
AM\1241359EL.docx PE699.064v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

2012/0060(COD)

18.10.2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
103 - 318
Σχέδιο έκθεσης
Daniel Caspary
(PE695.192v01-00)

Πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά 
της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες που 
υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και 
υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών

Πρόταση κανονισμού
(COM(2016)0034 – C8-0018/2016 – 2012/0060(COD))



PE699.064v01-00 2/133 AM\1241359EL.docx

EL

AM_Com_LegReport



AM\1241359EL.docx 3/133 PE699.064v01-00

EL

Τροπολογία 103
Emmanuel Maurel

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

— Έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης 
Μαρτίου 2021 που περιέχει συστάσεις 
προς την Επιτροπή σχετικά με την 
εταιρική δέουσα επιμέλεια και την 
εταιρική λογοδοσία [2020/2129(INL)],

Or. fr

Τροπολογία 104
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποιημένη πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και 
υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική 
αγορά της Ένωσης στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες 
που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις 
σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και 
υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόσβαση οικονομικών 
φορέων, των αγαθών και υπηρεσιών 
τρίτων χωρών στην αγορά της Ένωσης 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και 
τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
πρόσβαση των οικονομικών φορέων, 
αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις 
αγορές συμβάσεων τρίτων χωρών

Or. en

Τροπολογία 105
Emmanuel Maurel

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 206 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση, με τη 
δημιουργία τελωνειακής ένωσης μεταξύ 
των κρατών μελών, επιθυμεί να συμβάλει, 
για το κοινό συμφέρον, στην αρμονική 
ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, στην 
προοδευτική κατάργηση των 
περιορισμών στις διεθνείς συναλλαγές και 
στις άμεσες ξένες επενδύσεις, και στον 
περιορισμό των τελωνειακών και άλλων 
φραγμών.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 206 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση, με τη 
δημιουργία τελωνειακής ένωσης μεταξύ 
των κρατών μελών, επιθυμεί να συμβάλει, 
για το κοινό συμφέρον, στην ανάπτυξη του 
παγκόσμιου εμπορίου.

Or. fr

Τροπολογία 106
Emmanuel Maurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Σύμφωνα με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση προωθεί την εμπορία αγαθών και 
υπηρεσιών που σέβονται την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, με την απαγόρευση της 
αναγκαστικής εργασίας, την εξασφάλιση 
της ισότητας γυναικών και ανδρών στους 
τομείς της εργασίας, της απασχόλησης 
και των αποδοχών, την προώθηση 
συνθηκών εργασίας που σέβονται την 
υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια 
των εργαζομένων, και την προστασία της 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. fr

Τροπολογία 107
Emmanuel Maurel
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Σύμφωνα με τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
διασφαλίζει ότι το εμπόριο αγαθών και 
υπηρεσιών που πραγματοποιείται στο 
έδαφός της προστατεύει τη 
βιοποικιλότητα και καταπολεμά την 
κλιματική απορρύθμιση.

Or. fr

Τροπολογία 108
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η αναθεωρημένη πολυμερής 
συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις παρέχει στις επιχειρήσεις της 
ΕΕ περιορισμένη μόνον πρόσβαση στις 
αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων 
χωρών, ισχύει δε μόνον σε ένα 
περιορισμένο αριθμό μελών του ΠΟΕ που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω 
συμφωνίας. Η αναθεωρημένη συμφωνία 
για τις δημόσιες συμβάσεις κυρώθηκε 
από την Ένωση τον Δεκέμβριο του 2013.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 109
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στο πλαίσιο του ΠΟΕ και μέσω 
των διμερών της σχέσεων, η Ένωση 
υποστηρίζει το φιλόδοξο άνοιγμα των 
αγορών της Ένωσης και των εμπορικών 
της εταίρων στον τομέα των διεθνών 
δημοσίων συμβάσεων, με πνεύμα 
αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους.

(6) Στο πλαίσιο του ΠΟΕ και μέσω 
των διμερών της σχέσεων, η Ένωση 
υποστηρίζει το φιλόδοξο άνοιγμα των 
αγορών της Ένωσης και των εμπορικών 
της εταίρων στον τομέα των διεθνών 
δημοσίων συμβάσεων, με πνεύμα 
αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους.

Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η έννοια 
της συνεπούς οικονομικής 
δραστηριότητας, η οποία υφίσταται ήδη 
και έχει νομιμοποιηθεί από τον ΠΟΕ ως 
κριτήριο επιλογής των επιχειρήσεων που 
μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο 
πλαίσιο δημόσιου διαγωνισμού. Η εν 
λόγω έννοια μπορεί και πρέπει να 
συμπληρωθεί με κριτήρια αρχαιότητας 
της εγκατάστασης, προέλευσης της 
πρόσληψης, ποσοστού του κύκλου 
εργασιών που επιτυγχάνεται σε τοπικό 
επίπεδο και συνεισφοράς στον εθνικό ή 
τοπικό βίο, ιδίως μέσω των 
καταβληθέντων φόρων και τελών. 
Είναι επίσης πολύ σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι θα δοθεί έμφαση στον 
καθορισμό ενός δείκτη που προκύπτει 
από τα εν λόγω δεδομένα, για την εθνική, 
εδαφική και περιβαλλοντική ευθύνη της 
επιχείρησης, ή να διαμορφωθεί ένας νέος 
τρόπος αξιολόγησης που θα είναι 
περισσότερο συναφής από έναν δείκτη 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Or. fr

Τροπολογία 110
Emmanuel Maurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(6) Στο πλαίσιο του ΠΟΕ και μέσω 
των διμερών της σχέσεων, η Ένωση 
υποστηρίζει το φιλόδοξο άνοιγμα των 
αγορών της Ένωσης και των εμπορικών 
της εταίρων στον τομέα των διεθνών 
δημοσίων συμβάσεων, με πνεύμα 
αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους.

(6) Η Ένωση δεν θα πρέπει να 
υποστηρίζει το άνοιγμα των αγορών της 
Ένωσης και των εμπορικών της εταίρων 
στον τομέα των διεθνών δημοσίων 
συμβάσεων παρά μόνον υπό την αυστηρή 
προϋπόθεση ότι βεβαιώνεται νομικώς και 
ουσιωδώς ότι το εν λόγω άνοιγμα θα είναι 
αμοιβαίο.

Or. fr

Τροπολογία 111
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στο πλαίσιο του ΠΟΕ και μέσω 
των διμερών της σχέσεων, η Ένωση 
υποστηρίζει το φιλόδοξο άνοιγμα των 
αγορών της Ένωσης και των εμπορικών 
της εταίρων στον τομέα των διεθνών 
δημοσίων συμβάσεων, με πνεύμα 
αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους.

(6) Στο πλαίσιο του ΠΟΕ και μέσω 
των διμερών της σχέσεων, η Ένωση 
υποστηρίζει το φιλόδοξο άνοιγμα των 
αγορών της Ένωσης και των εμπορικών 
της εταίρων στον τομέα των διεθνών 
συμβάσεων, με πνεύμα αμοιβαιότητας και 
αμοιβαίου οφέλους.

Or. en

Τροπολογία 112
Emmanuel Maurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η πρόσβαση των προϊόντων και 
των υπηρεσιών τρίτων χωρών στην 
εσωτερική αγορά της Ένωσης στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων θα 
πρέπει να υπόκειται στους οικονομικούς 
και περιβαλλοντικούς στόχους, 
ειδικότερα με την εφαρμογή της 
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συμφωνίας του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή, και ιδίως στους 
κοινωνικούς στόχους, συγκεκριμένα με 
την εφαρμογή των συμβάσεων της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, οι οποίοι 
στόχοι επιδιώκονται στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης της εμπορικής πολιτικής 
της Ένωσης που κοινοποιήθηκε από την 
Επιτροπή στις 18 Φεβρουαρίου 2021.

Or. fr

Τροπολογία 113
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Σε περίπτωση που τρίτο κράτος 
δεν είναι ούτε συμβαλλόμενο μέρος της 
συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις ούτε έχει συνάψει διμερή 
συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, η 
ΕΕ μπορεί να απαγορεύσει στις 
επιχειρήσεις της εν λόγω χώρας να 
υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των 
ευρωπαϊκών δημόσιων συμβάσεων, με 
σκοπό τη βελτίωση της στρατηγικής 
αυτονομίας.

Or. fr

Τροπολογία 114
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



AM\1241359EL.docx 9/133 PE699.064v01-00

EL

(6α) Η πολυμερής συμφωνία του ΠΟΕ 
για τις δημόσιες συμβάσεις και οι 
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ που 
περιλαμβάνουν διατάξεις για τις δημόσιες 
συμβάσεις προβλέπουν πρόσβαση στην 
αγορά για τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης μόνο στις αγορές δημοσίων 
συμβάσεων τρίτων χωρών που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη των εν λόγω 
συμφωνιών.

Or. en

Τροπολογία 115
Emmanuel Maurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Η πρόσβαση των προϊόντων και 
των υπηρεσιών τρίτων χωρών στην 
εσωτερική αγορά της Ένωσης στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων πρέπει 
να υπόκειται στην τήρηση των κανόνων 
υποχρεωτικής δέουσας επιμέλειας και 
περιορισμού των επιπτώσεων αυτών των 
προϊόντων και υπηρεσιών στην κλιματική 
απορρύθμιση.

Or. fr

Τροπολογία 116
Maximilian Krah, Herve Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Εάν η οικεία χώρα είναι 
συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας του 
ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις ή έχει 
συνάψει εμπορική συμφωνία με την ΕΕ η 

(7) Εάν η οικεία χώρα είναι 
συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας του 
ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις ή έχει 
συνάψει εμπορική συμφωνία με την ΕΕ η 
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οποία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με 
τις δημόσιες συμβάσεις, η Επιτροπή θα 
πρέπει να ακολουθεί τους μηχανισμούς 
διαβούλευσης και/ή τις διαδικασίες 
επίλυσης διαφορών που προβλέπονται 
στην εν λόγω συμφωνία, όταν οι 
περιοριστικές πρακτικές αφορούν δημόσιες 
συμβάσεις που καλύπτονται από 
δεσμεύσεις σχετικά με την πρόσβαση στην 
αγορά που έχει αναλάβει η εν λόγω χώρα 
έναντι της Ένωσης.

οποία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με 
τις δημόσιες συμβάσεις, η Επιτροπή θα 
πρέπει να ακολουθεί τους μηχανισμούς 
διαβούλευσης και/ή τις διαδικασίες 
επίλυσης διαφορών που προβλέπονται 
στην εν λόγω συμφωνία, όταν οι 
περιοριστικές πρακτικές αφορούν δημόσιες 
συμβάσεις που καλύπτονται από 
δεσμεύσεις σχετικά με την πρόσβαση στην 
αγορά που έχει αναλάβει η εν λόγω χώρα 
έναντι της Ένωσης· ζητεί υποστήριξη από 
την Επιτροπή όσον αφορά τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες σχετικά με την 
παροχή συμβουλών σε νομικά ζητήματα 
στη χώρα υποδοχής, προκειμένου να 
μπορούν να ανταποκριθούν με ευελιξία 
στην τοπική νομοθεσία για τα δημόσια 
έργα.

Or. de

Τροπολογία 117
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Εάν η οικεία χώρα είναι 
συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας του 
ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις ή έχει 
συνάψει εμπορική συμφωνία με την ΕΕ η 
οποία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με 
τις δημόσιες συμβάσεις, η Επιτροπή θα 
πρέπει να ακολουθεί τους μηχανισμούς 
διαβούλευσης και/ή τις διαδικασίες 
επίλυσης διαφορών που προβλέπονται 
στην εν λόγω συμφωνία, όταν οι 
περιοριστικές πρακτικές αφορούν δημόσιες 
συμβάσεις που καλύπτονται από 
δεσμεύσεις σχετικά με την πρόσβαση στην 
αγορά που έχει αναλάβει η εν λόγω χώρα 
έναντι της Ένωσης.

(7) Εάν μια τρίτη χώρα είναι 
συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας του 
ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις ή έχει 
συνάψει εμπορική συμφωνία με την ΕΕ η 
οποία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με 
τις δημόσιες συμβάσεις, η Επιτροπή θα 
πρέπει να ακολουθεί τους μηχανισμούς 
διαβούλευσης και/ή τις διαδικασίες 
επίλυσης διαφορών που προβλέπονται στις 
συμφωνίες αυτές, όταν οι περιοριστικές 
πρακτικές αφορούν δημόσιες συμβάσεις 
που καλύπτονται από δεσμεύσεις σχετικά 
με την πρόσβαση στην αγορά που έχει 
αναλάβει η εν λόγω τρίτη χώρα έναντι της 
Ένωσης.
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Or. en

Τροπολογία 118
Emmanuel Maurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Σύμφωνα με την αναθεώρηση της 
εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, η 
Επιτροπή θα πρέπει επιπλέον να ελέγχει 
ότι οι τρίτες χώρες που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για 
τις δημόσιες συμβάσεις, ή που έχουν 
συνάψει εμπορική συμφωνία στην οποία 
περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις, έχουν λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα και έχουν θεσπίσει 
τις σχετικές πρακτικές προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται καλύτερα 
υπόψη τα περιβαλλοντικά πρότυπα, ιδίως 
η συμφωνία του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή, καθώς και τα 
κοινωνικά πρότυπα, ιδίως οι συμβάσεις 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 119
Maximilian Krah, Herve Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πολλές τρίτες χώρες είναι 
απρόθυμες να ανοίξουν τις αγορές τους 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και 
των συμβάσεων παραχωρήσεων στον 
διεθνή ανταγωνισμό, ή να ανοίξουν τις εν 
λόγω αγορές περαιτέρω σε σχέση με το 
άνοιγμα που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ως 

(8) Πολλές τρίτες χώρες είναι 
απρόθυμες να ανοίξουν τις αγορές τους 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και 
των συμβάσεων παραχωρήσεων στον 
διεθνή ανταγωνισμό, ή να ανοίξουν τις εν 
λόγω αγορές περαιτέρω σε σχέση με το 
άνοιγμα που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ως 
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εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς της 
Ένωσης αντιμετωπίζουν περιοριστικές 
πρακτικές στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων σε πολλούς από τους 
εμπορικούς εταίρους της Ένωσης. Αυτές οι 
περιοριστικές πρακτικές στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων έχουν ως 
αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών 
εμπορικών ευκαιριών.

εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς της 
Ένωσης αντιμετωπίζουν περιοριστικές 
πρακτικές στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων σε πολλούς από τους 
εμπορικούς εταίρους της Ένωσης. Αυτές οι 
περιοριστικές πρακτικές στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων έχουν ως 
αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών 
εμπορικών ευκαιριών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ υποβαθμίζει συνεχώς την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
εταιρειών στην παγκόσμια αγορά με τη 
θέσπιση όλο και πιο αυστηρών 
κανονισμών, και ιδίως νόμων για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Or. de

Τροπολογία 120
Emmanuel Maurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πολλές τρίτες χώρες είναι 
απρόθυμες να ανοίξουν τις αγορές τους 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και 
των συμβάσεων παραχωρήσεων στον 
διεθνή ανταγωνισμό, ή να ανοίξουν τις εν 
λόγω αγορές περαιτέρω σε σχέση με το 
άνοιγμα που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ως 
εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς της 
Ένωσης αντιμετωπίζουν περιοριστικές 
πρακτικές στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων σε πολλούς από τους 
εμπορικούς εταίρους της Ένωσης. Αυτές 
οι περιοριστικές πρακτικές στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων έχουν ως 
αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών 
εμπορικών ευκαιριών.

(8) Με εξαίρεση την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, οι περισσότερες τρίτες χώρες 
είναι απρόθυμες, για λόγους οικονομικούς, 
κοινωνικούς και κυριαρχίας, να ανοίξουν 
τις αγορές τους στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχωρήσεων στον διεθνή ανταγωνισμό, 
ή να ανοίξουν τις εν λόγω αγορές 
περαιτέρω σε σχέση με το άνοιγμα που 
έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Or. fr



AM\1241359EL.docx 13/133 PE699.064v01-00

EL

Τροπολογία 121
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πολλές τρίτες χώρες είναι 
απρόθυμες να ανοίξουν τις αγορές τους 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και 
των συμβάσεων παραχωρήσεων στον 
διεθνή ανταγωνισμό, ή να ανοίξουν τις εν 
λόγω αγορές περαιτέρω σε σχέση με το 
άνοιγμα που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ως 
εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς της 
Ένωσης αντιμετωπίζουν περιοριστικές 
πρακτικές στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων σε πολλούς από τους 
εμπορικούς εταίρους της Ένωσης. Αυτές οι 
περιοριστικές πρακτικές στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων έχουν ως 
αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών 
εμπορικών ευκαιριών.

(8) Πολλές τρίτες χώρες είναι 
απρόθυμες να ανοίξουν τις αγορές τους 
στον τομέα των συμβάσεων και των 
συμβάσεων παραχωρήσεων στον διεθνή 
ανταγωνισμό, ή να ανοίξουν τις εν λόγω 
αγορές περαιτέρω σε σχέση με το άνοιγμα 
που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ως εκ 
τούτου, οι οικονομικοί φορείς της Ένωσης 
αντιμετωπίζουν περιοριστικές πρακτικές 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων σε 
πολλούς από τους εμπορικούς εταίρους της 
Ένωσης. Αυτές οι περιοριστικές πρακτικές 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων 
έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια 
σημαντικών εμπορικών ευκαιριών.

Or. en

Τροπολογία 122
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η οδηγία 2014/25/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου16 περιέχει λίγες μόνον 
διατάξεις σχετικά με την εξωτερική 
διάσταση της πολιτικής περί δημοσίων 
συμβάσεων της Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 
85 και 86. Οι διατάξεις αυτές έχουν 
περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και θα 
πρέπει να αντικατασταθούν.

διαγράφεται

_________________
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16 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
προμήθειες φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 243).

Or. en

Τροπολογία 123
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η οδηγία 2014/25/ΕΕ16 περιέχει 
λίγες μόνον διατάξεις σχετικά με την 
εξωτερική διάσταση της πολιτικής περί 
δημοσίων συμβάσεων της Ένωσης, ιδίως 
τα άρθρα 85 και 86. Οι διατάξεις αυτές 
έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και 
θα πρέπει να αντικατασταθούν.

(9) Το άρθρο 86 της οδηγίας 
2014/25/ΕΕ αναγνωρίζει ότι οι 
οικονομικοί φορείς της ΕΕ που 
δεσμεύονται από τους διεθνείς κανόνες 
εργασίας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
δυσκολίες όταν επιχειρούν να 
εξασφαλίσουν την ανάθεση συμβάσεων 
σε τρίτες χώρες λόγω της μη τήρησης 
των διεθνών συμβάσεων εργασίας. Αυτό 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η 
Επιτροπή να προτείνει την αναστολή ή 
τον περιορισμό της ανάθεσης συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών σε οικονομικούς 
φορείς που προέρχονται από τρίτες 
χώρες. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει σε 
σχέση με όλες τις εργασιακές και 
περιβαλλοντικές συμβάσεις που 
προσαρτώνται στις οδηγίες της ΕΕ για 
τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και στη 
συμφωνία του Παρισιού.

_________________
16 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
προμήθειες φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
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ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΕ L 
94 της 28.3.2014, σ. 243).

Or. en

Τροπολογία 124
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Ο κανονισμός 2018/1046/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης προβλέπει 
ότι οι κανόνες και οι αρχές σύναψης 
συμβάσεων που εφαρμόζονται στις 
δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται από 
θεσμικά όργανα της Ένωσης για δικό 
τους λογαριασμό θα πρέπει να βασίζονται 
στους κανόνες που καθορίζονται στις 
οδηγίες 2014/23/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Είναι συνεπώς σκόπιμο να 
εφαρμοστούν επίσης ο παρών κανονισμός 
και μέτρα IPI στις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων που καλύπτονται 
από τον κανονισμό 2018/46/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 125
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(10) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου17, θεσπίζει κανόνες και 
διαδικασίες με σκοπό να διασφαλιστεί η 
άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο 
πλαίσιο των διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών που έχει συνάψει η Ένωση. 
Δεν υπάρχουν κανόνες και διαδικασίες για 
την αντιμετώπιση των αγαθών και των 
υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από 
διεθνείς συμφωνίες.

(10) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου4, θεσπίζει κανόνες και 
διαδικασίες με σκοπό να διασφαλιστεί η 
άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο 
πλαίσιο των διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών που έχει συνάψει η Ένωση. 
Δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες και 
διαδικασίες για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών φορέων, των αγαθών και των 
υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από 
διεθνείς συμφωνίες.

_________________
_______________________

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15 Μαΐου 2014, περί 
ασκήσεως των δικαιωμάτων της Ένωσης 
για την εφαρμογή και την επιβολή των 
διεθνών εμπορικών κανόνων και 
τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
3286/94 του Συμβουλίου που καθορίζει 
κοινοτικές διαδικασίες στον τομέα της 
κοινής εμπορικής πολιτικής για να 
διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων 
της Κοινότητας στο πλαίσιο των κανόνων 
του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που 
έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΕΕ L 
189 της 27.6.2014, σ. 50).

_________________
4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15 Μαΐου 2014, περί 
ασκήσεως των δικαιωμάτων της Ένωσης 
για την εφαρμογή και την επιβολή των 
διεθνών εμπορικών κανόνων και 
τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
3286/94 του Συμβουλίου που καθορίζει 
κοινοτικές διαδικασίες στον τομέα της 
κοινής εμπορικής πολιτικής για να 
διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων 
της Κοινότητας στο πλαίσιο των κανόνων 
του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που 
έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΕΕ L 
189 της 27.6.2014, σ. 50).

Or. en

Τροπολογία 126
Emmanuel Maurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ψήφισε στις 10 Μαρτίου 2021 επί της 
έκθεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας 
σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια 
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και την εταιρική λογοδοσία, με την οποία 
ζητεί τη λήψη υποχρεωτικών μέτρων 
δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις 
με σκοπό την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του 
περιβάλλοντος και της χρηστής 
διακυβέρνησης στις αλυσίδες αξίας, και 
παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη 
να μην παρέχουν δημόσια στήριξη, ιδίως 
μέσω των δημόσιων συμβάσεων, στις 
επιχειρήσεις που δεν ευθυγραμμίζονται με 
τους στόχους της δέουσας επιμέλειας.

Or. fr

Τροπολογία 127
Emmanuel Maurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για λόγους ασφάλειας δικαίου για 
τους οικονομικούς φορείς, τις 
αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες 
φορείς της Ένωσης και των τρίτων 
χωρών, οι διεθνείς δεσμεύσεις όσον 
αφορά την πρόσβαση στην αγορά που 
έχουν αναληφθεί από την Ένωση έναντι 
τρίτων χωρών στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχωρήσεων πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στην έννομη τάξη 
της ΕΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή τους.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 128
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για λόγους ασφάλειας δικαίου για 
τους οικονομικούς φορείς, τις 
αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες 
φορείς της Ένωσης και των τρίτων 
χωρών, οι διεθνείς δεσμεύσεις όσον αφορά 
την πρόσβαση στην αγορά που έχουν 
αναληφθεί από την Ένωση έναντι τρίτων 
χωρών στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχωρήσεων πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στην έννομη τάξη 
της ΕΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή τους.

