτρα τρίτων χωρών είναι 
μέτρα εξαναγκασμού, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν πληροφοριών που 
λαμβάνονται από οποιαδήποτε πηγή, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών και 
φυσικών προσώπων, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή κράτους μέλους. Μετά την 
εξέταση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθορίζει σε απόφαση αν το μέτρο της 
τρίτης χώρας είναι μέτρο εξαναγκασμού. 
Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή θα πρέπει 
να κοινοποιεί κάθε θετική απόφαση στην 
οικεία τρίτη χώρα, μαζί με αίτημα για 
παύση του οικονομικού εξαναγκασμού 
εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τις 90 
ημέρες και, κατά περίπτωση, αίτημα για 
την αποκατάσταση τυχόν ζημίας.

Τροπολογία 10
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Ένωση θα πρέπει να στηρίζει και 
να συνεργάζεται με τρίτες χώρες που 
επηρεάζονται από τα ίδια ή παρόμοια 
μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού ή άλλες 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες. Η Ένωση θα 
πρέπει να συμμετέχει στον διεθνή 
συντονισμό σε διμερή, πλειονομερή ή 
πολυμερή φόρουμ που είναι 
προσανατολισμένα στην πρόληψη ή την 
εξάλειψη του οικονομικού εξαναγκασμού.

(14) Η Ένωση θα πρέπει να στηρίζει και 
να συνεργάζεται με τρίτες χώρες που 
επηρεάζονται από τα ίδια ή παρόμοια 
μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού ή άλλες 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, ιδίως δε 
ομονοούντες δημοκρατικούς εταίρους. Η 
Ένωση θα πρέπει να συμμετέχει στον 
διεθνή συντονισμό σε διμερή, πλειονομερή 
ή πολυμερή φόρουμ που είναι 
προσανατολισμένα στην πρόληψη ή την 
εξάλειψη του οικονομικού εξαναγκασμού.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η Ένωση θα πρέπει να επιβάλλει 
αντίμετρα μόνον όταν άλλα μέσα, όπως οι 
διαπραγματεύσεις, η διαμεσολάβηση ή η 
δικαστική επίλυση, δεν οδηγούν στην 
άμεση και αποτελεσματική παύση του 
οικονομικού εξαναγκασμού και στην 
αποκατάσταση της ζημίας που έχει 
προκαλέσει στην Ένωση ή στα κράτη μέλη 
της, και όταν είναι αναγκαία η ανάληψη 
δράσης για την προστασία των 
συμφερόντων και των δικαιωμάτων της 
Ένωσης και των κρατών μελών της και 
είναι προς το συμφέρον της Ένωσης. Είναι 
σκόπιμο ο κανονισμός να καθορίζει τους 
εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες για 
την επιβολή και την εφαρμογή μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης και να επιτρέπει 
την ταχεία ανάληψη δράσης, όπου 
απαιτείται, για τη διατήρηση της 
αποτελεσματικότητας τυχόν μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης.

(15) Η Ένωση θα πρέπει να επιβάλλει 
αντίμετρα μόνον όταν άλλα μέσα, όπως οι 
διαπραγματεύσεις, η διαμεσολάβηση ή η 
δικαστική επίλυση, δεν οδηγούν στην 
άμεση, εντός προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες μετά τη 
διαπίστωση της ύπαρξης οικονομικού 
εξαναγκασμού ασκούμενου από τρίτη 
χώρα, και αποτελεσματική παύση, του 
οικονομικού εξαναγκασμού και στην 
αποκατάσταση της ζημίας που έχει 
προκαλέσει στην Ένωση ή στα κράτη μέλη 
της, και όταν είναι αναγκαία η ανάληψη 
δράσης για την προστασία των 
συμφερόντων και των δικαιωμάτων της 
Ένωσης και των κρατών μελών της και 
είναι προς το συμφέρον της Ένωσης. Είναι 
σκόπιμο ο κανονισμός να καθορίζει τους 
εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες για 
την επιβολή και την εφαρμογή μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης και να επιτρέπει 
την ταχεία ανάληψη δράσης για τη 
διατήρηση της αποτελεσματικότητας τυχόν 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να επιλέγονται και να 
σχεδιάζονται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, μεταξύ των οποίων: η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων για την 
παύση του εξαναγκασμού από την τρίτη 
χώρα· η δυνατότητά τους να παράσχουν 
ανακούφιση σε οικονομικούς φορείς εντός 
της Ένωσης που πλήττονται από τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτη 
χώρα· ο στόχος της αποφυγής ή της 
ελαχιστοποίησης των αρνητικών 
οικονομικών και άλλων επιπτώσεων για 
την Ένωση· και η αποφυγή δυσανάλογης 
διοικητικής πολυπλοκότητας και κόστους. 
Είναι επίσης σημαντικό κατά την επιλογή 
και τον σχεδιασμό των μέτρων αντίδρασης 
της Ένωσης να λαμβάνεται υπόψη το 
συμφέρον της Ένωσης. Τα μέτρα 
αντίδρασης της Ένωσης θα πρέπει να 
επιλέγονται από ευρύ φάσμα επιλογών, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η λήψη των 
πλέον κατάλληλων μέτρων σε κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση.