(11) Οι διεθνείς δεσμεύσεις όσον αφορά 
την πρόσβαση στην αγορά που έχουν 
αναληφθεί από την Ένωση έναντι τρίτων 
χωρών στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχωρήσεων απαιτούν, μεταξύ άλλων, 
ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων 
από τις εν λόγω χώρες. Κατά συνέπεια, τα 
μέτρα που εγκρίνονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μπορούν να 
εφαρμόζονται μόνο σε οικονομικούς 
φορείς, αγαθά ή υπηρεσίες από χώρες 
που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στην 
πολυμερή συμφωνία του ΠΟΕ για τις 
δημόσιες συμβάσεις ή σε διμερείς ή 
πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες με την 
Ένωση που περιλαμβάνουν δεσμεύσεις 
σχετικά με την πρόσβαση σε αγορές 
δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων 
παραχωρήσεων ή από χώρες που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη των εν λόγω 
συμφωνιών, αλλά μόνο όσον αφορά τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων για αγαθά, υπηρεσίες ή 
παραχωρήσεις που δεν καλύπτονται από 
τις εν λόγω συμφωνίες. Ανεξάρτητα από 
την εφαρμογή των μέτρων που 
θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού και σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24 
Ιουλίου 2019, με τίτλο «Κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τη συμμετοχή 
προσφερόντων και αγαθών τρίτων χωρών 
στην αγορά δημόσιων συμβάσεων της 
ΕΕ»1a και με τις οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, οι οικονομικοί φορείς από 
τρίτες χώρες που δεν έχουν συνάψει 
συμφωνία που προβλέπει το άνοιγμα της 
αγοράς δημόσιων συμβάσεων της 
Ένωσης ή των οποίων τα αγαθά, οι 
υπηρεσίες και τα έργα δεν καλύπτονται 
από τέτοια συμφωνία, δεν έχουν 
εξασφαλισμένη πρόσβαση σε διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων στην Ένωση και θα 
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μπορούσαν να αποκλειστούν.

_________________
1α C(2019) 5494 final 

Or. en

Τροπολογία 129
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για λόγους ασφάλειας δικαίου για 
τους οικονομικούς φορείς, τις 
αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες 
φορείς της Ένωσης και των τρίτων 
χωρών, οι διεθνείς δεσμεύσεις όσον αφορά 
την πρόσβαση στην αγορά που έχουν 
αναληφθεί από την Ένωση έναντι τρίτων 
χωρών στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχωρήσεων πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στην έννομη τάξη 
της ΕΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή τους.

(11) Οι διεθνείς δεσμεύσεις όσον αφορά 
την πρόσβαση στην αγορά που έχουν 
αναληφθεί από την Ένωση έναντι τρίτων 
χωρών στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχωρήσεων απαιτούν, μεταξύ άλλων, 
την ίση μεταχείριση των οικονομικών 
φορέων από τις εν λόγω χώρες. Κατά 
συνέπεια, τα μέτρα που εγκρίνονται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε 
οικονομικούς φορείς, αγαθά ή υπηρεσίες 
από χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα 
μέρη στην πολυμερή συμφωνία του ΠΟΕ 
για τις δημόσιες συμβάσεις ή σε διμερείς 
ή πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες με την 
Ένωση που περιλαμβάνουν δεσμεύσεις 
σχετικά με την πρόσβαση σε αγορές 
δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων 
παραχωρήσεων ή από χώρες που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη των εν λόγω 
συμφωνιών, αλλά μόνο όσον αφορά τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για 
αγαθά, υπηρεσίες ή παραχωρήσεις που 
δεν καλύπτονται από τις εν λόγω 
συμφωνίες. Ανεξάρτητα από την 
εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού και 
σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 24 Ιουλίου 2019, με τίτλο 
«Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 
συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών 
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τρίτων χωρών στην αγορά δημόσιων 
συμβάσεων της ΕΕ» και με τις οδηγίες 
2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, οι οικονομικοί φορείς από 
τρίτες χώρες που δεν έχουν συνάψει 
συμφωνία που προβλέπει το άνοιγμα της 
αγοράς δημόσιων συμβάσεων της 
Ένωσης ή των οποίων τα αγαθά, οι 
υπηρεσίες και τα έργα δεν καλύπτονται 
από τέτοια συμφωνία, δεν έχουν 
εξασφαλισμένη πρόσβαση σε διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων στην Ένωση και θα 
μπορούσαν να αποκλειστούν.

Or. en

Τροπολογία 130
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για λόγους ασφάλειας δικαίου για 
τους οικονομικούς φορείς, τις 
αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες 
φορείς της Ένωσης και των τρίτων 
χωρών, οι διεθνείς δεσμεύσεις όσον αφορά 
την πρόσβαση στην αγορά που έχουν 
αναληφθεί από την Ένωση έναντι τρίτων 
χωρών στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχωρήσεων πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στην έννομη τάξη 
της ΕΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή τους.

(11) Οι διεθνείς δεσμεύσεις όσον αφορά 
την πρόσβαση στην αγορά που έχουν 
αναληφθεί από την Ένωση έναντι τρίτων 
χωρών στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
παραχωρήσεων απαιτούν, μεταξύ άλλων, 
την ίση μεταχείριση των οικονομικών 
φορέων από τις εν λόγω χώρες. Κατά 
συνέπεια, τα μέτρα που εγκρίνονται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε 
οικονομικούς φορείς, αγαθά ή υπηρεσίες 
από χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα 
μέρη στην πολυμερή συμφωνία του ΠΟΕ 
για τις δημόσιες συμβάσεις ή σε διμερείς 
ή πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες με την 
Ένωση που περιλαμβάνουν δεσμεύσεις 
σχετικά με την πρόσβαση σε αγορές 
δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων 
παραχωρήσεων ή από χώρες που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη των εν λόγω 
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συμφωνιών, αλλά μόνο όσον αφορά τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για 
αγαθά, υπηρεσίες ή παραχωρήσεις που 
δεν καλύπτονται από τις εν λόγω 
συμφωνίες. Ανεξάρτητα από την 
εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού και 
σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 24 Ιουλίου 2019, με τίτλο 
«Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 
συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών 
τρίτων χωρών στην αγορά δημόσιων 
συμβάσεων της ΕΕ» και με τις οδηγίες 
2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, οι οικονομικοί φορείς από 
τρίτες χώρες που δεν έχουν συνάψει 
συμφωνία που προβλέπει το άνοιγμα της 
αγοράς δημόσιων συμβάσεων της 
Ένωσης ή των οποίων τα αγαθά, οι 
υπηρεσίες και τα έργα δεν καλύπτονται 
από τέτοια συμφωνία, δεν έχουν 
εξασφαλισμένη πρόσβαση σε διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων στην Ένωση και θα 
μπορούσαν να αποκλειστούν.

Or. en

Τροπολογία 131
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για λόγους ασφάλειας δικαίου για 
τους οικονομικούς φορείς, τις αναθέτουσες 
αρχές και τους αναθέτοντες φορείς της 
Ένωσης και των τρίτων χωρών, οι διεθνείς 
δεσμεύσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά που έχουν αναληφθεί από την 
Ένωση έναντι τρίτων χωρών στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων και των 
συμβάσεων παραχωρήσεων πρέπει να 

(11) Για λόγους ασφάλειας δικαίου για 
τους οικονομικούς φορείς, τις αναθέτουσες 
αρχές και τους αναθέτοντες φορείς της 
Ένωσης και των τρίτων χωρών, οι διεθνείς 
δεσμεύσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά που έχουν αναληφθεί από την 
Ένωση έναντι τρίτων χωρών στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων και των 
συμβάσεων παραχωρήσεων πρέπει να 
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αντικατοπτρίζονται στην έννομη τάξη της 
ΕΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή τους.

αντικατοπτρίζονται στην έννομη τάξη της 
ΕΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Τηρουμένης της αρχής της 
αμοιβαιότητας σε διεθνές επίπεδο, όσον 
αφορά τις τρίτες χώρες που περιορίζουν 
την πρόσβαση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων πρέπει να αποκλείεται η 
πρόσβαση των δικών τους επιχειρήσεων 
στην ευρωπαϊκή αγορά δημόσιων 
συμβάσεων.

Or. fr

Τροπολογία 132
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Θα πρέπει να προβλεφθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ρήτρα 
επανεξέτασης, η οποία απορρέει από τη 
νομιμότητα των ευρωπαϊκών λαών και 
εθνών και προβλέπει το δικαίωμα 
επιβολής ρήτρας για λόγους έκτακτης 
ανάγκης εφόσον ζητείται από τα δύο 
τρίτα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τις αλλοδαπές δραστηριότητες που 
θεωρούνται επιθετικές, ή κατόπιν 
αιτήματος κυβέρνησης εφόσον οι εν λόγω 
επιθετικές δραστηριότητες αφορούν 
εθνικό στρατηγικό τομέα.

Or. fr

Τροπολογία 133
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης θέτουν 
σε ισότιμη βάση τους φορείς τρίτων 
χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
προτείνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
αποφασίσει, με πλειοψηφία δύο τρίτων 
των ψήφων, να αναστείλει ή να 
περιορίσει την ανάθεση δημόσιων 
συμβάσεων στις χώρες που δεν τηρούν 
την αρχή της αμοιβαιότητας. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
την εφαρμογή μέτρων επιβολής καθώς 
και να προτείνει ένα αποτελεσματικό 
εργαλείο παρακολούθησης και εποπτείας.

Or. fr

Τροπολογία 134
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι στόχοι για τη βελτίωση της 
πρόσβασης των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης στις δημόσιες συμβάσεις και στις 
συμβάσεις παραχώρησης ορισμένων 
τρίτων χωρών που προστατεύονται από 
περιοριστικά μέτρα ή πρακτικές που 
εισάγουν διακρίσεις σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις και για τη διατήρηση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά επιβάλλουν να γίνει 
αναφορά στους μη προτιμησιακούς 
κανόνες καταγωγής όπως ορίζονται στην 
τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ, ώστε οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς να γνωρίζουν αν τα αγαθά και οι 

(12) Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε 
τους στόχους της Ένωσης, να θέσουμε 
τέλος στην αφέλεια και να επιδείξουμε 
μεγαλύτερο ρεαλισμό. Είναι επίσης 
σημαντικό να στραφούμε στην ελάττωση 
του ελεύθερου εμπορίου προς όφελος του 
«ορθού» εμπορίου, το οποίο προϋποθέτει 
μείωση του αθέμιτου ανταγωνισμού, 
αντικαθιστώντας το με σαφείς 
προτεραιότητες και σταθερό συλλογισμό.
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υπηρεσίες καλύπτονται από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης.

Οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις που 
έχουν κηρύξει γενικό πόλεμο εναντίον των 
επιχειρήσεών μας οι οποίες 
ανταγωνίζονται τις δικές τους, ιδίως 
μέσω της εφαρμογής του εξωεδαφικού 
δικαίου τους, πρέπει να μένουν εκτός της 
ενιαίας αγοράς μας.
Οι στόχοι για τη βελτίωση της πρόσβασης 
των οικονομικών φορέων της Ένωσης στις 
δημόσιες συμβάσεις και στις συμβάσεις 
παραχώρησης ορισμένων τρίτων χωρών 
που προστατεύονται από περιοριστικά 
μέτρα ή πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και για 
τη διατήρηση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 
επιβάλλουν να γίνει αναφορά στους μη 
προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής όπως 
ορίζονται στην τελωνειακή νομοθεσία της 
ΕΕ, ώστε οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς να γνωρίζουν αν τα 
αγαθά και οι υπηρεσίες καλύπτονται από 
τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 135
Maximilian Krah, Herve Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι στόχοι για τη βελτίωση της 
πρόσβασης των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης στις δημόσιες συμβάσεις και στις 
συμβάσεις παραχώρησης ορισμένων 
τρίτων χωρών που προστατεύονται από 
περιοριστικά μέτρα ή πρακτικές που 
εισάγουν διακρίσεις σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις και για τη διατήρηση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά επιβάλλουν να γίνει 

(12) Οι στόχοι για τη βελτίωση της 
πρόσβασης των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης στις δημόσιες συμβάσεις και στις 
συμβάσεις παραχώρησης ορισμένων 
τρίτων χωρών που προστατεύονται από 
περιοριστικά μέτρα ή πρακτικές που 
εισάγουν διακρίσεις σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις και για τη διατήρηση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά επιβάλλουν να γίνει 
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αναφορά στους μη προτιμησιακούς 
κανόνες καταγωγής όπως ορίζονται στην 
τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ, ώστε οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς να γνωρίζουν αν τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες καλύπτονται από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης.

αναφορά στους μη προτιμησιακούς 
κανόνες καταγωγής όπως ορίζονται στην 
τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ, ώστε οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς να γνωρίζουν αν τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες καλύπτονται από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης· ζητεί, σε 
περίπτωση που ένας δημόσιος 
διαγωνισμός ανατεθεί σε εταιρείες από 
τρίτες χώρες, ένα μοντέλο συνεργασίας 
στο πλαίσιο του οποίου η χρήση 
υπηρεσιών, προσωπικού και υλικών από 
την ΕΕ θα φτάνει συνολικά στο 50 % της 
συνολικής συμμετοχής προκειμένου να 
μπορούν να επωφεληθούν και οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες.

Or. de

Τροπολογία 136
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι στόχοι για τη βελτίωση της 
πρόσβασης των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης στις δημόσιες συμβάσεις και στις 
συμβάσεις παραχώρησης ορισμένων 
τρίτων χωρών που προστατεύονται από 
περιοριστικά μέτρα ή πρακτικές που 
εισάγουν διακρίσεις σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις και για τη διατήρηση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά επιβάλλουν να γίνει 
αναφορά στους μη προτιμησιακούς 
κανόνες καταγωγής όπως ορίζονται στην 
τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ, ώστε οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς να γνωρίζουν αν τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες καλύπτονται από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης.

(12) Η αποτελεσματική εφαρμογή κάθε 
μέτρου που θεσπίζεται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού με σκοπό τη 
βελτίωση της πρόσβασης των οικονομικών 
φορέων της Ένωσης στις δημόσιες 
συμβάσεις και στις συμβάσεις 
παραχώρησης ορισμένων τρίτων χωρών 
απαιτεί ένα σαφές σύνολο κανόνων 
καταγωγής για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες.
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Or. en

Τροπολογία 137
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι στόχοι για τη βελτίωση της 
πρόσβασης των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης στις δημόσιες συμβάσεις και στις 
συμβάσεις παραχώρησης ορισμένων 
τρίτων χωρών που προστατεύονται από 
περιοριστικά μέτρα ή πρακτικές που 
εισάγουν διακρίσεις σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις και για τη διατήρηση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά επιβάλλουν να γίνει 
αναφορά στους μη προτιμησιακούς 
κανόνες καταγωγής όπως ορίζονται στην 
τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ, ώστε οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς να γνωρίζουν αν τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες καλύπτονται από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης.

(12) Οι στόχοι για τη βελτίωση της 
πρόσβασης των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης στις δημόσιες συμβάσεις και στις 
συμβάσεις παραχώρησης ορισμένων 
τρίτων χωρών που προστατεύονται από 
περιοριστικά μέτρα ή πρακτικές που 
εισάγουν διακρίσεις σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις και για τη διατήρηση 
της ίσης μεταχείρισης των φορέων και 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά επιβάλλουν να γίνει 
αναφορά στους μη προτιμησιακούς 
κανόνες καταγωγής όπως ορίζονται στην 
τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ, ώστε οι 
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες 
φορείς να γνωρίζουν αν τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες καλύπτονται από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 138
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η καταγωγή ενός προϊόντος θα 
πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 22 έως 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/199218.

(13) Η καταγωγή ενός προϊόντος θα 
πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 59 έως 62 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 952/20135του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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_________________ _________________
18 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 302 της 9.10.1992, σ. 1).

5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για 
τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 139
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η καταγωγή ενός προϊόντος θα 
πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 22 έως 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/199218.

(13) Η καταγωγή ενός προϊόντος θα 
πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 59 έως 62 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 952/20135 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

_________________ _________________
18 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 302 της 9.10.1992, σ. 1).

5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για 
τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 140
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η καταγωγή μιας υπηρεσίας θα 
πρέπει να καθορίζεται με βάση την 
καταγωγή του φυσικού ή νομικού 

(14) Η καταγωγή μιας υπηρεσίας θα 
πρέπει να καθορίζεται με βάση την 
καταγωγή του φυσικού ή νομικού 
προσώπου που την παρέχει. Η καταγωγή 
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προσώπου που την παρέχει. ενός νομικού προσώπου θα πρέπει να 
θεωρείται η χώρα βάσει της νομοθεσίας 
της οποίας έχει συσταθεί ή οργανωθεί ένα 
νομικό πρόσωπο και στην επικράτεια της 
οποίας το νομικό πρόσωπο ασκεί 
ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Το κριτήριο των 
ουσιαστικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να 
επιτρέπει την πιθανή καταστρατήγηση 
οποιουδήποτε μέτρου που θεσπίζεται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού με τη 
δημιουργία εικονικών εταιρειών. Ο όρος 
«ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες» είναι μια έννοια που 
χρησιμοποιείται στη γενική συμφωνία για 
τις συναλλαγές στον τομέα των 
υπηρεσιών του ΠΟΕ. Στο δίκαιο της 
Ένωσης, ισοδυναμεί με τον όρο «άμεση 
και πραγματική σχέση με την οικονομία» 
και συνδέεται στενά με το δικαίωμα 
εγκατάστασης που ορίζεται στο άρθρο 49 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τακτικά κατευθυντήριες 
γραμμές με βάση τη νομολογία σχετικά με 
το δικαίωμα εγκατάστασης, εξετάζοντας, 
μεταξύ άλλων, την έννοια της 
πραγματικής ή σταθερής και συνεχούς 
σχέσης με την οικονομία. Το άρθρο 86 
της οδηγίας 2014/25/ΕΕ αναφέρεται 
επίσης στην έννοια της «άμεσης και 
πραγματικής σχέσης με την οικονομία», η 
οποία ισοδυναμεί με την έννοια των 
«ουσιαστικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων».

Or. en

Τροπολογία 141
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(15) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των 
αναπτυσσόμενων χωρών και την ένταξή 
τους στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας, που 
αποτελεί τη βάση για τη θέσπιση εκ 
μέρους της Ένωσης ενός συστήματος 
γενικευμένων προτιμήσεων, όπως 
περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου19, ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στις προσφορές για τις οποίες πάνω από 
το 50 % της συνολικής αξίας της 
προσφοράς είναι αγαθά και υπηρεσίες 
καταγωγής, σύμφωνα με τους μη 
προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών που 
επωφελούνται από τη ρύθμιση «Όλα 
εκτός από όπλα» ή αναπτυσσόμενων 
χωρών που θεωρούνται ευάλωτες λόγω 
έλλειψης διαφοροποίησης και 
ανεπαρκούς ένταξής τους στο διεθνές 
εμπορικό σύστημα, όπως ορίζεται 
αντίστοιχα στα παραρτήματα IV και VII 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012.

διαγράφεται

_________________
19 Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
για την εφαρμογή συστήματος 
γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 
303 της 31.10.2012, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 142
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των 
αναπτυσσόμενων χωρών και την ένταξή 
τους στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας, που 
αποτελεί τη βάση για τη θέσπιση εκ 
μέρους της Ένωσης ενός συστήματος 
γενικευμένων προτιμήσεων, όπως 
περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου19, ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στις προσφορές για τις οποίες πάνω από 
το 50 % της συνολικής αξίας της 
προσφοράς είναι αγαθά και υπηρεσίες 
καταγωγής, σύμφωνα με τους μη 
προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών που 
επωφελούνται από τη ρύθμιση «Όλα 
εκτός από όπλα» ή αναπτυσσόμενων 
χωρών που θεωρούνται ευάλωτες λόγω 
έλλειψης διαφοροποίησης και 
ανεπαρκούς ένταξής τους στο διεθνές 
εμπορικό σύστημα, όπως ορίζεται 
αντίστοιχα στα παραρτήματα IV και VII 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012.

διαγράφεται

_________________
19 Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
για την εφαρμογή συστήματος 
γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 
303 της 31.10.2012, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 143
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των 
αναπτυσσόμενων χωρών και την ένταξή 
τους στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας, που 
αποτελεί τη βάση για τη θέσπιση εκ 
μέρους της Ένωσης ενός συστήματος 
γενικευμένων προτιμήσεων, όπως 
περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου19, ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στις προσφορές για τις οποίες πάνω από 
το 50 % της συνολικής αξίας της 
προσφοράς είναι αγαθά και υπηρεσίες 
καταγωγής, σύμφωνα με τους μη 
προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών που 
επωφελούνται από τη ρύθμιση «Όλα εκτός 
από όπλα» ή αναπτυσσόμενων χωρών που 
θεωρούνται ευάλωτες λόγω έλλειψης 
διαφοροποίησης και ανεπαρκούς ένταξής 
τους στο διεθνές εμπορικό σύστημα, όπως 
ορίζεται αντίστοιχα στα παραρτήματα IV 
και VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
978/2012.

(15) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των 
αναπτυσσόμενων χωρών και την ένταξή 
τους στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας, που 
αποτελεί τη βάση για τη θέσπιση εκ 
μέρους της Ένωσης ενός συστήματος 
γενικευμένων προτιμήσεων, όπως 
περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου19 και εκτός εάν 
υπάρχουν εύλογες ενδείξεις 
καταστρατήγησης οποιωνδήποτε μέτρων 
IPI που έχουν θεσπιστεί, ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στις προσφορές που έχουν υποβληθεί από 
οικονομικό φορέα καταγωγής λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών που επωφελούνται 
από τη ρύθμιση «Όλα εκτός από όπλα» ή 
αναπτυσσόμενων χωρών που θεωρούνται 
ευάλωτες λόγω έλλειψης διαφοροποίησης 
και ανεπαρκούς ένταξής τους στο διεθνές 
εμπορικό σύστημα, όπως ορίζεται 
αντίστοιχα στα παραρτήματα IV και VII 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012. Ο 
παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις προσφορές που έχουν 
υποβληθεί από οικονομικό φορέα 
καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών και 
είναι δικαιούχοι της γενικής ρύθμισης 
που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 978/2012, όταν το αντικείμενο των 
εν λόγω προσφορών σχετίζεται με τον 
πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, 
τις προτεραιότητες ανάπτυξης και 
συνεργασίας ή άλλες προτεραιότητες στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Παγκόσμια 
Πύλη» (Global Gateway) της ΕΕ.

_________________ _________________
19 Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
για την εφαρμογή συστήματος 
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων 

19 Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
για την εφαρμογή συστήματος 
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων 



PE699.064v01-00 32/133 AM\1241359EL.docx

EL

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, 
σ. 1).

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 144
Emmanuel Maurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των 
αναπτυσσόμενων χωρών και την ένταξή 
τους στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας, που 
αποτελεί τη βάση για τη θέσπιση εκ 
μέρους της Ένωσης ενός συστήματος 
γενικευμένων προτιμήσεων, όπως 
περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου19, ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στις προσφορές για τις οποίες πάνω από το 
50 % της συνολικής αξίας της προσφοράς 
είναι αγαθά και υπηρεσίες καταγωγής, 
σύμφωνα με τους μη προτιμησιακούς 
κανόνες καταγωγής, λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών που επωφελούνται 
από τη ρύθμιση «Όλα εκτός από όπλα» ή 
αναπτυσσόμενων χωρών που θεωρούνται 
ευάλωτες λόγω έλλειψης διαφοροποίησης 
και ανεπαρκούς ένταξής τους στο διεθνές 
εμπορικό σύστημα, όπως ορίζεται 
αντίστοιχα στα παραρτήματα IV και VII 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012.