(16) Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να επιλέγονται και να 
σχεδιάζονται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, μεταξύ των οποίων: η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων για την 
παύση του εξαναγκασμού από την τρίτη 
χώρα· η αποτελεσματικότητα των μέτρων 
για την αποκατάσταση της ζημίας που 
προκάλεσε ο οικονομικός εξαναγκασμός· 
η δυνατότητά τους να παράσχουν 
ανακούφιση σε οικονομικούς φορείς εντός 
της Ένωσης που πλήττονται από τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτη 
χώρα· ο στόχος της αποφυγής ή της 
ελαχιστοποίησης των αρνητικών 
οικονομικών και άλλων επιπτώσεων για 
την Ένωση· και η αποφυγή δυσανάλογης 
διοικητικής πολυπλοκότητας και κόστους· 
η στρατηγική επικοινωνία των δράσεων 
της Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
δεν διαστρεβλώνονται ή χειραγωγούνται 
από τρίτη χώρα μέσω 
παραπληροφόρησης, κακής 
πληροφόρησης ή προπαγάνδας. η 
αποφυγή ή η ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων σε άλλες 
πολιτικές ή στόχους της Ένωσης· και η 
ύπαρξη και η φύση τυχόν μέτρων 
αντίδρασης που έχουν θεσπιστεί από 
άλλες χώρες που επηρεάζονται από τα 
ίδια ή παρόμοια μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού. Είναι επίσης σημαντικό 
κατά την επιλογή και τον σχεδιασμό των 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης να 
λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον της 
Ένωσης. Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
θα πρέπει να επιλέγονται από ευρύ φάσμα 
επιλογών, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
λήψη των πλέον κατάλληλων μέτρων σε 
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κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Κατά την επιδίωξη του στόχου της 
παύσης του μέτρου οικονομικού 
εξαναγκασμού, τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης που συνίστανται σε περιορισμούς 
των άμεσων ξένων επενδύσεων ή των 
συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών θα 
πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με 
τις υπηρεσίες που παρέχονται ή τις άμεσες 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται εντός 
της Ένωσης από ένα ή περισσότερα νομικά 
πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση τα 
οποία ανήκουν ή ελέγχονται από πρόσωπα 
της οικείας τρίτης χώρας, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης και ιδίως για την 
πρόληψη της αποφυγής τους. Η απόφαση 
για την επιβολή τέτοιων περιορισμών θα 
αιτιολογείται δεόντως σε εκτελεστικές 
πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού με βάση τα κριτήρια 
που καθορίζονται σε αυτόν.

(18) Κατά την επιδίωξη του στόχου της 
παύσης του μέτρου οικονομικού 
εξαναγκασμού και της αποκατάστασης 
της προκληθείσας ζημίας, τα μέτρα 
αντίδρασης της Ένωσης που συνίστανται 
σε περιορισμούς των άμεσων ξένων 
επενδύσεων ή των συναλλαγών στον τομέα 
των υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζονται 
μόνο σε σχέση με τις υπηρεσίες που 
παρέχονται ή τις άμεσες επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται εντός της Ένωσης από 
ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα 
εγκατεστημένα στην Ένωση τα οποία 
ανήκουν ή ελέγχονται από πρόσωπα της 
οικείας τρίτης χώρας, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης και ιδίως για την 
πρόληψη της αποφυγής τους. Η απόφαση 
για την επιβολή τέτοιων περιορισμών θα 
αιτιολογείται δεόντως σε εκτελεστικές 
πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού με βάση τα κριτήρια 
που καθορίζονται σε αυτόν.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική επικοινωνία και 
ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών 
μεταξύ της Επιτροπής, αφενός, και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, αφετέρου, ιδίως όσον αφορά 

(21) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και τακτική επικοινωνία 
και ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών 
μεταξύ της Επιτροπής, αφενός, και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, αφετέρου, ιδίως όσον αφορά 



PE729.854v03-00 12/27 AD\1261213EL.docx

EL

τις προσπάθειες συνεργασίας με την οικεία 
τρίτη χώρα για τη διερεύνηση επιλογών με 
σκοπό την παύση του οικονομικού 
εξαναγκασμού και για ζητήματα που 
ενδέχεται να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

τις προσπάθειες συνεργασίας με την οικεία 
τρίτη χώρα για τη διερεύνηση επιλογών με 
σκοπό την παύση του οικονομικού 
εξαναγκασμού και την αποκατάσταση της 
προκληθείσας ζημίας και για ζητήματα 
που ενδέχεται να οδηγήσουν στη λήψη 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
κανόνες και διαδικασίες προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία 
των συμφερόντων της Ένωσης και των 
κρατών μελών της όταν μια τρίτη χώρα 
επιδιώκει, μέσω μέτρων που επηρεάζουν 
το εμπόριο ή τις επενδύσεις, να 
εξαναγκάσει την Ένωση ή ένα κράτος 
μέλος να εκδώσει ή να μην εκδώσει μια 
συγκεκριμένη πράξη. Ο παρών κανονισμός 
παρέχει στην Ένωση πλαίσιο για την 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, με 
στόχο την αποτροπή ή την παύση τέτοιου 
είδους ενεργειών από τρίτη χώρα, ενώ 
παράλληλα επιτρέπει στην Ένωση, ως 
έσχατη λύση, να αντισταθμίζει αυτές τις 
ενέργειες.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
κανόνες και διαδικασίες προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία 
των συμφερόντων της Ένωσης και των 
κρατών μελών της όταν μια τρίτη χώρα 
επιδιώκει, μέσω μέτρων, μη ανάληψης 
δράσης ή επαπειλούμενης δράσης που 
επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις, 
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση, από τρίτη 
χώρα, εξωεδαφικών νόμων που βλάπτουν 
τα συμφέροντα οικονομικών φορέων της 
Ένωσης που συμμορφώνονται με τις 
διεθνείς υποχρεώσεις τους, να 
εξαναγκάσει την Ένωση ή ένα κράτος 
μέλος να εκδώσει ή να μην εκδώσει μια 
συγκεκριμένη πράξη. Ο παρών κανονισμός 
παρέχει στην Ένωση πλαίσιο για την 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, με 
στόχο την αποτροπή, την επίτευξη της 
διακοπής και την αποκατάσταση της 
ζημίας που προκαλείται ή την παύση 
τέτοιου είδους ενεργειών από τρίτη χώρα, 
ενώ παράλληλα επιτρέπει στην Ένωση, ως 
έσχατη λύση, να αντισταθμίζει αυτές τις 
ενέργειες.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— παρεμβαίνει στις νόμιμες κυρίαρχες 
επιλογές της Ένωσης ή ενός κράτους 
μέλους, επιδιώκοντας να αποτρέψει ή να 
επιτύχει την παύση, την τροποποίηση ή την 
έκδοση συγκεκριμένης πράξης από την 
Ένωση ή κράτος μέλος,

— παρεμβαίνει στις νόμιμες κυρίαρχες 
επιλογές της Ένωσης ή ενός κράτους 
μέλους, συμπεριλαμβανομένων των 
κυβερνητικών και δικαστικών ενεργειών 
και αποφάσεών τους, επιδιώκοντας να 
αποτρέψει ή να επιτύχει την παύση, την 
τροποποίηση ή την έκδοση συγκεκριμένης 
πράξης από την Ένωση ή κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένων κάποιων 
εξωεδαφικών επιπτώσεων των 
νομοθετικών και δικαστικών αποφάσεων 
τρίτων χωρών·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— μέσω της εφαρμογής ή της 
επαπειλούμενης εφαρμογής μέτρων που 
επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις.