(15) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των 
αναπτυσσόμενων χωρών και την ένταξή 
τους στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας, που 
αποτελεί τη βάση για τη θέσπιση εκ 
μέρους της Ένωσης ενός συστήματος 
γενικευμένων προτιμήσεων, όπως 
περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου19, ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στις προσφορές για τις οποίες πάνω από το 
50 % της συνολικής αξίας της προσφοράς 
είναι αγαθά και υπηρεσίες καταγωγής, 
σύμφωνα με τους μη προτιμησιακούς 
κανόνες καταγωγής, λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών που επωφελούνται 
από τη ρύθμιση «Όλα εκτός από όπλα» ή 
αναπτυσσόμενων χωρών που θεωρούνται 
ευάλωτες λόγω έλλειψης διαφοροποίησης 
και ανεπαρκούς ένταξής τους στο διεθνές 
εμπορικό σύστημα, όπως ορίζεται 
αντίστοιχα στα παραρτήματα IV και VII 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012. 
Ωστόσο, καμία χώρα που περιλαμβάνεται 
στα εν λόγω παραρτήματα και θεωρείται, 
σύμφωνα με κοινοτική πράξη, 
συμπεριλαμβανομένου ψηφίσματος του 
Κοινοβουλίου, ότι διαπράττει σοβαρές και 
επανειλημμένες παραβάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
δημόσιων ελευθεριών και των 
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θεμελιωδών δικαιωμάτων του κράτους 
δικαίου, δεν πρέπει να επωφελείται από 
την προαναφερόμενη εξαίρεση.

_________________ _________________
19 Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
για την εφαρμογή συστήματος 
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, 
σ. 1).

19 Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
για την εφαρμογή συστήματος 
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, 
σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 145
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός δεν 
πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 
προσφορές που υποβάλλονται από ΜΜΕ 
που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση 
και ασκούν ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που έχουν άμεση και 
πραγματική σχέση με την οικονομία ενός 
τουλάχιστον κράτους μέλους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 146
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός δεν 
πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 
προσφορές που υποβάλλονται από ΜΜΕ 
που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση 
και ασκούν ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που έχουν άμεση και 
πραγματική σχέση με την οικονομία ενός 
τουλάχιστον κράτους μέλους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 147
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός δεν 
πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 
προσφορές που υποβάλλονται από ΜΜΕ 
που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση 
και ασκούν ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που έχουν άμεση και 
πραγματική σχέση με την οικονομία ενός 
τουλάχιστον κράτους μέλους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 148
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός δεν 
πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 
προσφορές που υποβάλλονται από ΜΜΕ 
που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση 
και ασκούν ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που έχουν άμεση και 
πραγματική σχέση με την οικονομία ενός 
τουλάχιστον κράτους μέλους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 149
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός δεν 
πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 
προσφορές που υποβάλλονται από ΜΜΕ 
που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και 
ασκούν ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που έχουν άμεση και 
πραγματική σχέση με την οικονομία ενός 
τουλάχιστον κράτους μέλους.

(16) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός δεν 
πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 
προσφορές που υποβάλλονται από ΜΜΕ 
που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και 
ασκούν ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που έχουν άμεση και 
πραγματική σχέση με την οικονομία ενός 
τουλάχιστον κράτους μέλους.

Οι εθνικές δημόσιες αρχές έχουν το 
δικαίωμα να συμπεριλαμβάνουν στις 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών τους 
κριτήρια που ευνοούν τις ανεξάρτητες 
βιοτεχνίες, τους μικρούς εμπόρους, τις 
οικογενειακές ΜΜΕ, ακόμα και τις 
επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους.
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Or. fr

Τροπολογία 150
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός δεν 
πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 
προσφορές που υποβάλλονται από ΜΜΕ 
που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και 
ασκούν ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που έχουν άμεση και 
πραγματική σχέση με την οικονομία ενός 
τουλάχιστον κράτους μέλους.

(16) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός δεν 
πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 
προσφορές που υποβάλλονται από 
αυτόνομες ΜΜΕ, όπως ορίζεται στη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και 
ασκούν ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που έχουν άμεση και 
πραγματική σχέση με την οικονομία ενός 
τουλάχιστον κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 151
Emmanuel Maurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός δεν 
πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 
προσφορές που υποβάλλονται από ΜΜΕ 
που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και 
ασκούν ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που έχουν άμεση και 
πραγματική σχέση με την οικονομία ενός 
τουλάχιστον κράτους μέλους.

(16) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων, ο παρών κανονισμός δεν 
πρέπει επίσης να εφαρμόζεται ομοιόμορφα 
στις προσφορές που υποβάλλονται από 
ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στην 
Ένωση και ασκούν προ πολλού 
ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που έχουν άμεση και 
πραγματική σχέση με την οικονομία ενός 
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τουλάχιστον κράτους μέλους.

Or. fr

Τροπολογία 152
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Είναι σημαντικό να παροτρυνθούν 
όλα τα κράτη να λάβουν μέτρα 
περιορισμού της πρόσβασης στις μη 
καλυπτόμενες αγορές τους. Είναι ως εκ 
τούτου σκόπιμο να ζητηθεί από τα εν 
λόγω κράτη να καθορίσουν ένα νόμιμο 
κριτήριο για τις δημόσιες συμβάσεις και 
να ενισχυθεί η αποστολή τους για την 
υπεράσπιση της ακεραιότητας ενός 
εδάφους και του τοπικού επιχειρηματικού 
ιστού. Η τοπική προσφορά πρέπει να 
είναι το κριτήριο και το μέτρο με βάση τα 
οποία μια αγορά μπορεί να είναι ανοιχτή 
ή περιορισμένη. Οι επιχειρήσεις των 
τρίτων χωρών που δεν συμμορφώνονται 
με το ίδιο επίπεδο κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων δεν μπορούν 
να έχουν πρόσβαση στην εσωτερική 
ευρωπαϊκή αγορά και, συνεπώς, στα 
κράτη που την απαρτίζουν.

Or. fr

Τροπολογία 153
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(16α) Στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου πολιτικής της Ένωσης για τη 
στήριξη των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει επίσης να 
εφαρμόζεται στις προσφορές που 
υποβάλλονται από αυτόνομες ΜΜΕ οι 
οποίες κατασκευάζουν αγαθά ή παρέχουν 
υπηρεσίες στο πλαίσιο δημοσίων 
συμβάσεων οι οποίες καλύπτονται από 
μέτρα IPI.

Or. en

Τροπολογία 154
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Αντιθέτως, ο παρών κανονισμός 
θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε 
προσφορές στις οποίες οι ΜΜΕ που είναι 
εγκατεστημένες στην Ένωση δεσμεύονται 
να αναθέσουν σε υπεργολαβία άνω του 
10 % της συνολικής αξίας της σύμβασης 
σε οικονομικούς φορείς καταγωγής 
τρίτης χώρας.

Or. en

Τροπολογία 155
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Οι εθνικές δημόσιες αρχές έχουν 
το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνουν στους 
διαγωνισμούς τους κριτήρια που ευνοούν 
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τις επιχειρήσεις που προωθούν, μεταξύ 
άλλων, την ποιότητα έναντι της 
ποσότητας, τη βελτίωση σε υγειονομικό, 
γαστρονομικό, εδαφικό και κοινωνικό 
επίπεδο, κ.ά.

Or. fr

Τροπολογία 156
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Κατά την αξιολόγηση του εάν 
υπάρχουν περιοριστικά μέτρα και/ή 
πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων σε μια 
τρίτη χώρα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό η νομοθεσία της 
οικείας χώρας σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης 
διασφαλίζει τη διαφάνεια σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και αποκλείει κάθε διάκριση 
σε βάρος των αγαθών, των υπηρεσιών και 
των οικονομικών φορέων της Ένωσης. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό οι επιμέρους 
αναθέτουσες αρχές ή οι επιμέρους 
αναθέτοντες φορείς διατηρούν ή θεσπίζουν 
τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις 
κατά των αγαθών, των υπηρεσιών και 
των οικονομικών φορέων της Ένωσης.

(17) Κατά την αξιολόγηση του εάν 
υπάρχουν μέτρα και/ή πρακτικές σε μια 
τρίτη χώρα που θα μπορούσαν να έχουν 
ως αποτέλεσμα την παρακώλυση της 
πρόσβασης των αγαθών, υπηρεσιών ή 
οικονομικών φορέων της Ένωσης στις 
αγορές δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάζει σε ποιο βαθμό η 
νομοθεσία, οι κανόνες ή άλλα μέτρα της 
οικείας χώρας σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης 
διασφαλίζουν τη διαφάνεια σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα και δεν οδηγούν σε 
σοβαρούς και επαναλαμβανόμενους 
περιορισμούς σε βάρος των αγαθών, των 
υπηρεσιών ή των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξετάζει σε ποιο βαθμό οι επιμέρους 
αναθέτουσες αρχές ή οι επιμέρους 
αναθέτοντες φορείς διατηρούν ή θεσπίζουν 
περιοριστικές πρακτικές που επηρεάζουν 
την πρόσβαση στα αγαθά, τις υπηρεσίες 
και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
με σημαντικό και επαναλαμβανόμενο 
τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές 
οικονομικές αξίες, τους τομείς όπου 
εφαρμόζονται οι πρακτικές ή τα είδη των 
ενεργειών που εισάγουν διακρίσεις, οι 
οποίες ασκούνται από τις αναθέτουσες 
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αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς, βάσει 
επίσης των σχετικών διεθνών 
κατευθυντήριων γραμμών.

Or. en

Τροπολογία 157
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Sven Simon, Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, 
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Κατά την αξιολόγηση του εάν 
υπάρχουν περιοριστικά μέτρα και/ή 
πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων σε μια 
τρίτη χώρα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό η νομοθεσία της 
οικείας χώρας σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης 
διασφαλίζει τη διαφάνεια σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και αποκλείει κάθε διάκριση 
σε βάρος των αγαθών, των υπηρεσιών και 
των οικονομικών φορέων της Ένωσης. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό οι επιμέρους 
αναθέτουσες αρχές ή οι επιμέρους 
αναθέτοντες φορείς διατηρούν ή θεσπίζουν 
τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις 
κατά των αγαθών, των υπηρεσιών και των 
οικονομικών φορέων της Ένωσης.

(17) Κατά την αξιολόγηση του εάν 
υπάρχουν μέτρα και/ή πρακτικές που 
εισάγουν διακρίσεις σε μια τρίτη χώρα, οι 
οποίες θα μπορούσαν να έχουν ως 
αποτέλεσμα την παρακώλυση της 
πρόσβασης των αγαθών, υπηρεσιών ή 
οικονομικών φορέων της Ένωσης στις 
αγορές δημοσίων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάζει σε ποιο βαθμό η 
νομοθεσία, οι κανόνες ή άλλα μέτρα της 
οικείας χώρας σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης 
διασφαλίζουν τη διαφάνεια σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα και δεν οδηγούν σε 
σοβαρούς και επαναλαμβανόμενους 
περιορισμούς σε βάρος των αγαθών, των 
υπηρεσιών ή των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξετάζει σε ποιο βαθμό οι επιμέρους 
αναθέτουσες αρχές ή οι επιμέρους 
αναθέτοντες φορείς διατηρούν ή θεσπίζουν 
περιοριστικές πρακτικές κατά των 
αγαθών, των υπηρεσιών ή των 
οικονομικών φορέων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 158
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Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Κατά την αξιολόγηση του εάν 
υπάρχουν περιοριστικά μέτρα και/ή 
πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων σε μια 
τρίτη χώρα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό η νομοθεσία της 
οικείας χώρας σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης 
διασφαλίζει τη διαφάνεια σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και αποκλείει κάθε διάκριση 
σε βάρος των αγαθών, των υπηρεσιών και 
των οικονομικών φορέων της Ένωσης. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό οι επιμέρους 
αναθέτουσες αρχές ή οι επιμέρους 
αναθέτοντες φορείς διατηρούν ή θεσπίζουν 
τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις 
κατά των αγαθών, των υπηρεσιών και των 
οικονομικών φορέων της Ένωσης.

(17) Κατά την αξιολόγηση του εάν 
υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα ή 
πρακτικές σε μια τρίτη χώρα που θα 
μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την 
παρακώλυση της πρόσβασης των 
αγαθών, υπηρεσιών ή οικονομικών 
φορέων της Ένωσης στις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων ή συμβάσεων 
παραχώρησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό η νομοθεσία, οι 
κανόνες ή άλλα μέτρα της οικείας χώρας 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις 
συμβάσεις παραχώρησης διασφαλίζουν τη 
διαφάνεια σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
και δεν οδηγούν σε σοβαρούς και 
επαναλαμβανόμενους περιορισμούς σε 
βάρος των αγαθών, των υπηρεσιών ή των 
οικονομικών φορέων της Ένωσης. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό οι επιμέρους 
αναθέτουσες αρχές ή οι επιμέρους 
αναθέτοντες φορείς διατηρούν ή θεσπίζουν 
περιοριστικές πρακτικές κατά των 
αγαθών, των υπηρεσιών ή των 
οικονομικών φορέων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 159
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Κατά την αξιολόγηση του εάν 
υπάρχουν περιοριστικά μέτρα και/ή 
πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις στον 

(17) Κατά την αξιολόγηση του εάν 
υπάρχουν μέτρα ή πρακτικές σε μια τρίτη 
χώρα που θα μπορούσαν να έχουν ως 
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τομέα των δημοσίων συμβάσεων σε μια 
τρίτη χώρα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό η νομοθεσία της 
οικείας χώρας σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης 
διασφαλίζει τη διαφάνεια σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και αποκλείει κάθε διάκριση 
σε βάρος των αγαθών, των υπηρεσιών και 
των οικονομικών φορέων της Ένωσης. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό οι επιμέρους 
αναθέτουσες αρχές ή οι επιμέρους 
αναθέτοντες φορείς διατηρούν ή θεσπίζουν 
τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις 
κατά των αγαθών, των υπηρεσιών και των 
οικονομικών φορέων της Ένωσης.

αποτέλεσμα την παρακώλυση της 
πρόσβασης των αγαθών, υπηρεσιών ή 
οικονομικών φορέων της Ένωσης στις 
αγορές δημοσίων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχώρησης, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάζει σε ποιο βαθμό η 
νομοθεσία, οι κανόνες ή άλλα μέτρα της 
οικείας χώρας σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης 
διασφαλίζουν τη διαφάνεια σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα και δεν οδηγούν σε 
σοβαρούς και επαναλαμβανόμενους 
περιορισμούς σε βάρος των αγαθών, των 
υπηρεσιών ή των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξετάζει σε ποιο βαθμό οι επιμέρους 
αναθέτουσες αρχές ή οι επιμέρους 
αναθέτοντες φορείς διατηρούν ή θεσπίζουν 
περιοριστικές πρακτικές κατά των 
αγαθών, των υπηρεσιών ή των 
οικονομικών φορέων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 160
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Κατά την αξιολόγηση του εάν 
υπάρχουν περιοριστικά μέτρα και/ή 
πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων σε μια 
τρίτη χώρα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό η νομοθεσία της 
οικείας χώρας σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης 
διασφαλίζει τη διαφάνεια σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και αποκλείει κάθε διάκριση 
σε βάρος των αγαθών, των υπηρεσιών και 
των οικονομικών φορέων της Ένωσης. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό οι επιμέρους 

(17) Κατά την αξιολόγηση του εάν 
υπάρχουν περιοριστικά μέτρα και/ή 
πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων σε μια 
τρίτη χώρα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει σε ποιο βαθμό η νομοθεσία, οι 
κανόνες και τα μέτρα της οικείας χώρας 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις 
συμβάσεις παραχώρησης διασφαλίζουν τη 
διαφάνεια και την πρόσβαση σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων και αποκλείει κάθε 
διάκριση σε βάρος των αγαθών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
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αναθέτουσες αρχές ή οι επιμέρους 
αναθέτοντες φορείς διατηρούν ή θεσπίζουν 
τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις 
κατά των αγαθών, των υπηρεσιών και των 
οικονομικών φορέων της Ένωσης.

πρέπει να εξετάζει σε ποιο βαθμό οι 
επιμέρους αναθέτουσες αρχές ή οι 
επιμέρους αναθέτοντες φορείς διατηρούν ή 
θεσπίζουν τις πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις κατά των αγαθών, των 
υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 161
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Δεδομένου ότι η πρόσβαση των 
αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών 
στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της 
Ένωσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της κοινής εμπορικής πολιτικής, τα 
κράτη μέλη και οι αναθέτουσες αρχές και 
οι αναθέτοντες φορείς τους δεν θα πρέπει 
να μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση 
αγαθών ή υπηρεσιών τρίτων χωρών στις 
διαδικασίες δημοπράτησής τους με 
οποιοδήποτε άλλο μέτρο εκτός από εκείνα 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 162
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Δεδομένου ότι η πρόσβαση των 
αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών 

διαγράφεται
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στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της 
Ένωσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της κοινής εμπορικής πολιτικής, τα 
κράτη μέλη και οι αναθέτουσες αρχές και 
οι αναθέτοντες φορείς τους δεν θα πρέπει 
να μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση 
αγαθών ή υπηρεσιών τρίτων χωρών στις 
διαδικασίες δημοπράτησής τους με 
οποιοδήποτε άλλο μέτρο εκτός από εκείνα 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 163
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Δεδομένου ότι η πρόσβαση των 
αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην 
αγορά δημοσίων συμβάσεων της Ένωσης 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής 
εμπορικής πολιτικής, τα κράτη μέλη και οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς τους δεν θα πρέπει να μπορούν να 
περιορίζουν την πρόσβαση αγαθών ή 
υπηρεσιών τρίτων χωρών στις διαδικασίες 
δημοπράτησής τους με οποιοδήποτε άλλο 
μέτρο εκτός από εκείνα που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό.

(18) Δεδομένου ότι η πρόσβαση των 
αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην 
αγορά δημοσίων συμβάσεων της Ένωσης 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής 
εμπορικής πολιτικής, τα κράτη μέλη και οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς τους θα πρέπει να μπορούν να 
περιορίζουν την πρόσβαση αγαθών ή 
υπηρεσιών τρίτων χωρών, ανεξάρτητα 
από το αν η συνδεδεμένη χώρα δεν 
σέβεται τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα και τις συμβάσεις, στις 
διαδικασίες δημοπράτησής τους με πλήρη 
τήρηση των μέτρων που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 164
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Δεδομένου ότι η πρόσβαση των 
αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών 
στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της 
Ένωσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της κοινής εμπορικής πολιτικής, τα 
κράτη μέλη και οι αναθέτουσες αρχές και 
οι αναθέτοντες φορείς τους δεν θα πρέπει 
να μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση 
αγαθών ή υπηρεσιών τρίτων χωρών στις 
διαδικασίες δημοπράτησής τους με 
οποιοδήποτε άλλο μέτρο εκτός από εκείνα 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

(18) Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς τους μπορούν, στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, να 
περιορίζουν την πρόσβαση αγαθών ή 
υπηρεσιών τρίτων χωρών στις διαδικασίες 
δημοπράτησής τους προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι αλλοδαποί 
οικονομικοί φορείς συμμορφώνονται με 
το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και 
εργασιακό δίκαιο ή κάθε ισχύον εθνικό 
νομικό πλαίσιο.

Or. fr

Τροπολογία 165
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Προκειμένου να καθοριστεί εάν 
μια έρευνα είναι προς το συμφέρον της 
Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάσει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, 
οικονομικών ή οποιωνδήποτε άλλων 
πτυχών, σε σχέση με την έρευνα και τις 
πιθανές συνέπειές της. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να σταθμίσει τις επιπτώσεις της 
έναρξης της έρευνας έναντι του 
αντίκτυπου της έρευνας (και των 
πιθανών μέτρων βάσει του παρόντος 
κανονισμού) στο ευρύτερο συμφέρον της 
ΕΕ. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο γενικός 
στόχος του ανοίγματος των αγορών 
τρίτων χωρών και της βελτίωσης των 
ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά για 
τους οικονομικούς φορείς της ΕΕ. Θα 
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πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο 
στόχος του περιορισμού κάθε περιττού 
διοικητικού φόρτου για τις αναθέτουσες 
αρχές και τους αναθέτοντες φορείς, 
καθώς και για τους οικονομικούς φορείς. 
Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να παρουσιάζουν τις απόψεις τους σε 
σχέση με το συμφέρον της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 166
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήσεως των ενδιαφερομένων μερών ή 
ενός κράτους μέλους, να κινεί ανά πάσα 
στιγμή έρευνα όσον αφορά περιοριστικά 
μέτρα ή πρακτικές στη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, τις οποίες εικάζεται ότι έχει 
εγκρίνει ή διατηρεί μια τρίτη χώρα. Οι εν 
λόγω διαδικασίες έρευνας θα πρέπει να 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

(19) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
μεριμνήσει για τη δημιουργία ενεργητικού 
μέσου έρευνας εν γένει, και ειδικότερα για 
τις προσφορές που αφορούν ασυνήθιστα 
χαμηλές τιμές και, εάν κριθεί αναγκαίο, 
για τη δημιουργία μέσου έκτακτου ή 
γενικού αποκλεισμού κατόπιν 
πρωτοβουλίας των αναθέτοντων φορέων. 
Τα εν λόγω μέσα θα μπορούσαν να 
εκληφθούν ως εργαλεία που μπορούν να 
τεθούν στην υπηρεσία της οικονομικής 
διπλωματίας της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση, με 
δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως 
των ενδιαφερομένων μερών ή ενός 
κράτους μέλους, να κινεί ανά πάσα στιγμή 
έρευνα όσον αφορά περιοριστικά μέτρα ή 
πρακτικές στη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, τις οποίες εικάζεται ότι έχει 
εγκρίνει ή διατηρεί μια τρίτη χώρα. Οι εν 
λόγω διαδικασίες έρευνας θα πρέπει να 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 167
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήσεως των ενδιαφερομένων μερών ή 
ενός κράτους μέλους, να κινεί ανά πάσα 
στιγμή έρευνα όσον αφορά περιοριστικά 
μέτρα ή πρακτικές στη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, τις οποίες εικάζεται ότι έχει 
εγκρίνει ή διατηρεί μια τρίτη χώρα.  Οι εν 
λόγω διαδικασίες έρευνας θα πρέπει να 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

(19) Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση να κινεί ανά πάσα στιγμή έρευνα 
όσον αφορά περιοριστικά μέτρα ή 
πρακτικές στη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, τις οποίες εικάζεται ότι έχει 
εγκρίνει ή διατηρεί μια τρίτη χώρα, εφόσον 
θεωρεί ότι μια τέτοια έρευνα είναι προς 
το συμφέρον της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 168
Jörgen Warborn

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήσεως των ενδιαφερομένων μερών ή 
ενός κράτους μέλους, να κινεί ανά πάσα 
στιγμή έρευνα όσον αφορά περιοριστικά 
μέτρα ή πρακτικές στη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, τις οποίες εικάζεται ότι έχει 
εγκρίνει ή διατηρεί μια τρίτη χώρα.  Οι εν 

(19) Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήσεως των ενδιαφερομένων μερών ή 
ενός κράτους μέλους, να κινεί ανά πάσα 
στιγμή εξωτερική και διαφανή έρευνα για 
δημόσιες συμβάσεις όσον αφορά 
περιοριστικά ή μεροληπτικά μέτρα ή 
πρακτικές στη σύναψη δημοσίων 
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λόγω διαδικασίες έρευνας θα πρέπει να 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

συμβάσεων, τις οποίες εικάζεται ότι έχει 
εγκρίνει ή διατηρεί μια τρίτη χώρα. Οι εν 
λόγω διαδικασίες έρευνας θα πρέπει να 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 169
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήσεως των ενδιαφερομένων μερών ή 
ενός κράτους μέλους, να κινεί ανά πάσα 
στιγμή έρευνα όσον αφορά περιοριστικά 
μέτρα ή πρακτικές στη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, τις οποίες εικάζεται ότι έχει 
εγκρίνει ή διατηρεί μια τρίτη χώρα.  Οι εν 
λόγω διαδικασίες έρευνας θα πρέπει να 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

(19) Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή άλλων ενδιαφερομένων μερών ή ενός 
κράτους μέλους, να κινεί ανά πάσα στιγμή 
έρευνα όσον αφορά περιοριστικά μέτρα ή 
πρακτικές στη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, τις οποίες εικάζεται ότι έχει 
εγκρίνει ή διατηρεί μια τρίτη χώρα.  Οι εν 
λόγω διαδικασίες έρευνας θα πρέπει να 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 170
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 

(19) Η Επιτροπή θα πρέπει ανά πάσα 
στιγμή, με δική της πρωτοβουλία, κατόπιν 
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αιτήσεως των ενδιαφερομένων μερών ή 
ενός κράτους μέλους, να κινεί ανά πάσα 
στιγμή έρευνα όσον αφορά περιοριστικά 
μέτρα ή πρακτικές στη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, τις οποίες εικάζεται ότι έχει 
εγκρίνει ή διατηρεί μια τρίτη χώρα.  Οι εν 
λόγω διαδικασίες έρευνας θα πρέπει να 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

αιτήσεως των ενδιαφερομένων μερών της 
ΕΕ ή ενός κράτους μέλους ή κατόπιν 
αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, να κινεί έρευνα όσον αφορά 
περιοριστικά μέτρα ή πρακτικές στη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων, τις οποίες 
εικάζεται ότι έχει εγκρίνει ή διατηρεί μια 
τρίτη χώρα. Η Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου μπορεί να κινήσει και να 
εγκρίνει ένα τέτοιο αίτημα εξ ονόματος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 171
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήσεως των ενδιαφερομένων μερών ή 
ενός κράτους μέλους, να κινεί ανά πάσα 
στιγμή έρευνα όσον αφορά περιοριστικά 
μέτρα ή πρακτικές στη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, τις οποίες εικάζεται ότι έχει 
εγκρίνει ή διατηρεί μια τρίτη χώρα.  Οι εν 
λόγω διαδικασίες έρευνας θα πρέπει να 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

(19) Η Επιτροπή θα πρέπει, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως των 
ενδιαφερομένων μερών ή ενός κράτους 
μέλους, να κινεί ανά πάσα στιγμή έρευνα 
όσον αφορά περιοριστικά μέτρα ή 
πρακτικές στη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, τις οποίες εικάζεται ότι έχει 
εγκρίνει ή διατηρεί μια τρίτη χώρα. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να 
κινήσει έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 172
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Η διαπίστωση σχετικά με το κατά 
πόσον μια έρευνα είναι προς το συμφέρον 
της Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στην 
εκτίμηση όλων των διαφόρων 
συμφερόντων στο σύνολό τους, 
συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων 
της εγχώριας βιομηχανίας, των χρηστών, 
των καταναλωτών, των εργαζομένων και 
των κοινωνικών εταίρων. Η Επιτροπή 
είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνη για τη 
διαπίστωση του συμφέροντος της 
Ένωσης και θα πρέπει να σταθμίσει τις 
συνέπειες της έναρξης έρευνας σε σχέση 
με τον αντίκτυπό της και τα πιθανά 
μέτρα που θα μπορούσαν να θεσπιστούν 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, προς 
το ευρύτερο συμφέρον της ΕΕ. Θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη ο γενικός στόχος του 
ανοίγματος των αγορών τρίτων χωρών 
και της βελτίωσης των ευκαιριών 
πρόσβασης στην αγορά για τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης. Θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο 
στόχος του περιορισμού κάθε περιττού 
διοικητικού φόρτου για τις αναθέτουσες 
αρχές και τους αναθέτοντες φορείς, 
καθώς και για τους οικονομικούς φορείς.

Or. en

Τροπολογία 173
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Για τη διαπίστωση σχετικά με το 
κατά πόσον η έγκριση ενός μέτρου IPI 
είναι προς το συμφέρον της Ένωσης, θα 
πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο 
γενικός στόχος του ανοίγματος των 
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αγορών τρίτων χωρών και της βελτίωσης 
των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 
για τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης. Κατά την αντιμετώπιση 
σοβαρών και επαναλαμβανόμενων 
περιορισμών στις ευκαιρίες πρόσβασης 
στην αγορά, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εφαρμόζει την αρχή της αμοιβαιότητας 
λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία 
προσφερόντων τρίτων χωρών στην αγορά 
δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ σε μια 
δεδομένη στιγμή. Δεν μπορούν να 
εφαρμόζονται μέτρα IPI στις 
περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή, 
βάσει όλων των πληροφοριών που 
προσκομίσθηκαν, είναι σε θέση να 
καταλήξει σαφώς στο συμπέρασμα ότι η 
εφαρμογή των μέτρων αυτών αντίκειται 
προς το συμφέρον της Ένωσης. Η 
Επιτροπή πρέπει να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε τομείς που θεωρούνται 
στρατηγικοί όσον αφορά τις δημόσιες 
συμβάσεις της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 174
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Sven Simon, Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, 
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Η διαπίστωση σχετικά με το κατά 
πόσον μια έρευνα είναι προς το συμφέρον 
της Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται σε 
εκτίμηση όλων των διαφόρων 
συμφερόντων στο σύνολό τους, 
συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων 
της εγχώριας βιομηχανίας, των χρηστών 
και των καταναλωτών. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να σταθμίσει τις συνέπειες της 
έναρξης έρευνας σε σχέση με τον 
αντίκτυπό της και τα πιθανά μέτρα που 



PE699.064v01-00 52/133 AM\1241359EL.docx

EL

θα μπορούσαν να θεσπιστούν δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, προς τα ευρύτερα 
συμφέροντα της ΕΕ. Θα πρέπει να 
λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο γενικός 
στόχος του ανοίγματος των αγορών 
τρίτων χωρών και της βελτίωσης των 
ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά για 
τους οικονομικούς φορείς της ΕΕ. Θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο 
στόχος του περιορισμού κάθε περιττού 
διοικητικού φόρτου για τις αναθέτουσες 
αρχές και τους αναθέτοντες φορείς, 
καθώς και για τους οικονομικούς φορείς.

Or. en

Τροπολογία 175
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Για τη διαπίστωση σχετικά με το 
κατά πόσον η έγκριση ενός μέτρου IPI 
είναι προς το συμφέρον της ΕΕ, θα 
πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στον 
στόχο της επίτευξης αμοιβαιότητας μέσω 
του ανοίγματος των αγορών δημοσίων 
συμβάσεων τρίτων χωρών και της 
βελτίωσης των ευκαιριών πρόσβασης για 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 176
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(19β) Δεδομένου του γενικού στόχου 
πολιτικής της Ένωσης για τη στήριξη της 
οικονομικής ανάπτυξης των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) και της 
ενσωμάτωσής τους στις παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας, δεν θα ήταν προς το 
συμφέρον της Ένωσης να ξεκινήσει 
έρευνα κατά των εν λόγω χωρών στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, εκτός 
εάν υπάρχουν εύλογες ενδείξεις 
καταστρατήγησης των μέτρων ΙΡΙ που 
έχουν ληφθεί. Κατά συνέπεια, ο παρών 
κανονισμός δεν προορίζεται να 
εφαρμοστεί στις ΛΑΧ που επωφελούνται 
από τη ρύθμιση «Όλα εκτός από όπλα», 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 978/2012.

Or. en

Τροπολογία 177
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχει σημαντική 
παρουσία στην αγορά οικονομικών 
φορέων από την οικεία τρίτη χώρα στην 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, θα πρέπει να 
εξετάσει τον αποκλεισμό αντί ενός μέτρου 
προσαρμογής της βαθμολογίας κατά τη 
έγκριση ενός μέτρου IPI.

Or. en

Τροπολογία 178
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19γ) Δεδομένου του γενικού στόχου 
πολιτικής της Ένωσης για τη στήριξη της 
οικονομικής ανάπτυξης των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) και της 
ενσωμάτωσής τους στις παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας, δεν θα ήταν προς το 
συμφέρον της Ένωσης να ξεκινήσει 
έρευνα κατά των εν λόγω χωρών στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, εκτός 
εάν υπάρχουν εύλογες ενδείξεις 
καταστρατήγησης των μέτρων ΙΡΙ που 
έχουν ληφθεί. Κατά συνέπεια, ο παρών 
κανονισμός δεν προορίζεται να 
εφαρμοστεί στις ΛΑΧ που επωφελούνται 
από τη ρύθμιση «Όλα εκτός από όπλα», 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 978/2012.

Or. en

Τροπολογία 179
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 
περιοριστικού μέτρου και/ή πρακτικής που 
εισάγει διακρίσεις όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις σε τρίτη χώρα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καλέσει την υπό 
εξέταση χώρα να προσέλθει σε 
διαβουλεύσεις με σκοπό τη βελτίωση των 
ευκαιριών υποβολής προσφοράς για τους 
οικονομικούς φορείς, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες της Ένωσης στην εν λόγω χώρα.

(20) Εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 
περιοριστικού μέτρου και/ή πρακτικής που 
εισάγει διακρίσεις όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις σε τρίτη χώρα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καλέσει την υπό 
εξέταση χώρα να προσέλθει σε 
διαβουλεύσεις με σκοπό τη βελτίωση των 
ευκαιριών υποβολής προσφοράς για τους 
οικονομικούς φορείς, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες της Ένωσης στην εν λόγω χώρα. 
Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ενδιαφερόμενη χώρα να συμμετάσχει 
ενεργά και άμεσα στον εν λόγω διάλογο, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει, 
αμέσως μετά την έναρξη της διαδικασίας 
διαβούλευσης, την προσωρινή θέσπιση 
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μέτρων που περιέχονται στον παρόντα 
κανονισμό, δηλαδή τον αποκλεισμό από 
τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς στο 
πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων της 
ΕΕ ή των μέτρων προσαρμογής των 
τιμών. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται σε 
προσφορές από οικονομικούς φορείς που 
προέρχονται από την εν λόγω χώρα και/ή 
αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που 
προέρχονται από την εν λόγω χώρα.

Or. fr

Τροπολογία 180
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 
περιοριστικού μέτρου και/ή πρακτικής που 
εισάγει διακρίσεις όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις σε τρίτη χώρα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καλέσει την υπό 
εξέταση χώρα να προσέλθει σε 
διαβουλεύσεις με σκοπό τη βελτίωση των 
ευκαιριών υποβολής προσφοράς για τους 
οικονομικούς φορείς, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες της Ένωσης στην εν λόγω χώρα.

(20) Εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 
περιοριστικού μέτρου και/ή πρακτικής που 
εισάγει διακρίσεις όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις σε τρίτη χώρα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καλέσει την υπό 
εξέταση χώρα να προσέλθει σε 
διαβουλεύσεις με σκοπό την εξάλειψη 
τυχόν περιοριστικών μέτρων ή 
πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις και 
τη βελτίωση των ευκαιριών υποβολής 
προσφοράς για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της Ένωσης 
στην εν λόγω χώρα.

Or. en

Τροπολογία 181
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(20) Εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 
περιοριστικού μέτρου και/ή πρακτικής 
που εισάγει διακρίσεις όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις σε τρίτη χώρα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καλέσει την υπό 
εξέταση χώρα να προσέλθει σε 
διαβουλεύσεις με σκοπό τη βελτίωση των 
ευκαιριών υποβολής προσφοράς για τους 
οικονομικούς φορείς, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες της Ένωσης στην εν λόγω χώρα.

(20) Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καλέσει την υπό 
εξέταση τρίτη χώρα να προσέλθει σε 
διαβουλεύσεις με σκοπό την εξάλειψη και 
την αποκατάσταση τυχόν περιοριστικών 
μέτρων ή πρακτικών και την 
αποτελεσματική βελτίωση των ευκαιριών 
υποβολής προσφοράς για τους 
οικονομικούς φορείς, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες της Ένωσης όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις 
παραχώρησης στην εν λόγω χώρα.

Or. en

Τροπολογία 182
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 
περιοριστικού μέτρου και/ή πρακτικής 
που εισάγει διακρίσεις όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις σε τρίτη χώρα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καλέσει την υπό 
εξέταση χώρα να προσέλθει σε 
διαβουλεύσεις με σκοπό τη βελτίωση των 
ευκαιριών υποβολής προσφοράς για τους 
οικονομικούς φορείς, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες της Ένωσης στην εν λόγω χώρα.

(20) Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καλέσει την υπό 
εξέταση τρίτη χώρα να προσέλθει σε 
διαβουλεύσεις με σκοπό την εξάλειψη και 
την αποκατάσταση τυχόν περιοριστικών 
μέτρων ή πρακτικών και τη βελτίωση των 
ευκαιριών υποβολής προσφοράς για τους 
οικονομικούς φορείς, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες της Ένωσης όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις 
παραχώρησης στην εν λόγω χώρα.

Or. en

Τροπολογία 183
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 
περιοριστικού μέτρου και/ή πρακτικής 
που εισάγει διακρίσεις όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις σε τρίτη χώρα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καλέσει την υπό 
εξέταση χώρα να προσέλθει σε 
διαβουλεύσεις με σκοπό τη βελτίωση των 
ευκαιριών υποβολής προσφοράς για τους 
οικονομικούς φορείς, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες της Ένωσης στην εν λόγω χώρα.

(20) Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καλέσει την υπό 
εξέταση τρίτη χώρα να προσέλθει σε 
διαβουλεύσεις με σκοπό την εξάλειψη 
τυχόν περιοριστικών μέτρων ή 
πρακτικών και τη βελτίωση των 
ευκαιριών υποβολής προσφοράς για τους 
οικονομικούς φορείς, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες της Ένωσης όσον αφορά τις 
αγορές δημοσίων συμβάσεων και 
συμβάσεων παραχώρησης στην εν λόγω 
χώρα.

Or. en

Τροπολογία 184
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Έχει εξέχουσα σημασία, η έρευνα 
να διεξαχθεί με διαφανή τρόπο. Συνεπώς, 
θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί έκθεση με τα 
κύρια πορίσματα της έρευνας.

(21) Έχει εξέχουσα σημασία, η έρευνα 
να διεξαχθεί με διαφανή και συνεκτικό 
τρόπο χωρίς να εισάγει διακρίσεις. 
Συνεπώς, θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί 
έκθεση με τα κύρια πορίσματα της 
έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 185
Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Εάν οι διαβουλεύσεις με την 
ενδιαφερόμενη χώρα δεν οδηγήσουν σε 
επαρκή βελτίωση των ευκαιριών υποβολής 

(22) Εάν η έρευνα επιβεβαιώσει την 
ύπαρξη περιοριστικών μέτρων ή 
πρακτικών και οι διαβουλεύσεις με την 
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προσφοράς για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της Ένωσης 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εγκρίνει, όπου κρίνεται σκόπιμο, το μέτρο 
για την προσαρμογή των τιμών το οποίο 
θα εφαρμόζεται στις προσφορές που 
υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς 
που προέρχονται από την εν λόγω χώρα 
και/ή θα περιλαμβάνει τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες καταγωγής της εν λόγω χώρας.

ενδιαφερόμενη χώρα δεν οδηγήσουν σε 
επαρκή ικανοποιητικά διορθωτικά μέτρα 
που οδηγούν σε βελτίωση των ευκαιριών 
υποβολής προσφοράς για τους 
οικονομικούς φορείς, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες της Ένωσης εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να εγκρίνει μέτρα («μέτρα IPI») 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού με τη 
μορφή προσαρμογής της βαθμολογίας ή 
αποκλεισμού των προσφορών.

Or. en

Τροπολογία 186
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Εάν οι διαβουλεύσεις με την 
ενδιαφερόμενη χώρα δεν οδηγήσουν σε 
επαρκή βελτίωση των ευκαιριών υποβολής 
προσφοράς για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της Ένωσης 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εγκρίνει, όπου κρίνεται σκόπιμο, το μέτρο 
για την προσαρμογή των τιμών το οποίο 
θα εφαρμόζεται στις προσφορές που 
υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς 
που προέρχονται από την εν λόγω χώρα 
και/ή θα περιλαμβάνει τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες καταγωγής της εν λόγω χώρας.

(22) Εάν οι διαβουλεύσεις με την 
ενδιαφερόμενη χώρα δεν οδηγήσουν στην 
κατάργηση των περιοριστικών μέτρων, 
παράλληλα με την αποτελεσματική 
εφαρμογή των διεθνών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων, με 
αποτέλεσμα την επαρκή και εύλογη 
βελτίωση των ευκαιριών υποβολής 
προσφοράς για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της Ένωσης 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αποφασίσει, όπου κρίνεται σκόπιμο, τον 
αποκλεισμό των προσφορών (μέτρα IPI) 
που υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς που προέρχονται από την εν λόγω 
χώρα και/ή θα περιλαμβάνει τα αγαθά και 
τις υπηρεσίες καταγωγής της εν λόγω 
χώρας.

Or. en
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Τροπολογία 187
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Εάν οι διαβουλεύσεις με την 
ενδιαφερόμενη χώρα δεν οδηγήσουν σε 
επαρκή βελτίωση των ευκαιριών υποβολής 
προσφοράς για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της Ένωσης 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εγκρίνει, όπου κρίνεται σκόπιμο, το μέτρο 
για την προσαρμογή των τιμών το οποίο 
θα εφαρμόζεται στις προσφορές που 
υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς 
που προέρχονται από την εν λόγω χώρα 
και/ή θα περιλαμβάνει τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες καταγωγής της εν λόγω χώρας.

(22) Εάν η έρευνα επιβεβαιώσει την 
ύπαρξη περιοριστικών μέτρων ή 
πρακτικών και οι διαβουλεύσεις με την 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα δεν οδηγήσουν 
σε επαρκείς ικανοποιητικές διορθωτικές 
ενέργειες που θα οδηγήσουν 
αποτελεσματικά σε βελτίωση των 
ευκαιριών υποβολής προσφοράς για τους 
οικονομικούς φορείς, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες της Ένωσης εντός σύντομου 
χρονικού διαστήματος, ή η ενδιαφερόμενη 
τρίτη χώρα αρνείται να ξεκινήσει 
διαβουλεύσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εγκρίνει, βάσει του παρόντος κανονισμού, 
μέτρα IPI με τη μορφή προσαρμογής της 
βαθμολογίας ή αποκλεισμού των 
προσφορών.

Or. en

Τροπολογία 188
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Εάν οι διαβουλεύσεις με την 
ενδιαφερόμενη χώρα δεν οδηγήσουν σε 
επαρκή βελτίωση των ευκαιριών 
υποβολής προσφοράς για τους 
οικονομικούς φορείς, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες της Ένωσης εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εγκρίνει, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, το μέτρο για την 
προσαρμογή των τιμών το οποίο θα 

(22) Εάν η έρευνα επιβεβαιώσει την 
ύπαρξη των περιοριστικών μέτρων ή 
πρακτικών και οι διαβουλεύσεις με την 
ενδιαφερόμενη χώρα δεν οδηγήσουν σε 
ικανοποιητικά διορθωτικά μέτρα που 
οδηγούν σε αποκατάσταση της σοβαρής 
και επαναλαμβανόμενης παρακώλυσης 
της πρόσβασης για τους οικονομικούς 
φορείς, τα αγαθά και τις υπηρεσίες της 
Ένωσης εντός εύλογου χρονικού 
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εφαρμόζεται στις προσφορές που 
υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς 
που προέρχονται από την εν λόγω χώρα 
και/ή θα περιλαμβάνει τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες καταγωγής της εν λόγω χώρας.

διαστήματος, η Επιτροπή θα πρέπει να 
είναι σε θέση να εγκρίνει, όπου κρίνεται 
σκόπιμο δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, μέτρα (μέτρα IPI) με τη 
μορφή προσαρμογής της βαθμολογίας ή 
αποκλεισμού των προσφορών.

Or. en

Τροπολογία 189
Enikő Győri, László Trócsányi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Εάν οι διαβουλεύσεις με την 
ενδιαφερόμενη χώρα δεν οδηγήσουν σε 
επαρκή βελτίωση των ευκαιριών υποβολής 
προσφοράς για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της Ένωσης 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εγκρίνει, όπου κρίνεται σκόπιμο, το μέτρο 
για την προσαρμογή των τιμών το οποίο 
θα εφαρμόζεται στις προσφορές που 
υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς 
που προέρχονται από την εν λόγω χώρα 
και/ή θα περιλαμβάνει τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες καταγωγής της εν λόγω χώρας.

(22) Εάν η έρευνα επιβεβαιώσει την 
ύπαρξη των περιοριστικών μέτρων ή 
πρακτικών και οι διαβουλεύσεις με την 
ενδιαφερόμενη χώρα δεν οδηγήσουν σε 
ικανοποιητικά διορθωτικά μέτρα που 
οδηγούν σε βελτίωση των ευκαιριών 
υποβολής προσφοράς για τους 
οικονομικούς φορείς, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες της Ένωσης εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή θα 
πρέπει, όπου κρίνεται σκόπιμο, να είναι σε 
θέση να εγκρίνει δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, μέτρα με τη μορφή 
προσαρμογής της βαθμολογίας ή 
αποκλεισμού των προσφορών («μέτρα 
IPI»).

Or. en

Τροπολογία 190
Jörgen Warborn

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Εάν οι διαβουλεύσεις με την (22) Εάν η έρευνα επιβεβαιώσει την 
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ενδιαφερόμενη χώρα δεν οδηγήσουν σε 
επαρκή βελτίωση των ευκαιριών υποβολής 
προσφοράς για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της Ένωσης 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εγκρίνει, όπου κρίνεται σκόπιμο, το μέτρο 
για την προσαρμογή των τιμών το οποίο 
θα εφαρμόζεται στις προσφορές που 
υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς 
που προέρχονται από την εν λόγω χώρα 
και/ή θα περιλαμβάνει τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες καταγωγής της εν λόγω χώρας.

ύπαρξη των περιοριστικών μέτρων ή 
πρακτικών και οι διαβουλεύσεις με την 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα δεν οδηγήσουν 
σε ικανοποιητικά διορθωτικά μέτρα που 
οδηγούν σε βελτίωση των ευκαιριών 
υποβολής προσφοράς για τους 
οικονομικούς φορείς, τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες της Ένωσης εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή θα 
πρέπει να είναι σε θέση να εγκρίνει, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, μέτρα με τη μορφή 
αποκλεισμού των προσφορών («μέτρα 
IPI»).

Or. en

Τροπολογία 191
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Εάν οι διαβουλεύσεις με την 
ενδιαφερόμενη χώρα δεν οδηγήσουν σε 
επαρκή βελτίωση των ευκαιριών υποβολής 
προσφοράς για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της Ένωσης 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εγκρίνει, όπου κρίνεται σκόπιμο, το μέτρο 
για την προσαρμογή των τιμών το οποίο 
θα εφαρμόζεται στις προσφορές που 
υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς 
που προέρχονται από την εν λόγω χώρα 
και/ή θα περιλαμβάνει τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες καταγωγής της εν λόγω χώρας.

(22) Εάν οι διαβουλεύσεις με την 
ενδιαφερόμενη χώρα δεν οδηγήσουν σε 
επαρκή βελτίωση των ευκαιριών υποβολής 
προσφοράς για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της Ένωσης 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εγκρίνει, όπου κρίνεται σκόπιμο, το μέτρο 
IPI το οποίο θα εφαρμόζεται στις 
προσφορές που υποβάλλονται από 
οικονομικούς φορείς που προέρχονται από 
την εν λόγω χώρα και/ή θα περιλαμβάνει 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες καταγωγής της 
εν λόγω χώρας.

Or. en

Τροπολογία 192
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
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Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Εάν οι διαβουλεύσεις με την 
ενδιαφερόμενη χώρα δεν οδηγήσουν σε 
επαρκή βελτίωση των ευκαιριών υποβολής 
προσφοράς για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της Ένωσης 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εγκρίνει, όπου κρίνεται σκόπιμο, το μέτρο 
για την προσαρμογή των τιμών το οποίο 
θα εφαρμόζεται στις προσφορές που 
υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς 
που προέρχονται από την εν λόγω χώρα 
και/ή θα περιλαμβάνει τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες καταγωγής της εν λόγω χώρας.