— μέσω της εφαρμογής, της μη 
ανάληψης ή της επαπειλούμενης 
εφαρμογής μέτρων που υπονομεύουν την 
οικονομική ασφάλεια, το εμπόριο, τις 
επενδύσεις ή την ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- παρακάμπτει ή βοηθά άλλη τρίτη 
χώρα να παρακάμψει τα περιοριστικά 
μέτρα που επιβάλλει η Ένωση

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τον προσδιορισμό του κατά 
πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1, λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα:

2. Κατά τον προσδιορισμό του κατά 
πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1, λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα:

α) η ένταση, η σοβαρότητα, η 
συχνότητα, η διάρκεια, το εύρος και το 
μέγεθος του μέτρου της τρίτης χώρας και η 
πίεση που προκύπτει από αυτό·

α) η ένταση, η σοβαρότητα, η 
συχνότητα, η διάρκεια, το εύρος και το 
μέγεθος του μέτρου, της μη ανάληψης 
δράσης ή της επαπειλούμενης δράσης της 
τρίτης χώρας καθώς και η πίεση που 
προκύπτει από αυτό·

β) κατά πόσον η τρίτη χώρα 
ακολουθεί ένα μοτίβο παρέμβασης που 
επιδιώκει να επιτύχει την έκδοση 
συγκεκριμένων πράξεων από την Ένωση ή 
από κράτη μέλη ή άλλες χώρες·

β) κατά πόσον η τρίτη χώρα 
ακολουθεί ένα μοτίβο παρέμβασης που 
επιδιώκει να επιτύχει την έκδοση 
συγκεκριμένων πράξεων από την Ένωση ή 
από κράτη μέλη ή άλλες χώρες, ή να 
εμποδίσει την ικανότητα δράσης της 
Ένωσης ή των κρατών μελών·
β α) το ευρύτερο πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα 
μέτρα εξαναγκασμού της τρίτης χώρας 
αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου 
προτύπου συμπεριφοράς που υπονομεύει 
τα συμφέροντα, την ασφάλεια ή την 
ικανότητα δράσης της Ένωσης ή των 
κρατών μελών·

γ) ο βαθμός στον οποίο το μέτρο της 
τρίτης χώρας καταπατά έναν τομέα 
κυριαρχίας της Ένωσης ή των κρατών 
μελών·

γ) ο βαθμός στον οποίο το μέτρο, η 
μη ανάληψη δράσης ή η επαπειλούμενη 
δράση της τρίτης χώρας καταπατά έναν 
τομέα κυριαρχίας της Ένωσης ή των 
κρατών μελών·

δ) κατά πόσον η τρίτη χώρα ενεργεί 
βάσει διεθνώς αναγνωρισμένης θεμιτής 
ανησυχίας·

δ) κατά πόσον η τρίτη χώρα ενεργεί 
βάσει νόμιμης ανησυχίας, σαφώς 
καθορισμένης και αναγνωρισμένης ως 
νόμιμης δυνάμει του διεθνούς δικαίου και 
των διεθνών συμβάσεων·

ε) εάν και με ποιον τρόπο η τρίτη 
χώρα, πριν από την επιβολή των μέτρων 
της, έχει καταβάλει σοβαρές προσπάθειες, 
καλή τη πίστει, να διευθετήσει το ζήτημα 
μέσω διεθνούς συντονισμού ή δικαστικής 
επίλυσης, είτε διμερώς είτε στο πλαίσιο 
διεθνούς φόρουμ.

ε) εάν και με ποιον τρόπο η τρίτη 
χώρα, πριν από την επιβολή των μέτρων 
της, έχει καταβάλει σοβαρές προσπάθειες, 
καλή τη πίστει, να διευθετήσει το ζήτημα 
μέσω διεθνούς συντονισμού ή δικαστικής 
επίλυσης, είτε διμερώς είτε στο πλαίσιο 
διεθνούς φόρουμ.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να εξετάζει 
κάθε μέτρο τρίτης χώρας προκειμένου να 
διαπιστώσει αν πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 2 παράγραφος 1. Η Επιτροπή 
ενεργεί χωρίς καθυστέρηση.

1. Η Επιτροπή εξετάζει κάθε μέτρο, 
μη ανάληψη δράσης και επαπειλούμενη 
δράση τρίτης χώρας, προκειμένου να 
διαπιστώσει αν πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 2 παράγραφος 1. Η Επιτροπή 
ενεργεί χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί 
την εξέταση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 με δική της πρωτοβουλία ή 
μετά από πληροφορίες που λαμβάνει από 
οποιαδήποτε πηγή. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει την προστασία των 
εμπιστευτικών πληροφοριών σύμφωνα με 
το άρθρο 12, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνεται η ταυτότητα του παρόχου 
των πληροφοριών.