(22) Εάν οι διαβουλεύσεις με την 
ενδιαφερόμενη χώρα δεν οδηγήσουν σε 
επαρκή βελτίωση των ευκαιριών υποβολής 
προσφοράς για τους οικονομικούς φορείς, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της Ένωσης 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εγκρίνει και να παρατείνει τα μέτρα που 
λαμβάνονται κατά την έναρξη της 
διαδικασίας διαβουλεύσεων, καθώς και 
να εγκρίνει, κατά περίπτωση, 
συμπληρωματικά μέτρα που περιέχονται 
στον παρόντα κανονισμό.

Or. fr

Τροπολογία 193
Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνον για τον σκοπό της 
αξιολόγησης στις προσφορές που 
αποτελούνται από αγαθά ή υπηρεσίες που 
προέρχονται από την εν λόγω χώρα. Για να 
αποφευχθεί η καταστρατήγηση των εν 
λόγω μέτρων, μπορεί επίσης να είναι 
αναγκαίο να στοχευθούν ορισμένα νομικά 
πρόσωπα υπό ξένο έλεγχο ή ξένη 
ιδιοκτησία τα οποία παρότι έχουν την 
έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
ασκούν ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες οι οποίες να έχουν άμεση 
και πραγματική σχέση με την οικονομία 

(23) Θα πρέπει να εφαρμόζεται μέτρο 
προσαρμογής της βαθμολογίας μόνον για 
τον σκοπό της αξιολόγησης στις 
προσφορές που υποβάλλονται από 
οικονομικούς φορείς που προέρχονται από 
την εν λόγω χώρα. Δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει την τιμή που πρέπει πράγματι 
να καταβληθεί δυνάμει της σύμβασης η 
οποία θα συναφθεί με τον επιλεγέντα 
προσφέροντα.
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ενός τουλάχιστον κράτους μέλους. Τα 
κατάλληλα μέτρα δεν θα πρέπει να είναι 
δυσανάλογα προς τις περιοριστικές 
πρακτικές σύναψης συμβάσεων στις 
οποίες ανταπαντούν.

Or. en

Τροπολογία 194
Jörgen Warborn

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνον για τον σκοπό της 
αξιολόγησης στις προσφορές που 
αποτελούνται από αγαθά ή υπηρεσίες που 
προέρχονται από την εν λόγω χώρα. Για να 
αποφευχθεί η καταστρατήγηση των εν 
λόγω μέτρων, μπορεί επίσης να είναι 
αναγκαίο να στοχευθούν ορισμένα νομικά 
πρόσωπα υπό ξένο έλεγχο ή ξένη 
ιδιοκτησία τα οποία παρότι έχουν την έδρα 
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ασκούν 
ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες οι οποίες να έχουν άμεση 
και πραγματική σχέση με την οικονομία 
ενός τουλάχιστον κράτους μέλους. Τα 
κατάλληλα μέτρα δεν θα πρέπει να είναι 
δυσανάλογα προς τις περιοριστικές 
πρακτικές σύναψης συμβάσεων στις οποίες 
ανταπαντούν.

(23) Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνον για τον σκοπό της 
αξιολόγησης στις προσφορές που 
αποτελούνται από αγαθά ή υπηρεσίες που 
προέρχονται από την εν λόγω χώρα. Για να 
αποφευχθεί η καταστρατήγηση των εν 
λόγω μέτρων, μπορεί επίσης να είναι 
αναγκαίο να στοχευθούν ορισμένα νομικά 
πρόσωπα υπό ξένο έλεγχο ή ξένη 
ιδιοκτησία τα οποία παρότι έχουν την έδρα 
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ασκούν 
ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες οι οποίες να έχουν άμεση 
και πραγματική σχέση με την οικονομία 
ενός τουλάχιστον κράτους μέλους. Τα 
κατάλληλα μέτρα δεν θα πρέπει να είναι 
δυσανάλογα προς τις περιοριστικές 
πρακτικές σύναψης συμβάσεων στις οποίες 
ανταπαντούν. Τα μέτρα δεν θα πρέπει να 
αποσκοπούν στον πλήρη περιορισμό του 
εξωτερικού ανταγωνισμού στην 
ευρωπαϊκή αγορά δημοσίων συμβάσεων, 
θα πρέπει να υπάρχει 
αποτελεσματικότητα και ευελιξία ώστε η 
ΕΕ να συνεχίσει να προμηθεύεται αγαθά 
και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε 
λογικές τιμές φόρων για το κράτος μέλος.

Or. en
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Τροπολογία 195
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνον για τον σκοπό της 
αξιολόγησης στις προσφορές που 
αποτελούνται από αγαθά ή υπηρεσίες που 
προέρχονται από την εν λόγω χώρα. Για να 
αποφευχθεί η καταστρατήγηση των εν 
λόγω μέτρων, μπορεί επίσης να είναι 
αναγκαίο να στοχευθούν ορισμένα νομικά 
πρόσωπα υπό ξένο έλεγχο ή ξένη 
ιδιοκτησία τα οποία παρότι έχουν την 
έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
ασκούν ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες οι οποίες να έχουν άμεση 
και πραγματική σχέση με την οικονομία 
ενός τουλάχιστον κράτους μέλους. Τα 
κατάλληλα μέτρα δεν θα πρέπει να είναι 
δυσανάλογα προς τις περιοριστικές 
πρακτικές σύναψης συμβάσεων στις 
οποίες ανταπαντούν.

(23) Θα πρέπει να εφαρμόζεται μέτρο 
προσαρμογής της βαθμολογίας μόνον για 
τον σκοπό της αξιολόγησης στις 
προσφορές που υποβάλλονται από 
οικονομικούς φορείς που προέρχονται από 
την εν λόγω χώρα. Δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει την τιμή που πρέπει πράγματι 
να καταβληθεί δυνάμει της σύμβασης η 
οποία θα συναφθεί με τον επιλεγέντα 
προσφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 196
Enikő Győri, László Trócsányi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνον για τον σκοπό της 
αξιολόγησης στις προσφορές που 
αποτελούνται από αγαθά ή υπηρεσίες που 
προέρχονται από την εν λόγω χώρα. Για να 
αποφευχθεί η καταστρατήγηση των εν 
λόγω μέτρων, μπορεί επίσης να είναι 
αναγκαίο να στοχευθούν ορισμένα νομικά 
πρόσωπα υπό ξένο έλεγχο ή ξένη 

(23) Θα πρέπει να εφαρμόζεται μέτρο 
προσαρμογής της βαθμολογίας μόνον για 
τον σκοπό της αξιολόγησης στις 
προσφορές που υποβάλλονται από 
οικονομικούς φορείς που προέρχονται από 
την εν λόγω χώρα. Δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει την τιμή που πρέπει πράγματι 
να καταβληθεί δυνάμει της σύμβασης η 
οποία θα συναφθεί με τον επιλεγέντα 
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ιδιοκτησία τα οποία παρότι έχουν την 
έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
ασκούν ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες οι οποίες να έχουν άμεση 
και πραγματική σχέση με την οικονομία 
ενός τουλάχιστον κράτους μέλους. Τα 
κατάλληλα μέτρα δεν θα πρέπει να είναι 
δυσανάλογα προς τις περιοριστικές 
πρακτικές σύναψης συμβάσεων στις 
οποίες ανταπαντούν.

προσφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 197
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Τα μέτρα IPI θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών-
πλαισίων και των δυναμικών 
συστημάτων αγορών. Τα μέτρα IPI θα 
πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στην 
περίπτωση ειδικών συμβάσεων που 
ανατίθενται στο πλαίσιο δυναμικού 
συστήματος αγορών, όταν τα εν λόγω 
δυναμικά συστήματα αγορών υπόκεινταν 
σε μέτρο IPI. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε τέτοιες συμβάσεις κάτω 
από ένα ορισμένο όριο με σκοπό τον 
περιορισμό του συνολικού διοικητικού 
φόρτου για τις αναθέτουσες αρχές και 
τους αναθέτοντες φορείς. Προκειμένου να 
αποφευχθεί η πιθανή διπλή εφαρμογή των 
μέτρων IPI, τα εν λόγω μέτρα δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζονται σε συμβάσεις 
που ανατίθενται βάσει συμφωνίας-
πλαισίου, εφόσον έχουν ήδη εφαρμοστεί 
κατά το στάδιο σύναψης της εν λόγω 
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συμφωνίας-πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 198
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Υπό το πρίσμα του γενικού στόχου 
πολιτικής της Ένωσης για τη στήριξη 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ), η Επιτροπή και οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς θα 
πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
επιπτώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, με σκοπό τον περιορισμό του 
διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ. Η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θα πρέπει να διαθέτει 
κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων 
πρακτικών για τις ΜΜΕ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του 
παρόντος κανονισμού και η συνοχή της 
εφαρμογής του.

Or. en

Τροπολογία 199
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Υπό το πρίσμα του γενικού στόχου 
πολιτικής της Ένωσης για τη στήριξη 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ), η Επιτροπή και οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς θα 
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πρέπει να στηρίξουν δεόντως την 
εφαρμογή του μέσου στις ΜΜΕ. Η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θα πρέπει να διαθέτει 
κατευθυντήριες γραμμές που να 
προβλέπουν βέλτιστες πρακτικές για την 
υποστήριξη των ΜΜΕ και τη διασφάλιση 
της αποτελεσματικότητας του παρόντος 
κανονισμού και της συνοχής της 
εφαρμογής του.

Or. en

Τροπολογία 200
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Υπό το πρίσμα του γενικού στόχου 
πολιτικής της Ένωσης για τη στήριξη 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ), η Επιτροπή και οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς θα 
πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού, με 
σκοπό την πρόληψη της υπερβολικής 
επιβάρυνσης των ΜΜΕ. Η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει 
να διαθέτει κατευθυντήριες γραμμές 
βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του 
παρόντος κανονισμού και η συνοχή της 
εφαρμογής του.

Or. en

Τροπολογία 201
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Για να αποφευχθεί πιθανή 
καταστρατήγηση ενός μέτρου IPI, θα 
πρέπει να επιβληθούν πρόσθετες 
συμβατικές υποχρεώσεις και να 
παρακολουθείται η εφαρμογή του μετά 
την ανάθεση της σύμβασης. Οι εν λόγω 
υποχρεώσεις θα πρέπει να ισχύουν μόνο 
στην περίπτωση διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων στις οποίες εφαρμόζεται 
μέτρο IPI, καθώς και σε συμβάσεις που 
ανατίθενται βάσει συμφωνίας-πλαισίου, 
όταν οι εν λόγω συμβάσεις είναι ίσες ή 
ανώτερες από ένα ορισμένο όριο και όταν 
η εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο υπόκειτο σε 
μέτρο IPI.

Or. en

Τροπολογία 202
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23γ) Για να αποφευχθεί η 
καταστρατήγηση ενός μέτρου IPI, θα 
είναι επίσης αναγκαίο να επιβληθούν 
πρόσθετες συμβατικές υποχρεώσεις σε 
κάθε επιτυχόντα προσφέροντα. Οι εν 
λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να ισχύουν 
μόνο στην περίπτωση διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων στις οποίες 
εφαρμόζεται μέτρο IPI, καθώς και σε 
συμβάσεις που ανατίθενται βάσει 
συμφωνίας-πλαισίου, όταν οι εν λόγω 
συμβάσεις είναι ίσες ή ανώτερες από ένα 
ορισμένο όριο και όταν η εν λόγω 
συμφωνία-πλαίσιο υπόκειτο σε μέτρο IPI.

Or. en
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Τροπολογία 203
Emmanuel Maurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα μέτρα προσαρμογής των τιμών 
δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις σε εν εξελίξει εμπορικές 
διαπραγματεύσεις με την εν λόγω χώρα. 
Ως εκ τούτου, εφόσον η χώρα συμμετέχει 
σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με την 
Ένωση για την πρόσβαση στην αγορά 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τα μέτρα 
κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 204
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα μέτρα προσαρμογής των τιμών 
δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις σε εν εξελίξει εμπορικές 
διαπραγματεύσεις με την εν λόγω χώρα. 
Ως εκ τούτου, εφόσον η χώρα συμμετέχει 
σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με την 
Ένωση για την πρόσβαση στην αγορά 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τα μέτρα 
κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 205
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα μέτρα προσαρμογής των τιμών 
δεν θα πρέπει να έχοχυν αρνητικές 
επιπτώσεις σε εν εξελίξει εμπορικές 
διαπραγματεύσεις με την εν λόγω χώρα. 
Ως εκ τούτου, εφόσον η χώρα συμμετέχει 
σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με την 
Ένωση για την πρόσβαση στην αγορά 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τα μέτρα 
κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 206
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα μέτρα προσαρμογής των τιμών 
δεν θα πρέπει να έχοχυν αρνητικές 
επιπτώσεις σε εν εξελίξει εμπορικές 
διαπραγματεύσεις με την εν λόγω χώρα. 
Ως εκ τούτου, εφόσον η χώρα συμμετέχει 
σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με την 
Ένωση για την πρόσβαση στην αγορά 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τα μέτρα 
κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 207
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα μέτρα προσαρμογής των τιμών 
δεν θα πρέπει να έχοχυν αρνητικές 
επιπτώσεις σε εν εξελίξει εμπορικές 
διαπραγματεύσεις με την εν λόγω χώρα. 
Ως εκ τούτου, εφόσον η χώρα συμμετέχει 
σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με την 
Ένωση για την πρόσβαση στην αγορά 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τα μέτρα 
κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 208
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα μέτρα προσαρμογής των τιμών 
δεν θα πρέπει να έχοχυν αρνητικές 
επιπτώσεις σε εν εξελίξει εμπορικές 
διαπραγματεύσεις με την εν λόγω χώρα. 
Ως εκ τούτου, εφόσον η χώρα συμμετέχει 
σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με την 
Ένωση για την πρόσβαση στην αγορά 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τα μέτρα 
κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων.

διαγράφεται

Or. en



PE699.064v01-00 72/133 AM\1241359EL.docx

EL

Τροπολογία 209
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα μέτρα προσαρμογής των τιμών 
δεν θα πρέπει να έχοχυν αρνητικές 
επιπτώσεις σε εν εξελίξει εμπορικές 
διαπραγματεύσεις με την εν λόγω χώρα. 
Ως εκ τούτου, εφόσον η χώρα συμμετέχει 
σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με την 
Ένωση για την πρόσβαση στην αγορά στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τα μέτρα 
κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

(24) Τα μέτρα IPI θα πρέπει να έχουν 
άμεσες επιπτώσεις σε εν εξελίξει 
εμπορικές διαπραγματεύσεις με την εν 
λόγω χώρα. Ως εκ τούτου, εφόσον η χώρα 
συμμετέχει σε ουσιαστικές 
διαπραγματεύσεις με την Ένωση για την 
πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, η Επιτροπή μπορεί 
να αναστείλει τα μέτρα μετά την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 210
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα μέτρα προσαρμογής των τιμών 
δεν θα πρέπει να έχοχυν αρνητικές 
επιπτώσεις σε εν εξελίξει εμπορικές 
διαπραγματεύσεις με την εν λόγω χώρα. 
Ως εκ τούτου, εφόσον η χώρα συμμετέχει 
σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με την 
Ένωση για την πρόσβαση στην αγορά στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τα μέτρα 
κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

(24) Τα μέτρα IPI δεν θα πρέπει να 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε εν εξελίξει 
εμπορικές διαπραγματεύσεις με την εν 
λόγω χώρα. Ως εκ τούτου, εφόσον η χώρα 
συμμετέχει σε ουσιαστικές 
διαπραγματεύσεις με την Ένωση για την 
πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, η Επιτροπή μπορεί 
να αναστείλει τα μέτρα κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 211
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να απλοποιηθεί η εφαρμογή 
του μέτρου προσαρμογής των τιμών από 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους 
αναθέτοντες φορείς, θα πρέπει να 
τεκμαίρεται ότι το μέτρο εφαρμόζεται σε 
όλους τους οικονομικούς φορείς που 
προέρχονται από τη στοχευόμενη τρίτη 
χώρα, με την οποία δεν υπάρχει 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, 
εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν ότι 
λιγότερο από το 50 % της συνολικής 
αξίας της προσφοράς τους αποτελείται 
από αγαθά ή υπηρεσίες που προέρχονται 
από την οικεία τρίτη χώρα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 212
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να απλοποιηθεί η εφαρμογή 
του μέτρου προσαρμογής των τιμών από 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους 
αναθέτοντες φορείς, θα πρέπει να 
τεκμαίρεται ότι το μέτρο εφαρμόζεται σε 
όλους τους οικονομικούς φορείς που 
προέρχονται από τη στοχευόμενη τρίτη 
χώρα, με την οποία δεν υπάρχει 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, 
εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν ότι 
λιγότερο από το 50 % της συνολικής 
αξίας της προσφοράς τους αποτελείται 
από αγαθά ή υπηρεσίες που προέρχονται 
από την οικεία τρίτη χώρα.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 213
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να απλοποιηθεί η εφαρμογή 
του μέτρου προσαρμογής των τιμών από 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους 
αναθέτοντες φορείς, θα πρέπει να 
τεκμαίρεται ότι το μέτρο εφαρμόζεται σε 
όλους τους οικονομικούς φορείς που 
προέρχονται από τη στοχευόμενη τρίτη 
χώρα, με την οποία δεν υπάρχει 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, 
εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν ότι 
λιγότερο από το 50 % της συνολικής 
αξίας της προσφοράς τους αποτελείται 
από αγαθά ή υπηρεσίες που προέρχονται 
από την οικεία τρίτη χώρα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 214
Emmanuel Maurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να απλοποιηθεί η εφαρμογή 
του μέτρου προσαρμογής των τιμών από 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι το 
μέτρο εφαρμόζεται σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που προέρχονται από 
τη στοχευόμενη τρίτη χώρα, με την οποία 
δεν υπάρχει συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις, εκτός εάν μπορούν να 
αποδείξουν ότι λιγότερο από το 50 % της 
συνολικής αξίας της προσφοράς τους 

(25) Για να απλοποιηθεί η εφαρμογή 
του μέτρου προσαρμογής των τιμών από 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι το 
μέτρο εφαρμόζεται σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που προέρχονται από 
τη στοχευόμενη τρίτη χώρα, με την οποία 
δεν υπάρχει συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις, εκτός εάν μπορούν να 
αποδείξουν ότι λιγότερο από το 30 % της 
συνολικής αξίας της προσφοράς τους 
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αποτελείται από αγαθά ή υπηρεσίες που 
προέρχονται από την οικεία τρίτη χώρα.

αποτελείται από αγαθά ή υπηρεσίες που 
προέρχονται από την οικεία τρίτη χώρα.

Or. fr

Τροπολογία 215
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να απλοποιηθεί η εφαρμογή 
του μέτρου προσαρμογής των τιμών από 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι το 
μέτρο εφαρμόζεται σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που προέρχονται από 
τη στοχευόμενη τρίτη χώρα, με την οποία 
δεν υπάρχει συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις, εκτός εάν μπορούν να 
αποδείξουν ότι λιγότερο από το 50 % της 
συνολικής αξίας της προσφοράς τους 
αποτελείται από αγαθά ή υπηρεσίες που 
προέρχονται από την οικεία τρίτη χώρα.

(25) Για να απλοποιηθεί η εφαρμογή 
των μέτρων IPI από τις αναθέτουσες 
αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς, θα 
πρέπει να τεκμαίρεται ότι το μέτρο 
εφαρμόζεται σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που προέρχονται από τη 
στοχευόμενη τρίτη χώρα, με την οποία δεν 
υπάρχει συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις, εκτός εάν μπορούν να 
αποδείξουν ότι λιγότερο από το 50 % της 
συνολικής αξίας της προσφοράς τους 
αποτελείται από αγαθά ή υπηρεσίες που 
προέρχονται από την οικεία τρίτη χώρα.

Or. en

Τροπολογία 216
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα κράτη μέλη είναι τα πλέον 
κατάλληλα για να προσδιορίσουν τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, ή τις κατηγορίες αναθετουσών 
αρχών ή αναθετόντων φορέων, οι οποίοι 
θα εφαρμόζουν το μέτρο προσαρμογής 
των τιμών. Για να εξασφαλιστεί ότι έχει 

διαγράφεται
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αναληφθεί το κατάλληλο επίπεδο δράσης 
και ότι έχει επιτευχθεί η δίκαιη κατανομή 
του βάρους μεταξύ των κρατών μελών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει την 
τελική απόφαση βάσει καταλόγου ο 
οποίος θα υποβάλλεται από κάθε κράτος 
μέλος. Εφόσον είναι αναγκαίο, η 
Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει κατάλογο 
με δική της πρωτοβουλία.

Or. en

Τροπολογία 217
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα κράτη μέλη είναι τα πλέον 
κατάλληλα για να προσδιορίσουν τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, ή τις κατηγορίες αναθετουσών 
αρχών ή αναθετόντων φορέων, οι οποίοι 
θα εφαρμόζουν το μέτρο προσαρμογής 
των τιμών. Για να εξασφαλιστεί ότι έχει 
αναληφθεί το κατάλληλο επίπεδο δράσης 
και ότι έχει επιτευχθεί η δίκαιη κατανομή 
του βάρους μεταξύ των κρατών μελών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει την 
τελική απόφαση βάσει καταλόγου ο 
οποίος θα υποβάλλεται από κάθε κράτος 
μέλος. Εφόσον είναι αναγκαίο, η 
Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει κατάλογο 
με δική της πρωτοβουλία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 218
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα κράτη μέλη είναι τα πλέον 
κατάλληλα για να προσδιορίσουν τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, ή τις κατηγορίες αναθετουσών 
αρχών ή αναθετόντων φορέων, οι οποίοι 
θα εφαρμόζουν το μέτρο προσαρμογής 
των τιμών. Για να εξασφαλιστεί ότι έχει 
αναληφθεί το κατάλληλο επίπεδο δράσης 
και ότι έχει επιτευχθεί η δίκαιη κατανομή 
του βάρους μεταξύ των κρατών μελών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει την 
τελική απόφαση βάσει καταλόγου ο 
οποίος θα υποβάλλεται από κάθε κράτος 
μέλος. Εφόσον είναι αναγκαίο, η 
Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει κατάλογο 
με δική της πρωτοβουλία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 219
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα κράτη μέλη είναι τα πλέον 
κατάλληλα για να προσδιορίσουν τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, ή τις κατηγορίες αναθετουσών 
αρχών ή αναθετόντων φορέων, οι οποίοι 
θα εφαρμόζουν το μέτρο προσαρμογής των 
τιμών. Για να εξασφαλιστεί ότι έχει 
αναληφθεί το κατάλληλο επίπεδο δράσης 
και ότι έχει επιτευχθεί η δίκαιη κατανομή 
του βάρους μεταξύ των κρατών μελών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει την 
τελική απόφαση βάσει καταλόγου ο 
οποίος θα υποβάλλεται από κάθε κράτος 
μέλος. Εφόσον είναι αναγκαίο, η 

(26) Τα κράτη μέλη είναι τα πλέον 
κατάλληλα για να προσδιορίσουν τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, ή τις κατηγορίες αναθετουσών 
αρχών ή αναθετόντων φορέων, οι οποίοι 
θα εφαρμόζουν το μέτρο προσαρμογής των 
τιμών. Για να εξασφαλιστεί ότι έχει 
αναληφθεί το κατάλληλο επίπεδο δράσης 
και ότι έχει επιτευχθεί η δίκαιη κατανομή 
του βάρους μεταξύ των κρατών μελών, η 
Επιτροπή μπορεί και πρέπει να προτείνει 
εργαλείο έρευνας και παρακολούθησης 
βάσει προτάσεων που διατυπώνονται από 
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Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει κατάλογο 
με δική της πρωτοβουλία.