2. Η Επιτροπή διενεργεί την εξέταση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με δική 
της πρωτοβουλία ή μετά από πληροφορίες 
που λαμβάνει από οποιαδήποτε πηγή. Η 
Επιτροπή διασφαλίζει την προστασία των 
εμπιστευτικών πληροφοριών σύμφωνα με 
το άρθρο 12, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνεται η ταυτότητα του παρόχου 
των πληροφοριών. Η Επιτροπή 
χρησιμοποιεί το ενιαίο σημείο εισόδου για 
να διευκολύνει την ανοικτή ή ανώνυμη 
υποβολή πληροφοριών από εξωτερικές 
πηγές.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει 
ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μέσω άλλων 
κατάλληλων μέσων δημόσιας επικοινωνίας 
με πρόσκληση υποβολής πληροφοριών 

Η Επιτροπή ενημερώνει με δέοντα και 
έγκαιρο τρόπο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για 
οποιαδήποτε εξέλιξη όσον αφορά την 
εξέταση των μέτρων τρίτων χωρών. 
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εντός καθορισμένης προθεσμίας. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ενημερώνει 
την οικεία τρίτη χώρα για την έναρξη της 
εξέτασης.

Δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
μέσω άλλων κατάλληλων μέσων δημόσιας 
επικοινωνίας με πρόσκληση υποβολής 
πληροφοριών εντός καθορισμένης 
προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τους 4 
μήνες. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
ενημερώνει την οικεία τρίτη χώρα για την 
έναρξη της εξέτασης. Η Επιτροπή 
μεριμνά για τη διάθεση επαρκών πόρων, 
ώστε να είναι δυνατή η ταχεία διεξαγωγή 
της εξέτασης.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την έκδοση της απόφασής της, η 
Επιτροπή μπορεί να καλέσει την οικεία 
τρίτη χώρα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
της.

Πριν από την έκδοση της απόφασής της, η 
Επιτροπή μπορεί να καλέσει την οικεία 
τρίτη χώρα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
της εντός εύλογης και καθορισμένης 
προθεσμίας, η οποία δεν καθυστερεί 
αδικαιολόγητα την απόφαση της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι το μέτρο 
της οικείας τρίτης χώρας πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 2 
παράγραφος 1, κοινοποιεί στην οικεία 
τρίτη χώρα την απόφασή της και της ζητεί 
να παύσει τον οικονομικό εξαναγκασμό 
και, κατά περίπτωση, να αποκαταστήσει τη 
ζημία που υπέστη η Ένωση ή τα κράτη 
μέλη της.

Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι το μέτρο 
της οικείας τρίτης χώρας πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 2, κοινοποιεί 
στην οικεία τρίτη χώρα την απόφασή της 
και της ζητεί να παύσει τον οικονομικό 
εξαναγκασμό και, κατά περίπτωση, να 
αποκαταστήσει τη ζημία που υπέστη η 
Ένωση ή τα κράτη μέλη της εντός εύλογης 
και καθορισμένης προθεσμίας η οποία 
δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— παραπομπή του ζητήματος σε 
διεθνή δικαστική επίλυση.

— παραπομπή, εν παραλλήλω, του 
ζητήματος σε διεθνή δικαστική επίλυση, 
χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση στην απόφαση της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει την 
παύση του οικονομικού εξαναγκασμού 
θέτοντας επίσης το ζήτημα σε οποιοδήποτε 
σχετικό διεθνές φόρουμ.

Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει την 
παύση του οικονομικού εξαναγκασμού 
θέτοντας επίσης το ζήτημα, επιπροσθέτως 
της διαπίστωσης από την Επιτροπή των 
μέτρων της τρίτης χώρας, σε οποιοδήποτε 
σχετικό διεθνές φόρουμ.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις 
σχετικές εξελίξεις.

Η Επιτροπή τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για όλες τις 
εξελίξεις με πλήρη, τακτικό και έγκαιρο 
τρόπο.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Κατά τη συνεργασία της με την οικεία 
τρίτη χώρα, η Επιτροπή λαμβάνει, όπου 
είναι επιθυμητό ή κρίνεται αναγκαίο, 
στήριξη από άλλα σχετικά θεσμικά 
όργανα της Ένωσης, ιδίως την ΕΥΕΔ και 
την αντιπροσωπεία της Ένωσης στην 
οικεία τρίτη χώρα.

Τροπολογία29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η καθορισμένη προθεσμία για την παύση 
του εξαναγκασμού και την 
αποκατάσταση της ζημίας από την οικεία 
τρίτη χώρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
4, μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές και 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις ή 
συνεργασία, εξ ονόματος της Ένωσης, με 
οποιαδήποτε άλλη χώρα που επηρεάζεται 
από τα ίδια ή παρόμοια μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού ή με οποιαδήποτε 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, με σκοπό την 
παύση του εξαναγκασμού. Στο πλαίσιο 
αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται, κατά 
περίπτωση, συντονισμός σε σχετικά 
διεθνή φόρουμ και συντονισμός για την 
αντιμετώπιση του εξαναγκασμού.

Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις ή 
συνεργασία, εξ ονόματος της Ένωσης, με 
οποιαδήποτε άλλη χώρα που επηρεάζεται 
από τα ίδια ή παρόμοια μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού ή με οποιαδήποτε 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, με σκοπό την 
παύση του εξαναγκασμού. Στο πλαίσιο 
αυτό θα περιλαμβάνεται συντονισμός σε 
σχετικά διεθνή φόρουμ και συντονισμός 
για την αντιμετώπιση του εξαναγκασμού.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη συνεργασία της με οιαδήποτε 
άλλη χώρα επηρεάζεται από τα ίδια ή 
παρεμφερή μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού, η Επιτροπή λαμβάνει, 
όπου είναι επιθυμητό ή κρίνεται 
αναγκαίο, στήριξη από άλλα σχετικά 
θεσμικά όργανα της Ένωσης, ιδίως την 
ΕΥΕΔ και την αντιπροσωπεία της 
Ένωσης στην οικεία χώρα.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) απαιτείται δράση για την 
προστασία των συμφερόντων και των 
δικαιωμάτων της Ένωσης και των κρατών 
μελών της στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
και

β) απαιτείται δράση για την 
προστασία της ασφάλειας, των 
συμφερόντων και των δικαιωμάτων της 
Ένωσης και των κρατών μελών της στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, και

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην εκτελεστική πράξη, η Επιτροπή 
καθορίζει επίσης την κατάλληλη 
αντίδραση της Ένωσης μεταξύ των 
μέτρων που προβλέπονται στο παράρτημα 
Ι. Τα μέτρα αυτά μπορούν επίσης να 
εφαρμόζονται σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που υποδεικνύονται σύμφωνα με 
το άρθρο 8. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
θεσπίσει μέτρα τα οποία μπορεί να λάβει 
δυνάμει άλλων νομικών πράξεων.

Στην εκτελεστική πράξη, η Επιτροπή 
καθορίζει επίσης την κατάλληλη 
αντίδραση της Ένωσης μεταξύ άλλων από 
τα μέτρα που προβλέπονται στο 
παράρτημα Ι. Τα μέτρα αυτά μπορούν 
επίσης να εφαρμόζονται σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που υποδεικνύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8. Η Επιτροπή 
μπορεί επίσης να θεσπίσει μέτρα τα οποία 
μπορεί να λάβει δυνάμει άλλων νομικών 
πράξεων.

Τροπολογία 34
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
εφαρμόζονται από καθορισμένη 
ημερομηνία μετά την έκδοση της 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Η Επιτροπή ορίζει την εν 
λόγω ημερομηνία εφαρμογής, 
λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις, ώστε 
να καταστεί δυνατή η ενημέρωση της 
οικείας τρίτης χώρας σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και η εν λόγω χώρα να 
παύσει τον οικονομικό εξαναγκασμό.

2. Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
εφαρμόζονται από καθορισμένη 
ημερομηνία μετά την έκδοση της 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Η Επιτροπή ορίζει την εν 
λόγω ημερομηνία εφαρμογής, 
λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις, ώστε 
να καταστεί δυνατή η ενημέρωση της 
οικείας τρίτης χώρας σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και η εν λόγω χώρα να 
παύσει τον οικονομικό εξαναγκασμό και 
να αποκαταστήσει τη ζημία που 
προκάλεσε.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, αφού εκδώσει την 
εκτελεστική πράξη, κοινοποιεί στην οικεία 
τρίτη χώρα τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Στην κοινοποίηση, η 
Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης, καλεί 
την οικεία τρίτη χώρα να παύσει αμέσως 
τον οικονομικό εξαναγκασμό, προσφέρεται 
να διαπραγματευτεί λύση και ενημερώνει 
την οικεία τρίτη χώρα ότι θα εφαρμοστεί 
το μέτρο αντίδρασης της Ένωσης, εκτός 
εάν παύσει ο οικονομικός εξαναγκασμός.