κάθε κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 220
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα κράτη μέλη είναι τα πλέον 
κατάλληλα για να προσδιορίσουν τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, ή τις κατηγορίες αναθετουσών 
αρχών ή αναθετόντων φορέων, οι οποίοι 
θα εφαρμόζουν το μέτρο προσαρμογής 
των τιμών. Για να εξασφαλιστεί ότι έχει 
αναληφθεί το κατάλληλο επίπεδο δράσης 
και ότι έχει επιτευχθεί η δίκαιη κατανομή 
του βάρους μεταξύ των κρατών μελών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει την 
τελική απόφαση βάσει καταλόγου ο οποίος 
θα υποβάλλεται από κάθε κράτος μέλος. 
Εφόσον είναι αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί 
να καταρτίσει κατάλογο με δική της 
πρωτοβουλία.

(26) Τα κράτη μέλη είναι τα πλέον 
κατάλληλα για να προσδιορίσουν τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, ή τις κατηγορίες αναθετουσών 
αρχών ή αναθετόντων φορέων, οι οποίοι 
θα εφαρμόζουν τα μέτρα IPI. Για να 
εξασφαλιστεί ότι έχει αναληφθεί το 
κατάλληλο επίπεδο δράσης και ότι έχει 
επιτευχθεί η δίκαιη κατανομή του βάρους 
μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή θα 
πρέπει να λαμβάνει την τελική απόφαση 
βάσει καταλόγου ο οποίος θα υποβάλλεται 
από κάθε κράτος μέλος. Εφόσον είναι 
αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να 
καταρτίσει κατάλογο με δική της 
πρωτοβουλία.

Or. en

Τροπολογία 221
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν 
οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
προϊόντων υψηλής ποιότητας που θα 

(27) Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν 
οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
προϊόντων υψηλής ποιότητας που θα 



AM\1241359EL.docx 79/133 PE699.064v01-00

EL

ικανοποιούν τις αγοραστικές ανάγκες τους 
σε ανταγωνιστικές τιμές. Ως εκ τούτου, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να μην 
εφαρμόζουν μέτρα προσαρμογής των 
τιμών που περιορίζουν την πρόσβαση σε 
μη καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν αγαθά και 
υπηρεσίες της Ένωσης και/ή καλυπτόμενα 
αγαθά και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντος φορέα για τη διασφάλιση 
ζωτικών δημόσιων αναγκών, όπως για 
παράδειγμα στους τομείς της υγείας και 
της δημόσιας ασφάλειας ή σε περίπτωση 
που η εφαρμογή του μέτρου θα οδηγήσει 
σε δυσανάλογη αύξηση της τιμής ή του 
κόστους της σύμβασης.

ικανοποιούν τις αγοραστικές ανάγκες τους 
σε ανταγωνιστικές τιμές. Ως εκ τούτου, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να μην 
εφαρμόζουν μέτρα IPI που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε μη καλυπτόμενα αγαθά 
και υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν αγαθά και υπηρεσίες της 
Ένωσης και/ή καλυπτόμενα αγαθά και 
υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα για τη διασφάλιση ζωτικών 
δημόσιων αναγκών, όπως για παράδειγμα 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη 
δημόσια ασφάλεια ή την υγεία ή σε 
περίπτωση που η εφαρμογή του μέτρου θα 
οδηγήσει σε δυσανάλογη αύξηση της τιμής 
ή του κόστους της σύμβασης. Η 
δυσανάλογη αύξηση της τιμής ή του 
κόστους θα πρέπει να εκτιμάται 
συγκρίνοντας τις υπόλοιπες προσφορές με 
την εκτιμώμενη αξία της προκήρυξης του 
διαγωνισμού. Η εξαίρεση θα πρέπει να 
ισχύει μόνο σε περιπτώσεις όπου η 
εκτιμώμενη αξία είναι σημαντικά 
χαμηλότερη από την αξία των υπόλοιπων 
προσφορών, γεγονός που καθιστά 
οικονομικά μη βιώσιμη την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όταν οι αναθέτουσες αρχές ή 
οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν αυτές 
τις εξαιρέσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να 
ενημερώνεται εγκαίρως και διεξοδικά 
ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 222
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν (27) Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν 
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οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
προϊόντων υψηλής ποιότητας που θα 
ικανοποιούν τις αγοραστικές ανάγκες τους 
σε ανταγωνιστικές τιμές. Ως εκ τούτου, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να μην 
εφαρμόζουν μέτρα προσαρμογής των 
τιμών που περιορίζουν την πρόσβαση σε 
μη καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν αγαθά και 
υπηρεσίες της Ένωσης και/ή καλυπτόμενα 
αγαθά και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντος φορέα για τη διασφάλιση 
ζωτικών δημόσιων αναγκών, όπως για 
παράδειγμα στους τομείς της υγείας και 
της δημόσιας ασφάλειας ή σε περίπτωση 
που η εφαρμογή του μέτρου θα οδηγήσει 
σε δυσανάλογη αύξηση της τιμής ή του 
κόστους της σύμβασης.

οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
προϊόντων υψηλής ποιότητας που θα 
ικανοποιούν τις αγοραστικές ανάγκες τους 
σε ανταγωνιστικές τιμές. Ως εκ τούτου, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση, κατ’ 
εξαίρεση, να μην εφαρμόζουν μέτρα IPI 
που περιορίζουν την πρόσβαση σε μη 
καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες εάν δεν 
υπάρχουν αγαθά και υπηρεσίες της 
Ένωσης και/ή καλυπτόμενα αγαθά και 
υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα ή σε περίπτωση που μια τέτοια 
ενέργεια σχετίζεται με τη διασφάλιση 
ζωτικών δημόσιων αναγκών πολιτικής 
στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας ή 
της δημόσιας υγείας. Για την εφαρμογή 
των εξαιρέσεων αυτών θα πρέπει να 
απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της 
Επιτροπής πριν από την ανάθεση 
οποιασδήποτε σύμβασης. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να διαβουλεύεται εγκαίρως και 
διεξοδικά με τις αναθέτουσες αρχές και 
τους αναθέτοντες φορείς όταν σκοπεύουν 
να υποβάλουν αίτημα εξαίρεσης, καθώς 
και ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 223
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν 
οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
προϊόντων υψηλής ποιότητας που θα 
ικανοποιούν τις αγοραστικές ανάγκες τους 

(27) Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν 
οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
προϊόντων υψηλής ποιότητας που θα 
ικανοποιούν τις αγοραστικές ανάγκες τους 
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σε ανταγωνιστικές τιμές. Ως εκ τούτου, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να μην 
εφαρμόζουν μέτρα προσαρμογής των 
τιμών που περιορίζουν την πρόσβαση σε 
μη καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν αγαθά και 
υπηρεσίες της Ένωσης και/ή 
καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες που 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα για τη διασφάλιση ζωτικών 
δημόσιων αναγκών, όπως για παράδειγμα 
στους τομείς της υγείας και της δημόσιας 
ασφάλειας ή σε περίπτωση που η 
εφαρμογή του μέτρου θα οδηγήσει σε 
δυσανάλογη αύξηση της τιμής ή του 
κόστους της σύμβασης.

σε ανταγωνιστικές τιμές. Ως εκ τούτου, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση, κατ’ 
εξαίρεση, να μην εφαρμόζουν μέτρα IPI 
που περιορίζουν την πρόσβαση σε μη 
καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες εφόσον 
απαιτείται για τη διασφάλιση ζωτικών 
δημόσιων αναγκών πολιτικής σε σχέση με 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη 
δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή 
περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για την 
εφαρμογή οποιασδήποτε εξαίρεσης θα 
πρέπει να απαιτείται η διαβούλευση με 
την Επιτροπή. Οι αναθέτουσες αρχές και 
οι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να 
ενημερώσουν την Επιτροπή και να 
προσέρχονται σε διαβουλεύσεις μαζί της 
εγκαίρως πριν από την ανάθεση της 
σύμβασης. Στην εφαρμογή εξαιρέσεων 
από τα μέτρα IPI θα πρέπει επίσης να 
εμπίπτουν οι εθνικοί φορείς επανεξέτασης 
και άλλες διαδικασίες, όπως 
προβλέπονται στην οδηγία 89/665/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και την οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 224
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν 
οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
προϊόντων υψηλής ποιότητας που θα 
ικανοποιούν τις αγοραστικές ανάγκες τους 
σε ανταγωνιστικές τιμές. Ως εκ τούτου, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να μην 

(27) Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν 
οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
προϊόντων υψηλής ποιότητας που θα 
ικανοποιούν τις αγοραστικές ανάγκες τους 
σε ανταγωνιστικές τιμές λαμβανομένης 
υπόψη της διασφάλισης των 
μακροπρόθεσμων οικονομικών και 
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εφαρμόζουν μέτρα προσαρμογής των 
τιμών που περιορίζουν την πρόσβαση σε 
μη καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν αγαθά και 
υπηρεσίες της Ένωσης και/ή καλυπτόμενα 
αγαθά και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντος φορέα για τη διασφάλιση 
ζωτικών δημόσιων αναγκών, όπως για 
παράδειγμα στους τομείς της υγείας και 
της δημόσιας ασφάλειας ή σε περίπτωση 
που η εφαρμογή του μέτρου θα οδηγήσει 
σε δυσανάλογη αύξηση της τιμής ή του 
κόστους της σύμβασης.

κοινωνικών συμφερόντων των κρατών 
μελών και των πολιτών και καταναλωτών 
τους. Ως εκ τούτου, οι αναθέτουσες αρχές 
και οι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να 
είναι σε θέση να μην εφαρμόζουν μέτρα 
προσαρμογής των τιμών που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε μη καλυπτόμενα αγαθά 
και υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν αγαθά και υπηρεσίες της 
Ένωσης και/ή καλυπτόμενα αγαθά και 
υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα για τη διασφάλιση ζωτικών 
δημόσιων αναγκών, όπως για παράδειγμα 
στους τομείς της υγείας και της δημόσιας 
ασφάλειας ή σε περίπτωση που η 
εφαρμογή του μέτρου θα οδηγήσει σε 
δυσανάλογη αύξηση της τιμής ή του 
κόστους της σύμβασης.

Or. fr

Τροπολογία 225
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν 
οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
προϊόντων υψηλής ποιότητας που θα 
ικανοποιούν τις αγοραστικές ανάγκες τους 
σε ανταγωνιστικές τιμές. Ως εκ τούτου, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να μην 
εφαρμόζουν μέτρα προσαρμογής των 
τιμών που περιορίζουν την πρόσβαση σε 
μη καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν αγαθά και 
υπηρεσίες της Ένωσης και/ή καλυπτόμενα 
αγαθά και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντος φορέα για τη διασφάλιση 

(27) Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν 
οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
προϊόντων υψηλής ποιότητας που θα 
ικανοποιούν τις αγοραστικές ανάγκες τους 
σε ανταγωνιστικές τιμές. Ως εκ τούτου, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση, κατ’ 
εξαίρεση, να μην εφαρμόζουν μέτρα IPI 
που περιορίζουν την πρόσβαση σε μη 
καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες εάν δεν 
υπάρχουν αγαθά και υπηρεσίες της 
Ένωσης και/ή καλυπτόμενα αγαθά και 
υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα ή σε περίπτωση που μια τέτοια 
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ζωτικών δημόσιων αναγκών, όπως για 
παράδειγμα στους τομείς της υγείας και 
της δημόσιας ασφάλειας ή σε περίπτωση 
που η εφαρμογή του μέτρου θα οδηγήσει 
σε δυσανάλογη αύξηση της τιμής ή του 
κόστους της σύμβασης.

ενέργεια σχετίζεται με τη διασφάλιση 
ζωτικών δημόσιων αναγκών πολιτικής, 
όπως για παράδειγμα σχετικά με έκτακτες 
ανάγκες στον τομέα της δημόσιας 
ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας.

Or. en

Τροπολογία 226
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν 
οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
προϊόντων υψηλής ποιότητας που θα 
ικανοποιούν τις αγοραστικές ανάγκες τους 
σε ανταγωνιστικές τιμές. Ως εκ τούτου, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να μην 
εφαρμόζουν μέτρα προσαρμογής των 
τιμών που περιορίζουν την πρόσβαση σε 
μη καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν αγαθά και 
υπηρεσίες της Ένωσης και/ή καλυπτόμενα 
αγαθά και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντος φορέα για τη διασφάλιση 
ζωτικών δημόσιων αναγκών, όπως για 
παράδειγμα στους τομείς της υγείας και 
της δημόσιας ασφάλειας ή σε περίπτωση 
που η εφαρμογή του μέτρου θα οδηγήσει 
σε δυσανάλογη αύξηση της τιμής ή του 
κόστους της σύμβασης.

(27) Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν 
οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
προϊόντων υψηλής ποιότητας που θα 
ικανοποιούν τις αγοραστικές ανάγκες τους 
σε ανταγωνιστικές τιμές. Ως εκ τούτου, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να μην 
εφαρμόζουν τα μέτρα που περιορίζουν την 
πρόσβαση σε μη καλυπτόμενα αγαθά και 
υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
αγαθά και υπηρεσίες της Ένωσης και/ή 
καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες που 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα για τη διασφάλιση ζωτικών 
δημόσιων αναγκών, όπως για παράδειγμα 
στους τομείς της δημόσιας υγείας και της 
εθνικής ασφάλειας ή σε περίπτωση που η 
εφαρμογή του μέτρου θα οδηγήσει σε 
δυσανάλογη αύξηση της τιμής ή του 
κόστους της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 227
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σε περίπτωση πλημμελούς 
εφαρμογής των εξαιρέσεων από τα μέτρα 
προσαρμογής των τιμών που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε μη καλυπτόμενα αγαθά 
και υπηρεσίες από τις αναθέτουσες αρχές 
ή τους αναθέτοντες φορείς, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μπορεί να εφαρμόσει τον 
διορθωτικό μηχανισμό του άρθρου 3 της 
οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου20 ή 
του άρθρου 8 της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου21. Επιπλέον, οι συμβάσεις 
που συνάπτονται με έναν οικονομικό 
φορέα από αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς κατά παράβαση 
μέτρων προσαρμογής των τιμών που 
περιορίζουν την πρόσβαση μη 
καλυπτόμενων αγαθών και υπηρεσιών θα 
πρέπει να κηρύσσονται ανενεργές.

(28) Σε περίπτωση πλημμελούς 
εφαρμογής των μέτρων IPI από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, η οποία επηρεάζει αρνητικά τις 
πιθανότητες συμμετοχής στη διαδικασία 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
οικονομικών φορέων που έχουν τέτοιο 
δικαίωμα, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι 
οδηγίες 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. Επομένως, ο επηρεαζόμενος 
οικονομικός φορέας μπορεί να κινήσει 
διαδικασία προσφυγής σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή των 
εν λόγω οδηγιών, εάν, για παράδειγμα, θα 
έπρεπε να είχε αποκλειστεί ένας 
ανταγωνιστής οικονομικός φορέας ή θα 
έπρεπε να είχε καταταγεί χαμηλότερα μια 
προσφορά λόγω της εφαρμογής του 
μέτρου IPI. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 
να μπορεί να εφαρμόσει τον διορθωτικό 
μηχανισμό σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου7 ή 
το άρθρο 8 της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου8.

_________________
20 Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
περί της εφαρμογής των διαδικασιών 
προσφυγής στον τομέα της σύναψης 
συμβάσεων κρατικών προμηθειών και 
δημοσίων έργων (ΕΕ L 395 της 
30.12.1989, σ. 33).
21 Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών 
κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των 
συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών 
(ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 14).
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Or. en

Τροπολογία 228
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σε περίπτωση πλημμελούς 
εφαρμογής των εξαιρέσεων από τα μέτρα 
προσαρμογής των τιμών που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε μη καλυπτόμενα αγαθά 
και υπηρεσίες από τις αναθέτουσες αρχές 
ή τους αναθέτοντες φορείς, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μπορεί να εφαρμόσει τον 
διορθωτικό μηχανισμό του άρθρου 3 της 
οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου20 ή 
του άρθρου 8 της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου21. Επιπλέον, οι συμβάσεις 
που συνάπτονται με έναν οικονομικό 
φορέα από αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς κατά παράβαση 
μέτρων προσαρμογής των τιμών που 
περιορίζουν την πρόσβαση μη 
καλυπτόμενων αγαθών και υπηρεσιών θα 
πρέπει να κηρύσσονται ανενεργές.

(28) Σε περίπτωση πλημμελούς 
εφαρμογής των μέτρων IPI, καθώς και 
εξαίρεσης από τα μέτρα IPI, από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, η οποία επηρεάζει αρνητικά τις 
πιθανότητες συμμετοχής στη διαδικασία 
σύναψης συμβάσεων των οικονομικών 
φορέων που έχουν τέτοιο δικαίωμα, θα 
πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες 
89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. Επομένως, ο επηρεαζόμενος 
οικονομικός φορέας θα μπορούσε να 
κινήσει διαδικασία προσφυγής σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία για την 
εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών, εάν, για 
παράδειγμα, θα έπρεπε να είχε 
αποκλειστεί ένας ανταγωνιστής 
οικονομικός φορέας. Η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να μπορεί να εφαρμόσει τον 
διορθωτικό μηχανισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου19 ή το άρθρο 8 της οδηγίας 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου20.

_________________
20 Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
περί της εφαρμογής των διαδικασιών 
προσφυγής στον τομέα της σύναψης 
συμβάσεων κρατικών προμηθειών και 
δημοσίων έργων (ΕΕ L 395 της 
30.12.1989, σ. 33).
21 Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
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σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών 
κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των 
συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών 
(ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 14).

Or. en

Τροπολογία 229
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σε περίπτωση πλημμελούς 
εφαρμογής των εξαιρέσεων από τα μέτρα 
προσαρμογής των τιμών που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε μη καλυπτόμενα αγαθά 
και υπηρεσίες από τις αναθέτουσες αρχές 
ή τους αναθέτοντες φορείς, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μπορεί να εφαρμόσει το 
διορθωτικό μηχανισμό του άρθρου 3 της 
οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου20 ή 
του άρθρου 8 της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου21. Επιπλέον, οι συμβάσεις 
που συνάπτονται με έναν οικονομικό 
φορέα από αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς κατά παράβαση 
μέτρων προσαρμογής των τιμών που 
περιορίζουν την πρόσβαση μη 
καλυπτόμενων αγαθών και υπηρεσιών θα 
πρέπει να κηρύσσονται ανενεργές.

(28) Σε περίπτωση πλημμελούς 
εφαρμογής μέτρων IPI από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, η οποία επηρεάζει αρνητικά τις 
πιθανότητες συμμετοχής στη διαδικασία 
σύναψης συμβάσεων των οικονομικών 
φορέων που έχουν τέτοιο δικαίωμα, θα 
πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες 
89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. Επομένως, ο επηρεαζόμενος 
οικονομικός φορέας θα μπορούσε να 
κινήσει διαδικασία προσφυγής σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία για την 
εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών, εάν, για 
παράδειγμα, θα έπρεπε να είχε 
αποκλειστεί ένας ανταγωνιστής 
οικονομικός φορέας. Η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να μπορεί να εφαρμόσει τον 
διορθωτικό μηχανισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου19 ή το άρθρο 8 της οδηγίας 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου20.

_________________ _________________
20 Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
περί της εφαρμογής των διαδικασιών 
προσφυγής στον τομέα της σύναψης 

19 Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
περί της εφαρμογής των διαδικασιών 
προσφυγής στον τομέα της σύναψης 
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συμβάσεων κρατικών προμηθειών και 
δημοσίων έργων (ΕΕ L 395 της 
30.12.1989, σ. 33).

συμβάσεων κρατικών προμηθειών και 
δημοσίων έργων (ΕΕ L 395 της 
30.12.1989, σ. 33).

21 Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών 
κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των 
συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών 
(ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 14).

20 Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών 
κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των 
συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών 
(ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 14).

Or. en

Τροπολογία 230
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σε περίπτωση πλημμελούς 
εφαρμογής των εξαιρέσεων από τα μέτρα 
προσαρμογής των τιμών που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε μη καλυπτόμενα αγαθά 
και υπηρεσίες από τις αναθέτουσες αρχές 
ή τους αναθέτοντες φορείς, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μπορεί να εφαρμόσει τον 
διορθωτικό μηχανισμό του άρθρου 3 της 
οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου20 ή 
του άρθρου 8 της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου21. Επιπλέον, οι συμβάσεις που 
συνάπτονται με έναν οικονομικό φορέα 
από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες 
φορείς κατά παράβαση μέτρων 
προσαρμογής των τιμών που περιορίζουν 
την πρόσβαση μη καλυπτόμενων αγαθών 
και υπηρεσιών θα πρέπει να κηρύσσονται 
ανενεργές.

(28) Σε περίπτωση πλημμελούς 
εφαρμογής των μέτρων IPI από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να 
εφαρμόσει τον διορθωτικό μηχανισμό του 
άρθρου 3 της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου20 ή του άρθρου 8 της οδηγίας 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου21. Επιπλέον, 
οι συμβάσεις που συνάπτονται με έναν 
οικονομικό φορέα από αναθέτουσες αρχές 
ή αναθέτοντες φορείς κατά παράβαση 
μέτρων IPI που περιορίζουν την πρόσβαση 
μη καλυπτόμενων αγαθών και υπηρεσιών 
θα πρέπει να κηρύσσονται ανενεργές.

_________________ _________________
20 Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
τον συντονισμό των νομοθετικών, 

20 Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
τον συντονισμό των νομοθετικών, 
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κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
περί της εφαρμογής των διαδικασιών 
προσφυγής στον τομέα της σύναψης 
συμβάσεων κρατικών προμηθειών και 
δημοσίων έργων (ΕΕ L 395 της 
30.12.1989, σ. 33).

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
περί της εφαρμογής των διαδικασιών 
προσφυγής στον τομέα της σύναψης 
συμβάσεων κρατικών προμηθειών και 
δημοσίων έργων (ΕΕ L 395 της 
30.12.1989, σ. 33).

21 Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών 
κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των 
συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών 
(ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 14).

21 Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών 
κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των 
συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών 
(ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 14).

Or. en

Τροπολογία 231
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σε περίπτωση πλημμελούς 
εφαρμογής των εξαιρέσεων από τα μέτρα 
προσαρμογής των τιμών που περιορίζουν 
την πρόσβαση σε μη καλυπτόμενα αγαθά 
και υπηρεσίες από τις αναθέτουσες αρχές ή 
τους αναθέτοντες φορείς, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μπορεί να εφαρμόσει τον 
διορθωτικό μηχανισμό του άρθρου 3 της 
οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου20 ή 
του άρθρου 8 της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου21. Επιπλέον, οι συμβάσεις που 
συνάπτονται με έναν οικονομικό φορέα 
από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες 
φορείς κατά παράβαση μέτρων 
προσαρμογής των τιμών που περιορίζουν 
την πρόσβαση μη καλυπτόμενων αγαθών 
και υπηρεσιών θα πρέπει να κηρύσσονται 
ανενεργές.

(28) Σε περίπτωση πλημμελούς 
εφαρμογής των εξαιρέσεων από τα μέτρα 
IPI που περιορίζουν την πρόσβαση σε μη 
καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες 
φορείς, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να 
εφαρμόσει τον διορθωτικό μηχανισμό του 
άρθρου 3 της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου20 ή του άρθρου 8 της οδηγίας 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου21. Επιπλέον, 
οι συμβάσεις που συνάπτονται με έναν 
οικονομικό φορέα από αναθέτουσες αρχές 
ή αναθέτοντες φορείς κατά παράβαση 
μέτρων IPI που περιορίζουν την πρόσβαση 
μη καλυπτόμενων αγαθών και υπηρεσιών 
θα πρέπει να κηρύσσονται ανενεργές.



AM\1241359EL.docx 89/133 PE699.064v01-00

EL

_________________ _________________
20 Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
περί της εφαρμογής των διαδικασιών 
προσφυγής στον τομέα της σύναψης 
συμβάσεων κρατικών προμηθειών και 
δημοσίων έργων (ΕΕ L 395 της 
30.12.1989, σ. 33).

20 Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
περί της εφαρμογής των διαδικασιών 
προσφυγής στον τομέα της σύναψης 
συμβάσεων κρατικών προμηθειών και 
δημοσίων έργων (ΕΕ L 395 της 
30.12.1989, σ. 33).

21 Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών 
κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των 
συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών 
(ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 14).

21 Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών 
κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των 
συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών 
(ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 14).

Or. en

Τροπολογία 232
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η εξεταστική διαδικασία πρέπει να 
ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών 
πράξεων όσον αφορά την έκδοση, την 
ανάκληση ή την αναστολή ή την 
επαναφορά ενός μέτρου προσαρμογής 
των τιμών.

(30) Η εξεταστική διαδικασία πρέπει να 
ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών 
πράξεων όσον αφορά την έκδοση, την 
ανάκληση ή την αναστολή ή την 
επαναφορά μέτρων IPI και η Επιτροπή 
θα πρέπει να επικουρείται από την 
επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του 
κανονισμού για τους εμπορικούς 
φραγμούς. Εάν είναι απαραίτητο και για 
θέματα που επηρεάζουν το νομικό 
πλαίσιο της Ένωσης για τις δημόσιες 
συμβάσεις, η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
ζητήσει τη συμβουλή της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων που 
έχει συσταθεί με την απόφαση 
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71/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 233
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η εξεταστική διαδικασία πρέπει να 
ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών 
πράξεων όσον αφορά την έκδοση, την 
ανάκληση ή την αναστολή ή την 
επαναφορά ενός μέτρου προσαρμογής των 
τιμών.

(30) Η εξεταστική διαδικασία πρέπει να 
ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών 
πράξεων όσον αφορά την έκδοση, την 
ανάκληση ή την αναστολή ή την 
επαναφορά ενός μέτρου IPI και η 
Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από 
την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του 
κανονισμού για τους εμπορικούς 
φραγμούς. Εάν είναι απαραίτητο και για 
θέματα που επηρεάζουν το νομικό 
πλαίσιο της Ένωσης για τις δημόσιες 
συμβάσεις, η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
ζητήσει τη συμβουλή της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων που 
έχει συσταθεί με την απόφαση 
71/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 234
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η εξεταστική διαδικασία πρέπει να 
ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών 
πράξεων όσον αφορά την έκδοση, την 
ανάκληση ή την αναστολή ή την 
επαναφορά ενός μέτρου προσαρμογής των 

(30) Η εξεταστική διαδικασία πρέπει να 
ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών 
πράξεων όσον αφορά την έκδοση, την 
ανάκληση ή την αναστολή ή την 
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τιμών. επαναφορά του μέτρου IPI.

Or. en

Τροπολογία 235
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον 
σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν και με 
τον δέοντα σεβασμό των εφαρμοστέων 
ενωσιακών και εθνικών απαιτήσεων περί 
προστασίας δεδομένων και 
εμπιστευτικότητας. Ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001, καθώς και το άρθρο 28 
της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το άρθρο 39 της 
οδηγίας 2014/25/ΕΕ, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 236
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η τακτική υποβολή εκθέσεων εκ 
μέρους της Επιτροπής θα προσφέρει τη 
δυνατότητα παρακολούθησης της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών που θεσπίζονται μέσω 

(32) Σύμφωνα με τη διοργανική 
συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου και με σκοπό, μεταξύ 
άλλων, τη μείωση του διοικητικού 
φόρτου, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επανεξετάζει το πεδίο εφαρμογής, τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
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αυτού. του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω 
επανεξέταση θα αφορά, μεταξύ άλλων, τη 
δυνατότητα χρήσης οποιουδήποτε 
διαθέσιμου μέσου για τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ηλεκτρονικών προμηθειών, όπως τα 
τυποποιημένα έντυπα για τη δημοσίευση 
προκηρύξεων στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων10, την αποτελεσματικότητα 
των ορίων αξίας πάνω από τα οποία 
εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, την 
αποτελεσματικότητα της προσαρμογής 
της βαθμολογίας ως μέτρο IPI, τη 
χρήση εξαιρέσεων από τα μέτρα IPI. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να διαβιβάσει την 
εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μετά την 
επανεξέταση μπορεί να υποβληθούν 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 237
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η τακτική υποβολή εκθέσεων εκ 
μέρους της Επιτροπής θα προσφέρει τη 
δυνατότητα παρακολούθησης της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών που θεσπίζονται μέσω 
αυτού.

(32) Σύμφωνα με τη διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου και με 
σκοπό, μεταξύ άλλων, τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου, ιδίως για τα κράτη 
μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επανεξετάζει το πεδίο εφαρμογής, τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω 
επανεξέταση θα αφορά, μεταξύ άλλων, 
την αποτελεσματικότητα των μέτρων IPI, 
τα όρια, τις πρόσθετες συμβατικές 
υποχρεώσεις, καθώς και τη χρήση 
εξαιρέσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαβιβάσει την εκτίμησή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
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Συμβούλιο. Μετά την επανεξέταση 
μπορεί να υποβληθούν νομοθετικές 
προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 238
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η τακτική υποβολή εκθέσεων εκ 
μέρους της Επιτροπής θα προσφέρει τη 
δυνατότητα παρακολούθησης της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών που θεσπίζονται μέσω 
αυτού.

(32) Σύμφωνα με τη διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου9α και με 
σκοπό, μεταξύ άλλων, τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου, ιδίως για τα κράτη 
μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επανεξετάζει τακτικά το πεδίο 
εφαρμογής, τη λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαβιβάσει την εκτίμησή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Μετά την επανεξέταση 
μπορεί να υποβληθούν νομοθετικές 
προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 239
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο για την επίτευξη του βασικού 
στόχου της δημιουργίας κοινής 

διαγράφεται
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εξωτερικής πολιτικής στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, να θεσπιστούν 
κοινοί κανόνες σχετικά με την 
αντιμετώπιση των προσφορών που 
περιλαμβάνουν αγαθά και υπηρεσίες τα 
οποία δεν καλύπτονται από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης. Ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 
στόχων, σύμφωνα με την τέταρτη 
παράγραφο του άρθρου 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 240
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο για την επίτευξη του βασικού 
στόχου της δημιουργίας κοινής 
εξωτερικής πολιτικής στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, να θεσπιστούν 
κοινοί κανόνες σχετικά με την 
αντιμετώπιση των προσφορών που 
περιλαμβάνουν αγαθά και υπηρεσίες τα 
οποία δεν καλύπτονται από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης. Ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 
στόχων, σύμφωνα με την τέταρτη 
παράγραφο του άρθρου 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 241
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
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Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο για την επίτευξη του βασικού 
στόχου της δημιουργίας κοινής 
εξωτερικής πολιτικής στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, να θεσπιστούν 
κοινοί κανόνες σχετικά με την 
αντιμετώπιση των προσφορών που 
περιλαμβάνουν αγαθά και υπηρεσίες τα 
οποία δεν καλύπτονται από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης. Ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 
στόχων, σύμφωνα με την τέταρτη 
παράγραφο του άρθρου 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 242
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη, 
ενόψει της δέουσας ενοποίησης των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
εργασιακών απαιτήσεων, να λάβουν τα 
κράτη μέλη κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις στους τομείς της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 
εργατικής νομοθεσίας που ισχύουν στον 
τόπο εκτέλεσης των εργασιών και 
απορρέουν από διεθνείς υποχρεώσεις ή 
από νόμους, κανονισμούς, διατάγματα 
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και αποφάσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ενωσιακό επίπεδο, καθώς και από 
συλλογικές συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 243
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μέτρα με 
σκοπό τη βελτίωση της της πρόσβασης 
οικονομικών φορέων, αγαθών και 
υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές 
δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων 
παραχώρησης τρίτων χωρών. Ορίζει τις 
διαδικασίες που ακολουθεί η Επιτροπή 
κατά την ανάληψη ερευνών σχετικά με 
εικαζόμενες περιπτώσεις περιοριστικών 
μέτρων ή πρακτικών που εισάγουν 
διακρίσεις τα οποία εγκρίνονται ή 
διατηρούνται από τρίτες χώρες έναντι 
οικονομικών φορέων, αγαθών και 
υπηεσιών της Ένωσης, καθώς και κατά 
την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις εν 
λόγω τρίτες χώρες.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μέτρα με 
σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης 
οικονομικών φορέων, αγαθών και 
υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές 
δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων 
παραχώρησης τρίτων χωρών, σχετικά με 
μη καλυπτόμενες δημόσιες συμβάσεις. 
Ορίζει τις διαδικασίες που ακολουθεί η 
Επιτροπή κατά την ανάληψη ερευνών 
σχετικά με εικαζόμενες περιπτώσεις 
μέτρων ή πρακτικών τρίτων χωρών έναντι 
οικονομικών φορέων, αγαθών και 
υπηρεσιών της Ένωσης, καθώς και κατά 
την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις εν 
λόγω τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 244
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μέτρα με 
σκοπό τη βελτίωση της της πρόσβασης 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μέτρα με 
σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης 
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οικονομικών φορέων, αγαθών και 
υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές 
δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων 
παραχώρησης τρίτων χωρών. Ορίζει τις 
διαδικασίες που ακολουθεί η Επιτροπή 
κατά την ανάληψη ερευνών σχετικά με 
εικαζόμενες περιπτώσεις περιοριστικών 
μέτρων ή πρακτικών που εισάγουν 
διακρίσεις τα οποία εγκρίνονται ή 
διατηρούνται από τρίτες χώρες έναντι 
οικονομικών φορέων, αγαθών και 
υπηεσιών της Ένωσης, καθώς και κατά 
την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις εν 
λόγω τρίτες χώρες.

οικονομικών φορέων, αγαθών και 
υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές 
δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων 
παραχώρησης τρίτων χωρών, σχετικά με 
μη καλυπτόμενες δημόσιες συμβάσεις. 
Ορίζει τις διαδικασίες που ακολουθεί η 
Επιτροπή κατά την ανάληψη ερευνών 
σχετικά με εικαζόμενες περιπτώσεις 
μέτρων ή πρακτικών τρίτων χωρών έναντι 
οικονομικών φορέων, αγαθών και 
υπηρεσιών της Ένωσης, καθώς και κατά 
την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις εν 
λόγω τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 245
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής 
μέτρων προσαρμογής των τιμών σε 
προσφορές για συμβάσεις εκτέλεσης έργων 
ή εργασιών, προμήθειας αγαθών και/ή 
παροχής υπηρεσιών και συμβάσεις 
παραχώρησης, με βάση την καταγωγή των 
οικείων οικονομικών φορέων, αγαθών ή 
υπηρεσιών.

Προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής 
μέτρων προσαρμογής των τιμών σε 
προσφορές για συμβάσεις εκτέλεσης έργων 
ή εργασιών, προμήθειας αγαθών και/ή 
παροχής υπηρεσιών και συμβάσεις 
παραχώρησης, καθώς και μέτρων που 
αποσκοπούν στην απαγόρευση της 
πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις της 
ΕΕ, με βάση την καταγωγή των οικείων 
οικονομικών φορέων, αγαθών ή 
υπηρεσιών.

Or. fr

Τροπολογία 246
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

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

Προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής 
μέτρων προσαρμογής των τιμών σε 
προσφορές για συμβάσεις εκτέλεσης έργων 
ή εργασιών, προμήθειας αγαθών και/ή 
παροχής υπηρεσιών και συμβάσεις 
παραχώρησης, με βάση την καταγωγή των 
οικείων οικονομικών φορέων, αγαθών ή 
υπηρεσιών. .

Προβλέπει τη δυνατότητα στην Επιτροπή 
να αποκλείει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, προσφορές για συμβάσεις 
εκτέλεσης έργων ή εργασιών, προμήθειας 
αγαθών και/ή παροχής υπηρεσιών και 
συμβάσεις παραχώρησης, με βάση την 
καταγωγή των οικείων οικονομικών 
φορέων, αγαθών ή υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 247
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής 
μέτρων προσαρμογής των τιμών σε 
προσφορές για συμβάσεις εκτέλεσης 
έργων ή εργασιών, προμήθειας αγαθών 
και/ή παροχής υπηρεσιών και συμβάσεις 
παραχώρησης, με βάση την καταγωγή 
των οικείων οικονομικών φορέων, αγαθών 
ή υπηρεσιών. .

Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη 
δυνατότητα στην Επιτροπή να επιβάλει 
μέτρα IPI, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
σε σχέση με τέτοια μέτρα ή πρακτικές 
τρίτων χωρών για τον περιορισμό της 
πρόσβασης οικονομικών φορέων, αγαθών 
ή υπηρεσιών από τρίτες χώρες στις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 248
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη 
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μέτρων προσαρμογής των τιμών σε 
προσφορές για συμβάσεις εκτέλεσης 
έργων ή εργασιών, προμήθειας αγαθών 
και/ή παροχής υπηρεσιών και συμβάσεις 
παραχώρησης, με βάση την καταγωγή 
των οικείων οικονομικών φορέων, αγαθών 
ή υπηρεσιών. .

δυνατότητα στην Επιτροπή να εγκρίνει 
εκτελεστικές πράξεις που επιβάλλουν 
μέτρα IPI, σε σχέση με τέτοια μέτρα ή 
πρακτικές τρίτων χωρών για τον 
περιορισμό της πρόσβασης οικονομικών 
φορέων, αγαθών ή υπηρεσιών από τρίτες 
χώρες στις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 249
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής 
μέτρων προσαρμογής των τιμών σε 
προσφορές για συμβάσεις εκτέλεσης έργων 
ή εργασιών, προμήθειας αγαθών και/ή 
παροχής υπηρεσιών και συμβάσεις 
παραχώρησης, με βάση την καταγωγή των 
οικείων οικονομικών φορέων, αγαθών ή 
υπηρεσιών. .

Προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής 
μέτρων IPI σε προσφορές για συμβάσεις 
εκτέλεσης έργων ή εργασιών, προμήθειας 
αγαθών και/ή παροχής υπηρεσιών και 
συμβάσεις παραχώρησης, με βάση την 
καταγωγή των οικείων οικονομικών 
φορέων, αγαθών ή υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 250
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στις συμβάσεις που καλύπτονται από τις 
ακόλουθες πράξεις:

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που 
καλύπτονται από τις ακόλουθες πράξεις:

Or. en
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Τροπολογία 251
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
2018/10461α

_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης

Or. en

Τροπολογία 252
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στην ανάθεση συμβάσεων για την 
προμήθεια αγαθών και/ή υπηρεσιών και 
στην ανάθεση συμβάσεων έργων και 
συμβάσεων παραχώρησης. Εφαρμόζεται 
μόνον σε περίπτωση που τα αγαθά ή οι 
υπηρεσίες προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν από τις δημόσιες αρχές. 
Δεν εφαρμόζεται όταν η προμήθεια των 
αγαθών γίνεται για μεταπώληση στο 
εμπόριο ή για να χρησιμοποιηθούν στην 
παραγωγή αγαθών που προορίζονται για 
εμπορική πώληση. Δεν εφαρμόζεται όταν 
οι υπηρεσίες αγοράζονται με σκοπό την 

διαγράφεται
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εμπορική μεταπώληση ή για να 
χρησιμοποιηθούν στην παροχή 
υπηρεσιών που προορίζονται για 
εμπορική πώληση.

Or. en

Τροπολογία 253
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στην ανάθεση συμβάσεων για την 
προμήθεια αγαθών και/ή υπηρεσιών και 
στην ανάθεση συμβάσεων έργων και 
συμβάσεων παραχώρησης. Εφαρμόζεται 
μόνον σε περίπτωση που τα αγαθά ή οι 
υπηρεσίες προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν από τις δημόσιες αρχές. 
Δεν εφαρμόζεται όταν η προμήθεια των 
αγαθών γίνεται για μεταπώληση στο 
εμπόριο ή για να χρησιμοποιηθούν στην 
παραγωγή αγαθών που προορίζονται για 
εμπορική πώληση. Δεν εφαρμόζεται όταν 
οι υπηρεσίες αγοράζονται με σκοπό την 
εμπορική μεταπώληση ή για να 
χρησιμοποιηθούν στην παροχή 
υπηρεσιών που προορίζονται για 
εμπορική πώληση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 254
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στην ανάθεση συμβάσεων για την 
προμήθεια αγαθών και/ή υπηρεσιών και 
στην ανάθεση συμβάσεων έργων και 
συμβάσεων παραχώρησης. Εφαρμόζεται 
μόνον σε περίπτωση που τα αγαθά ή οι 
υπηρεσίες προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν από τις δημόσιες αρχές. 
Δεν εφαρμόζεται όταν η προμήθεια των 
αγαθών γίνεται για μεταπώληση στο 
εμπόριο ή για να χρησιμοποιηθούν στην 
παραγωγή αγαθών που προορίζονται για 
εμπορική πώληση. Δεν εφαρμόζεται όταν 
οι υπηρεσίες αγοράζονται με σκοπό την 
εμπορική μεταπώληση ή για να 
χρησιμοποιηθούν στην παροχή 
υπηρεσιών που προορίζονται για 
εμπορική πώληση.

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στην ανάθεση συμβάσεων για την 
προμήθεια αγαθών και/ή υπηρεσιών και 
στην ανάθεση συμβάσεων έργων και 
συμβάσεων παραχώρησης. Εφαρμόζεται 
μόνον σε περίπτωση που τα αγαθά ή οι 
υπηρεσίες προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν από τις δημόσιες αρχές ή 
σε περίπτωση προ-εμπορικών δημοσίων 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 255
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
μόνον στην περίπτωση περιοριστικών 
μέτρων και/ή πρακτικών που εισάγουν 
διακρίσεις στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, τα οποία εφαρμόζονται από 
τρίτη χώρα σε σχέση με τις αγορές μη 
καλυπτόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της 
Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 256
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
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Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
μόνον στην περίπτωση περιοριστικών 
μέτρων και/ή πρακτικών που εισάγουν 
διακρίσεις στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, τα οποία εφαρμόζονται από 
τρίτη χώρα σε σχέση με τις αγορές μη 
καλυπτόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της 
Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 257
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
μόνον στην περίπτωση περιοριστικών 
μέτρων και/ή πρακτικών που εισάγουν 
διακρίσεις στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, τα οποία εφαρμόζονται από 
τρίτη χώρα σε σχέση με τις αγορές μη 
καλυπτόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της 
Ένωσης.

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
μόνον στην περίπτωση περιοριστικών 
μέτρων, κανόνων και/ή πρακτικών που 
εισάγουν διακρίσεις στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, τα οποία 
εφαρμόζονται από τρίτη χώρα σε σχέση με 
τις αγορές μη καλυπτόμενων αγαθών και 
υπηρεσιών. Ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 258
Emmanuel Maurel

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
μόνον στην περίπτωση περιοριστικών 
μέτρων και/ή πρακτικών που εισάγουν 
διακρίσεις στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, τα οποία εφαρμόζονται από 
τρίτη χώρα σε σχέση με τις αγορές μη 
καλυπτόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της 
Ένωσης.

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στην περίπτωση περιοριστικών μέτρων 
και/ή πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, τα 
οποία εφαρμόζονται από τρίτη χώρα σε 
σχέση με τις αγορές μη καλυπτόμενων 
αγαθών και υπηρεσιών. Ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 259
Emmanuel Maurel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
επίσης στην περίπτωση μέτρων ή 
πρακτικών που εφαρμόζονται από χώρα 
η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος της 
συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις ή 
από τρίτη χώρα που παραβιάζει τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
και ιδίως τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στην αιτιολογική σκέψη 2α.

Or. fr

Τροπολογία 260
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θίγει τυχόν διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης ή μέτρα που 
μπορούν να λάβουν τα κράτη μέλη και οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς τους σύμφωνα με τις πράξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 261
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει 
τυχόν διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης 
ή μέτρα που μπορούν να λάβουν τα κράτη 
μέλη και οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς τους σύμφωνα με τις 
πράξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 262
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη, οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς τους δεν 
εφαρμόζουν περιοριστικά μέτρα έναντι 
οικονομικών φορέων, αγαθών και 
υπηρεσιών από τρίτες χώρες πέραν 

διαγράφεται
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εκείνων που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 263
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη, οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς τους δεν 
εφαρμόζουν περιοριστικά μέτρα έναντι 
οικονομικών φορέων, αγαθών και 
υπηρεσιών από τρίτες χώρες πέραν 
εκείνων που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 264
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη, οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς τους δεν 
εφαρμόζουν περιοριστικά μέτρα έναντι 
οικονομικών φορέων, αγαθών και 
υπηρεσιών από τρίτες χώρες πέραν 
εκείνων που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 265
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Emmanuel Maurel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη, οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς τους δεν 
εφαρμόζουν περιοριστικά μέτρα έναντι 
οικονομικών φορέων, αγαθών και 
υπηρεσιών από τρίτες χώρες πέραν 
εκείνων που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

5. Τα κράτη μέλη, οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς τους δεν 
μπορούν να εφαρμόζουν περιοριστικά 
μέτρα έναντι οικονομικών φορέων, αγαθών 
και υπηρεσιών από τρίτες χώρες πέραν 
εκείνων που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό παρά μόνον σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας, εξαιρετικών περιστάσεων 
ή κινδύνων που απειλούν την 
ακεραιότητα ενός ευρωπαϊκού ή εθνικού 
οικονομικού τομέα που συνδέεται άμεσα 
ή έμμεσα με το αντικείμενο της επίμαχης 
δημόσιας σύμβασης.

Or. fr

Τροπολογία 266
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη, οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς τους 
δύνανται να εφαρμόζουν περιοριστικά 
μέτρα έναντι οικονομικών φορέων, 
αγαθών και υπηρεσιών από τρίτες χώρες, 
εάν η χώρα δεν τηρεί τα διεθνή 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 
και τις συμβάσεις. Η Επιτροπή 
δημιουργεί και επικαιροποιεί τον 
κατάλογο των τρίτων χωρών που έχουν 
περιοριστικά μέτρα στις δημόσιες 
συμβάσεις και συμβάσεις παραχωρήσεών 
τους, όπου αναφέρεται η εκ μέρους τους 
έγκριση και εφαρμογή των διεθνών 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προτύπων και συμβάσεων, ο οποίος θα 
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τίθεται στη διάθεση των κρατών μελών 
και των αναθετουσών αρχών και των 
αναθέτοντων φορέων τους.

Or. en

Τροπολογία 267
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
μόνο σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
που δρομολογούνται μετά την έναρξη 
ισχύος του. Ένα μέτρο IPI εφαρμόζεται 
μόνο σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
που καλύπτονται από το μέτρο IPI και 
έχουν δρομολογηθεί ανά πάσα στιγμή 
μεταξύ της έναρξης ισχύος του εν λόγω 
μέτρου IPI και της λήξης, της ανάκλησης 
ή της αναστολής του. Οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς 
περιλαμβάνουν αναφορά στην εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού και κάθε 
εφαρμόσιμου μέτρου IPI στα έγγραφα της 
σύμβασης για διαδικασίες που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής μέτρου IPI.