3. Η Επιτροπή, αφού εκδώσει την 
εκτελεστική πράξη, κοινοποιεί στην οικεία 
τρίτη χώρα τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Στην κοινοποίηση, η 
Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης, καλεί 
την οικεία τρίτη χώρα να παύσει άμεσα 
τον οικονομικό εξαναγκασμό, προσφέρεται 
να διαπραγματευτεί λύση και την 
αποκατάσταση της ζημίας που 
προκάλεσε στην Ένωση και στα κράτη 
μέλη της και ενημερώνει την οικεία τρίτη 
χώρα ότι θα εφαρμοστεί το μέτρο 
αντίδρασης της Ένωσης, εκτός εάν παύσει 
ο οικονομικός εξαναγκασμός εντός 
περιόδου όχι μεγαλύτερης από 90 ημέρες.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε μέτρο αντίδρασης της 
Ένωσης δεν υπερβαίνει το επίπεδο που 
είναι ανάλογο προς τη ζημία που υπέστη η 
Ένωση ή ένα κράτος μέλος λόγω των 
μέτρων οικονομικού εξαναγκασμού από 
την τρίτη χώρα, λαμβανομένων υπόψη της 
σοβαρότητας των μέτρων της τρίτης χώρας 
και των επίμαχων δικαιωμάτων.

1. Κάθε μέτρο αντίδρασης της 
Ένωσης δεν υπερβαίνει το επίπεδο που 
είναι ανάλογο προς τη ζημία που υπέστη η 
Ένωση ή ένα κράτος μέλος λόγω των 
μέτρων οικονομικού εξαναγκασμού από 
την τρίτη χώρα, λαμβανομένων υπόψη της 
σοβαρότητας των μέτρων της τρίτης χώρας 
και των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και 
των επιπτώσεων που έχουν τα μέτρα στην 
Ένωση ή σε κράτος μέλος.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τον 
σχεδιασμό των μέτρων αντίδρασης της 
Ένωσης.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού που εφαρμόζει 
τρίτη χώρα και τα οποία ενεργοποίησαν τα 
μέτρα αντίδρασης της Ένωσης, την 
αποτελεσματικότητα των ληφθέντων 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης και τις 
επιπτώσεις τους στα συμφέροντα της 
Ένωσης, και τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού που εφαρμόζει 
τρίτη χώρα και τα οποία ενεργοποίησαν τα 
μέτρα αντίδρασης της Ένωσης, την 
αποτελεσματικότητα των ληφθέντων 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης και τις 
επιπτώσεις τους στα συμφέροντα της 
Ένωσης, και τηρεί τακτικά ενήμερο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 39
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η οικεία τρίτη χώρα αναστείλει 
τον οικονομικό εξαναγκασμό, ή όταν αυτό 
είναι αναγκαίο προς το συμφέρον της 
Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει 
την εφαρμογή του αντίστοιχου μέτρου 
αντίδρασης της Ένωσης για τη διάρκεια 
της αναστολής από την τρίτη χώρα ή για 
όσο διάστημα είναι αναγκαίο βάσει του 
συμφέροντος της Ένωσης. Η Επιτροπή 
αναστέλλει τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης εάν η οικεία τρίτη χώρα έχει 
προσφέρει, και η Ένωση έχει συνάψει, 
συμφωνία για την υποβολή του ζητήματος 
σε δεσμευτική διεθνή δικαστική επίλυση 
από τρίτο και η τρίτη χώρα αναστείλει 
επίσης τα οικεία μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού. Η Επιτροπή αποφασίζει, με 
εκτελεστική πράξη, να αναστείλει το μέτρο 
αντίδρασης της Ένωσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2.

2. Εάν η οικεία τρίτη χώρα αναστείλει 
τον οικονομικό εξαναγκασμό και η ζημία 
που προκλήθηκε στην Ένωση και στα 
κράτη μέλη της έχει αποκατασταθεί, ή 
όταν αυτό είναι αναγκαίο προς το 
συμφέρον της Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί 
να αναστείλει την εφαρμογή του 
αντίστοιχου μέτρου αντίδρασης της 
Ένωσης για τη διάρκεια της αναστολής 
από την τρίτη χώρα ή για όσο διάστημα 
είναι αναγκαίο βάσει του συμφέροντος της 
Ένωσης. Η Επιτροπή αναστέλλει τα μέτρα 
αντίδρασης της Ένωσης εάν η οικεία τρίτη 
χώρα έχει προσφέρει, και η Ένωση έχει 
συνάψει, συμφωνία για την υποβολή του 
ζητήματος σε δεσμευτική διεθνή δικαστική 
επίλυση από τρίτο και η τρίτη χώρα 
αναστείλει επίσης τα οικεία μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού, καθώς και αν 
αποκαταστάθηκε η ζημία που προκάλεσε 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της ο 
οικονομικός εξαναγκασμός. Η Επιτροπή 
αποφασίζει, με εκτελεστική πράξη, να 
αναστείλει το μέτρο αντίδρασης της 
Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 
15 παράγραφος 2.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν έχει παύσει ο οικονομικός 
εξαναγκασμός·

α) όταν έχει παύσει ο οικονομικός 
εξαναγκασμός και έχει αποκατασταθεί η 
προκληθείσα ζημία·

Τροπολογία 41
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη συλλογή πληροφοριών 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
ενημερώνει και διαβουλεύεται με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τις ενώσεις του 
κλάδου, που επηρεάζονται από πιθανά 
μέτρα αντίδρασης της Ένωσης, και με τα 
κράτη μέλη που συμμετέχουν στην 
κατάρτιση ή την εφαρμογή της νομοθεσίας 
που ρυθμίζει τους επηρεαζόμενους τομείς.

3. Κατά τη συλλογή πληροφοριών 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
ενημερώνει και διαβουλεύεται με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τις ενώσεις του 
κλάδου και τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, που επηρεάζονται από πιθανά 
μέτρα αντίδρασης της Ένωσης, και με τα 
κράτη μέλη που συμμετέχουν στην 
κατάρτιση ή την εφαρμογή της νομοθεσίας 
που ρυθμίζει τους επηρεαζόμενους τομείς.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον αντίκτυπο των εν λόγω μέτρων 
στους φορείς τρίτων χωρών ή στους 
ανταγωνιστές, χρήστες ή καταναλωτές της 
Ένωσης ή στους υπαλλήλους της Ένωσης, 
τους επιχειρηματικούς εταίρους ή τους 
πελάτες των εν λόγω φορέων·

α) τον αντίκτυπο των εν λόγω μέτρων 
στους φορείς τρίτων χωρών ή στους 
ανταγωνιστές, τις συνδικαλιστικές 
ενώσεις, τους χρήστες ή καταναλωτές της 
Ένωσης ή στους υπαλλήλους της Ένωσης, 
τους επιχειρηματικούς εταίρους ή τους 
πελάτες των εν λόγω φορέων·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη τις πληροφορίες που συλλέγονται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
συλλογής πληροφοριών. Το σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης συνοδεύεται από 
ανάλυση των προβλεπόμενων μέτρων, 
όταν υποβάλλεται στην επιτροπή στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη τις πληροφορίες που συλλέγονται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
συλλογής πληροφοριών. Το σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης συνοδεύεται από 
ανάλυση των προβλεπόμενων μέτρων και 
των δυνητικών τους επιπτώσεων, όταν 
υποβάλλεται στην επιτροπή στο πλαίσιο 
της διαδικασίας εξέτασης που αναφέρεται 
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στο άρθρο 15 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο τρία έτη μετά την 
έκδοση της πρώτης εκτελεστικής πράξης 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή έξι 
έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία είναι προγενέστερη, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα 
κανονισμό και την εφαρμογή του και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

2. Το αργότερο τρία έτη μετά την 
έκδοση της πρώτης εκτελεστικής πράξης 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή 
τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία είναι προγενέστερη, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα 
κανονισμό και την εφαρμογή του και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Επιπλέον, 
κατά την υποβολή εκθέσεων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, η Επιτροπή παρέχει 
επικαιροποιήσεις σχετικά με την εξέλιξη 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) την επιβολή περιορισμών στις 
επενδύσεις οικονομικών φορέων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τρίτη χώρα.

Τροπολογία46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ β) την επιβολή μέτρων που 
επηρεάζουν τομείς που σχετίζονται με την 
πολιτική ανταγωνισμού·

Τροπολογία47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ γ) την αναστολή της έκδοσης 
θεωρήσεων και αναστολή των 
προαιρετικών απαλλαγών από τα τέλη·

Τροπολογία48

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ δ) την επιβολή περιορισμών στις 
εξαγωγές ειδών και τεχνολογίας που 
θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για 
την τρίτη χώρα.
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