Or. en

Τροπολογία 268
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
μόνο σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
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που δρομολογούνται μετά την έναρξη 
ισχύος του. Ένα μέτρο IPI εφαρμόζεται 
μόνο σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
που καλύπτονται από το μέτρο IPI και 
έχουν δρομολογηθεί ανά πάσα στιγμή 
μεταξύ της έναρξης ισχύος του εν λόγω 
μέτρου IPI και της λήξης, της ανάκλησης 
ή της αναστολής του. Οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς 
περιλαμβάνουν αναφορά στην εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού και κάθε 
εφαρμόσιμου μέτρου IPI στα έγγραφα της 
σύμβασης για διαδικασίες που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής μέτρου IPI.

Or. en

Τροπολογία 269
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν 
ότι, κατά την εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς οι 
οικονομικοί φορείς τηρούν τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις στους τομείς της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 
εργατικής νομοθεσίας που έχουν 
θεσπισθεί με το ενωσιακό δίκαιο, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ 
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και της 
συμφωνίας του Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 270
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Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «οικονομικός φορέας»: κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος 
φορέας ή ομάδα τέτοιων ατόμων και/ή 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
προσωρινών ενώσεων επιχειρήσεων, που 
υποβάλλει προσφορά για την εκτέλεση 
έργων και/ή εργασιών, την προμήθεια 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών στην 
αγορά·

α) «οικονομικός φορέας»: 
οικονομικός φορέας όπως ορίζεται στις 
οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ αντίστοιχα·

Or. en

Τροπολογία 271
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «οικονομικός φορέας»: κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος 
φορέας ή ομάδα τέτοιων ατόμων και/ή 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
προσωρινών ενώσεων επιχειρήσεων, που 
υποβάλλει προσφορά για την εκτέλεση 
έργων και/ή εργασιών, την προμήθεια 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών στην 
αγορά·

α) «οικονομικός φορέας»: 
οικονομικός φορέας όπως ορίζεται στις 
οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ αντίστοιχα·

Or. en

Τροπολογία 272
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) «μέτρο προσαρμογής της 
βαθμολογίας»: η σχετική μείωση κατά 
ένα δεδομένο ποσοστό της βαθμολογίας 
μιας προσφοράς που προκύπτει από την 
αξιολόγησή της από αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτοντα φορέα βάσει των κριτηρίων 
ανάθεσης σύμβασης που καθορίζονται 
στα έγγραφα της σύμβασης. Στις 
περιπτώσεις όπου η τιμή ή το κόστος 
είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης, το μέτρο προσαρμογής της 
βαθμολογίας σημαίνει τη σχετική αύξηση, 
για τους σκοπούς της αξιολόγησης των 
προσφορών, κατά ένα δεδομένο ποσοστό 
της τιμής που προσφέρει ο προσφέρων·

Or. en

Τροπολογία 273
Enikő Győri, László Trócsányi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) «μέτρο προσαρμογής της 
βαθμολογίας»: η σχετική μείωση κατά 
ένα δεδομένο ποσοστό της βαθμολογίας 
μιας προσφοράς που προκύπτει από την 
αξιολόγησή της από αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτοντα φορέα βάσει των κριτηρίων 
ανάθεσης σύμβασης που καθορίζονται 
στα έγγραφα της σύμβασης. Στις 
περιπτώσεις όπου η τιμή ή το κόστος 
είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης, το μέτρο προσαρμογής της 
βαθμολογίας σημαίνει τη σχετική αύξηση, 
για τους σκοπούς της αξιολόγησης των 
προσφορών, κατά ένα δεδομένο ποσοστό 
της τιμής που προσφέρει ο προσφέρων·

Or. en
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Τροπολογία 274
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) «αγαθό ή αγαθά»: τα αγαθά που 
αναφέρονται στο αντικείμενο της 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών και 
στις προδιαγραφές της σύμβασης. Δεν 
καλύπτει καμία πρώτη ύλη, υλικό ή 
συστατικό που ενσωματώνεται σε ένα 
αγαθό ή στα παρεχόμενα αγαθά·

Or. en

Τροπολογία 275
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) «αγαθά»: τα αγαθά που 
αναφέρονται στο αντικείμενο της 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών και 
στις προδιαγραφές της σύμβασης, αλλά 
δεν καλύπτουν πρώτες ύλες, υλικά ή 
συστατικά που ενσωματώνονται στα 
παρεχόμενα αγαθά·

Or. en

Τροπολογία 276
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) «εκτιμώμενη αξία»: η εκτιμώμενη 
αξία μιας σύμβασης που υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντίστοιχα·

Or. en

Τροπολογία 277
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) «εκτιμώμενη αξία»: η εκτιμώμενη 
αξία μιας σύμβασης που υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντίστοιχα·

Or. en

Τροπολογία 278
Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) «μέτρο προσαρμογής της 
βαθμολογίας»: η σχετική μείωση κατά 
ένα δεδομένο ποσοστό της βαθμολογίας 
μιας προσφοράς που προκύπτει από την 
αξιολόγησή της από αναθέτουσα αρχή ή 
αναθέτοντα φορέα βάσει των κριτηρίων 
ανάθεσης σύμβασης που καθορίζονται 
στα έγγραφα της σύμβασης.
Για τους σκοπούς των κριτηρίων 
ανάθεσης της σύμβασης, τα κράτη μέλη 
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ενσωματώνουν τις περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές και εργασιακές απαιτήσεις 
που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης των 
εργασιών και απορρέουν από διεθνείς 
υποχρεώσεις ή από νόμους, κανονισμούς, 
διατάγματα και αποφάσεις, τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, 
καθώς και από συλλογικές συμβάσεις.
Στις περιπτώσεις όπου η τιμή ή το 
κόστος είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης 
της σύμβασης, το μέτρο προσαρμογής 
της βαθμολογίας σημαίνει τη σχετική 
αύξηση, για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης των προσφορών, κατά ένα 
δεδομένο ποσοστό της τιμής που 
προσφέρει ο προσφέρων·

Or. en

Τροπολογία 279
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) «αποδεικτικά στοιχεία»: κάθε 
πληροφορία, πιστοποιητικό, 
δικαιολογητικό έγγραφο, δήλωση και 
άλλο αποδεικτικό μέσο που αποσκοπεί 
στην απόδειξη της συμμόρφωσης με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 9α 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), όπως:
i) πιστοποιητικά καταγωγής, δηλώσεις 
προμηθευτή ή δηλώσεις εισαγωγής για 
εμπορεύματα καταγωγής τρίτων χωρών·
ii) περιγραφή των διαδικασιών 
κατασκευής (συμπεριλαμβανομένων 
δειγμάτων, περιγραφών ή φωτογραφιών) 
για τα αγαθά που πρόκειται να 
παραδοθούν·
iii) απόσπασμα των σχετικών μητρώων ή 
οικονομικών καταστάσεων για την 
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προέλευση των υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένου αριθμού 
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 280
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «αναθέτουσα αρχή»: «αναθέτουσα 
αρχή» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ·

β) «αναθέτουσα αρχή»: αναθέτουσα 
αρχή όπως ορίζεται στις οδηγίες 
2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 
αντιστοίχως·

Or. en

Τροπολογία 281
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «αναθέτουσα αρχή»: «αναθέτουσα 
αρχή» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ·

β) «αναθέτουσα αρχή»: αναθέτουσα 
αρχή όπως ορίζεται στις οδηγίες 
2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 
αντιστοίχως·

Or. en

Τροπολογία 282
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «αναθέτων φορέας»: «αναθέτων 
φορέας» όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ 
και στο άρθρο 7 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ·

γ) «αναθέτων φορέας»: «αναθέτων 
φορέας» όπως ορίζεται στην οδηγία 
2014/25/ΕΕ και στην οδηγία 2014/23/ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 283
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) «ενδιαφερόμενο μέρος»: κάθε 
κράτος μέλος και κάθε φυσικό πρόσωπο, 
επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις ή 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
όπως οργανώσεις καταναλωτών των 
οποίων το συμφέρον μπορεί να 
επηρεαστεί από ένα μέτρο τρίτης χώρας·

Or. en

Τροπολογία 284
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «καλυπτόμενα αγαθά ή 
υπηρεσίες»: αγαθά ή υπηρεσίες που 
κατάγονται από χώρα με την οποία η 
Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων 

διαγράφεται
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και/ή συμβάσεων παραχωρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων 
για την πρόσβαση στην αγορά και για το 
οποίο εφαρμόζεται η σχετική συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 285
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «καλυπτόμενα αγαθά ή 
υπηρεσίες»: αγαθά ή υπηρεσίες που 
κατάγονται από χώρα με την οποία η 
Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων 
και/ή συμβάσεων παραχωρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων 
για την πρόσβαση στην αγορά και για το 
οποίο εφαρμόζεται η σχετική συμφωνία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 286
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «μη καλυπτόμενα αγαθά ή 
υπηρεσίες»: αγαθά ή υπηρεσίες που 
κατάγονται από χώρα με την οποία η 
Ένωση δεν έχει συνάψει διεθνή συμφωνία 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχωρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων 
για την πρόσβαση στην αγορά, καθώς και 

διαγράφεται
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αγαθά ή υπηρεσίες καταγόμενα από 
χώρες με τις οποίες η Ένωση έχει 
συνάψει μια τέτοια συμφωνία, αλλά για 
τα οποία δεν εφαρμόζεται η σχετική 
συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 287
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «μη καλυπτόμενα αγαθά ή 
υπηρεσίες»: αγαθά ή υπηρεσίες που 
κατάγονται από χώρα με την οποία η 
Ένωση δεν έχει συνάψει διεθνή συμφωνία 
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων ή 
συμβάσεων παραχωρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων 
για την πρόσβαση στην αγορά, καθώς και 
αγαθά ή υπηρεσίες καταγόμενα από 
χώρες με τις οποίες η Ένωση έχει 
συνάψει μια τέτοια συμφωνία, αλλά για 
τα οποία δεν εφαρμόζεται η σχετική 
συμφωνία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 288
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «περιοριστικό μέτρο και/ή 
πρακτική που εισάγει διακρίσεις στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων»: κάθε 

στ) «μέτρο τρίτης χώρας»: κάθε 
νομοθετικό, κανονιστικό ή διοικητικό 
μέτρο, διαδικασία ή πρακτική ή 
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νομοθετικό, κανονιστικό ή διοικητικό 
μέτρο, διαδικασία ή πρακτική ή 
συνδυασμός αυτών, που εγκρίνονται ή 
διατηρούνται από δημόσιες αρχές ή 
επιμέρους αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς σε τρίτη χώρα, το 
οποίο έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή και 
επαναλαμβανόμενη παρεμπόδιση της 
πρόσβασης των αγαθών, των υπηρεσιών 
και/ή των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης στην αγορά δημοσίων συμβάσεων 
ή συμβάσεων παραχωρήσεων της εν λόγω 
χώρας.

συνδυασμός αυτών, γενικής φύσης, που 
απορρέει από εθνική ή υποεθνική 
πολιτική, που εγκρίνονται ή διατηρούνται 
από δημόσιες αρχές ή επιμέρους 
αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς 
σε τρίτη χώρα, το οποίο έχει ως 
αποτέλεσμα σοβαρή και 
επαναλαμβανόμενη παρεμπόδιση της 
πρόσβασης των αγαθών, των υπηρεσιών 
και/ή των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης στην αγορά δημοσίων συμβάσεων 
ή συμβάσεων παραχωρήσεων της εν λόγω 
χώρας. Σοβαρή και επαναλαμβανόμενη 
παρεμπόδιση τεκμαίρεται επίσης ότι 
υφίσταται όταν η μη τήρηση των διεθνών 
συμβάσεων που αναφέρονται στο 
παράρτημα Χ της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, 
στο παράρτημα Χ της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ και στο παράρτημα XIV της 
οδηγίας 2014/25/ΕΕ στην τρίτη χώρα, 
καθώς και η μη τήρηση των δεσμεύσεων 
που αναλήφθηκαν βάσει της συμφωνίας 
του Παρισιού, επέφεραν δυσκολίες σε 
Ευρωπαίους οικονομικούς φορείς, οι 
οποίες αναφέρθηκαν στην Επιτροπή, 
όταν οι εν λόγω Ευρωπαίοι οικονομικοί 
φορείς προσπάθησαν να εξασφαλίσουν 
την ανάθεση συμβάσεων και συμβάσεων 
παραχωρήσεων σε τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 289
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «περιοριστικό μέτρο και/ή 
πρακτική που εισάγει διακρίσεις στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων»: κάθε 
νομοθετικό, κανονιστικό ή διοικητικό 
μέτρο, διαδικασία ή πρακτική ή 
συνδυασμός αυτών, που εγκρίνονται ή 
διατηρούνται από δημόσιες αρχές ή 

στ) «περιοριστικό μέτρο και/ή 
πρακτική που εισάγει διακρίσεις στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων»: κάθε 
νομοθετικό, κανονιστικό ή διοικητικό 
μέτρο, διαδικασία ή πρακτική ή 
συνδυασμός αυτών, που εγκρίνονται ή 
διατηρούνται από δημόσιες αρχές ή 
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επιμέρους αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς σε τρίτη χώρα, το 
οποίο έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή και 
επαναλαμβανόμενη παρεμπόδιση της 
πρόσβασης των αγαθών, των υπηρεσιών 
και/ή των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης στην αγορά δημοσίων συμβάσεων 
ή συμβάσεων παραχωρήσεων της εν λόγω 
χώρας.

επιμέρους αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς σε τρίτη χώρα, το 
οποίο έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή 
παραβίαση των διεθνών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων και 
συμβάσεων και οδηγεί σε 
επαναλαμβανόμενη παρεμπόδιση της 
πρόσβασης των αγαθών, των υπηρεσιών 
και/ή των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης στην αγορά δημοσίων συμβάσεων 
ή συμβάσεων παραχωρήσεων της εν λόγω 
χώρας.

Or. en

Τροπολογία 290
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «περιοριστικό μέτρο και/ή 
πρακτική που εισάγει διακρίσεις στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων»: κάθε 
νομοθετικό, κανονιστικό ή διοικητικό 
μέτρο, διαδικασία ή πρακτική ή 
συνδυασμός αυτών, που εγκρίνονται ή 
διατηρούνται από δημόσιες αρχές ή 
επιμέρους αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς σε τρίτη χώρα, το 
οποίο έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή και 
επαναλαμβανόμενη παρεμπόδιση της 
πρόσβασης των αγαθών, των υπηρεσιών 
και/ή των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης στην αγορά δημοσίων συμβάσεων 
ή συμβάσεων παραχωρήσεων της εν λόγω 
χώρας.

στ) «μέτρο ή πρακτική τρίτης χώρας»: 
κάθε νομοθετικό, κανονιστικό ή διοικητικό 
μέτρο, διαδικασία ή πρακτική ή 
συνδυασμός αυτών, που εγκρίνονται ή 
διατηρούνται από δημόσιες αρχές ή 
επιμέρους αναθέτουσες αρχές ή 
αναθέτοντες φορείς σε τρίτη χώρα, το 
οποίο έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή και 
επαναλαμβανόμενη παρεμπόδιση της 
πρόσβασης των αγαθών, των υπηρεσιών 
και/ή των οικονομικών φορέων της 
Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων 
ή συμβάσεων παραχωρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 291
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
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Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) «μέτρο IPI»: μέτρο που εγκρίνεται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και περιορίζει την 
πρόσβαση οικονομικών φορέων και/ή 
αγαθών και υπηρεσιών καταγωγής τρίτης 
χώρας στην ενωσιακή αγορά δημοσίων 
συμβάσεων ή συμβάσεων παραχώρησης 
στον τομέα των μη καλυπτόμενων 
δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 292
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) «μέτρο IPI»: μέτρο που εγκρίνεται 
από την Επιτροπή δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού και περιορίζει την πρόσβαση 
οικονομικών φορέων και/ή αγαθών και 
υπηρεσιών καταγωγής τρίτων χωρών 
στην ενωσιακή αγορά δημοσίων 
συμβάσεων ή συμβάσεων παραχώρησης 
στον τομέα των μη καλυπτόμενων 
δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 293
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στβ) «μη καλυπτόμενες δημόσιες 
συμβάσεις»: διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων για αγαθά, 
υπηρεσίες ή συμβάσεις παραχώρησης για 
τις οποίες η Ένωση δεν έχει αναλάβει 
δεσμεύσεις πρόσβασης στην αγορά στο 
πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων ή των 
συμβάσεων παραχώρησης·

Or. en

Τροπολογία 294
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στβ) «μη καλυπτόμενες δημόσιες 
συμβάσεις»: διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων για αγαθά, 
υπηρεσίες ή συμβάσεις παραχώρησης για 
τις οποίες η Ένωση δεν έχει αναλάβει 
δεσμεύσεις πρόσβασης στην αγορά στο 
πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων ή των 
συμβάσεων παραχώρησης·

Or. en

Τροπολογία 295
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στγ) «συμβάσεις»: «δημόσιες 
συμβάσεις» όπως ορίζονται στην οδηγία 
2014/24/ΕΕ, «συμβάσεις παραχώρησης» 
όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/23/ΕΕ 
και «συμβάσεις προμηθειών, έργων και 
υπηρεσιών» όπως ορίζονται στην οδηγία 
2014/25/ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 296
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στγ) «σύμβαση»: δημόσιες συμβάσεις 
όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/24/ΕΕ, 
«συμβάσεις παραχώρησης» όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2014/23/ΕΕ και 
«συμβάσεις προμηθειών, έργων και 
υπηρεσιών όπως ορίζονται στην οδηγία 
2014/25/ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 297
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στδ) «προσφέρων»: προσφέρων όπως 
ορίζεται στις οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντίστοιχα·

Or. en
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Τροπολογία 298
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στδ) «προσφέρων»: προσφέρων όπως 
ορίζεται στις οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντίστοιχα·

Or. en

Τροπολογία 299
Inma Rodríguez-Piñero

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) «υπεργολαβία»: η διευθέτηση της 
εκτέλεσης μέρους μιας σύμβασης από 
τρίτο μέρος. Η απλή παράδοση αγαθών ή 
μερών που είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση μιας υπηρεσίας δεν θεωρείται 
υπεργολαβία. Όταν η εν λόγω παράδοση 
αγαθών ή μερών αντιπροσωπεύει 
περισσότερο από το 10 % της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η παράδοση θα 
θεωρείται «υπεργολαβία».

Or. en

Τροπολογία 300
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) «υπεργολαβία»: η διευθέτηση της 
μερικής εκτέλεσης μιας σύμβασης από 
τρίτο μέρος· η απλή παράδοση αγαθών ή 
μερών που είναι αναγκαία για την παροχή 
μιας υπηρεσίας δεν θεωρείται 
υπεργολαβία.

Or. en

Τροπολογία 301
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ΜΜΕ: οι ΜΜΕ όπως ορίζονται 
στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής25.

διαγράφεται

_________________
25 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

Or. en

Τροπολογία 302
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ΜΜΕ: οι ΜΜΕ όπως ορίζονται 
στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής25.

διαγράφεται
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_________________
25 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

Or. en

Τροπολογία 303
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) «ενωσιακό συμφέρον»: κάθε 
συμπέρασμα σχετικά με το κατά πόσον το 
συμφέρον της Ένωσης επιβάλλει 
παρέμβαση πρέπει να βασίζεται σε 
συνολική εκτίμηση όλων των ποικίλων 
συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των συμφερόντων της εγχώριας 
βιομηχανίας, των χρηστών και των 
καταναλωτών. Δεν δύναται να 
εφαρμόζονται μέτρα στις περιπτώσεις 
όπου οι αρχές, βάσει όλων των 
πληροφοριών που προσκομίστηκαν, είναι 
σε θέση να καταλήξει σαφώς στο 
συμπέρασμα ότι η εφαρμογή των μέτρων 
αυτών αντίκειται προς το ενωσιακό 
συμφέρον.
[Βλ., κατ’ αvαλoγίαv, το άρθρο 21 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την 
άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν 
αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(κωδικοποίηση)]

Or. en
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Τροπολογία 304
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) «αποδεικτικά στοιχεία»: κάθε 
πληροφορία, πιστοποιητικό, 
δικαιολογητικό έγγραφο, δήλωση και 
άλλο αποδεικτικό μέσο που αποσκοπεί 
στην απόδειξη της συμμόρφωσης με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 στοιχείο γ). Μπορεί να 
περιλαμβάνουν:
i) πιστοποιητικά καταγωγής, δηλώσεις 
προμηθευτή ή δηλώσεις εισαγωγής για 
εμπορεύματα καταγωγής τρίτων χωρών·
ii) περιγραφή των διαδικασιών 
κατασκευής (συμπεριλαμβανομένων 
δειγμάτων, περιγραφών ή φωτογραφιών) 
για τα αγαθά που πρόκειται να 
παραδοθούν· και
iii) απόσπασμα των σχετικών μητρώων ή 
οικονομικών καταστάσεων για την 
προέλευση των υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένου αριθμού 
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 305
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) «υπεργολαβία»: η ανάθεση της 
εκτέλεσης μέρους μιας σύμβασης σε 
τρίτο μέρος·
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Or. en

Τροπολογία 306
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. «μέτρο IPI»: μέτρο που εγκρίνεται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με τους 
όρους του παρόντος κανονισμού, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, το οποίο 
αποκλείει την πρόσβαση οικονομικών 
φορέων και/ή αγαθών και υπηρεσιών 
τρίτων χωρών στην αγορά δημοσίων 
συμβάσεων της Ένωσης· το μέτρο IPI 
μπορεί να εφαρμόζεται σε οικονομικούς 
φορείς και/ή αγαθά και υπηρεσίες που 
προέρχονται από χώρες που δεν 
εφαρμόζουν διεθνή κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα και συμβάσεις, 
όπως υποδεικνύεται από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 307
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η εκτέλεση έργων και/ή 
εργασιών, κατά την έννοια των οδηγιών 
2014/25/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και της οδηγίας 
2014/23/ΕΕ θεωρείται ως παροχή 
υπηρεσίας.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, με εξαίρεση το άρθρο 8α 
παράγραφοι 3 και 6, η εκτέλεση έργων ή 
εργασιών, κατά την έννοια των οδηγιών 
2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και της οδηγίας 
2014/25/ΕΕ θεωρείται ως παροχή 
υπηρεσίας.

Or. en
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Τροπολογία 308
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η εκτέλεση έργων και/ή 
εργασιών, κατά την έννοια των οδηγιών 
2014/25/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και της οδηγίας 
2014/23/ΕΕ θεωρείται ως παροχή 
υπηρεσίας.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, με εξαίρεση το άρθρο 5 
παράγραφοι 3 και 7, η εκτέλεση έργων 
και/ή εργασιών, κατά την έννοια των 
οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και της 
οδηγίας 2014/25/ΕΕ θεωρείται ως παροχή 
υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 309
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανόνες καταγωγής Καθορισμός της καταγωγής

Or. en

Τροπολογία 310
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανόνες καταγωγής Καθορισμός της καταγωγής



PE699.064v01-00 130/133 AM\1241359EL.docx

EL
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Τροπολογία 311
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η καταγωγή ενός αγαθού 
καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 22 
έως 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/26 του Συμβουλίου26.

διαγράφεται

_________________
26 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 312
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η καταγωγή ενός αγαθού 
καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 22 
έως 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/26 του Συμβουλίου26.

διαγράφεται

_________________
26 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

Or. en
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Τροπολογία 313
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η καταγωγή μιας υπηρεσίας 
καθορίζεται με βάση την καταγωγή του 
οικονομικού φορέα που την παρέχει.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 314
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η καταγωγή μιας υπηρεσίας 
καθορίζεται με βάση την καταγωγή του 
οικονομικού φορέα που την παρέχει.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 315
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Στην περίπτωση φυσικού 
προσώπου, η χώρα της οποίας είναι 
υπήκοος ή στην οποία έχει το δικαίωμα 
μόνιμης διαμονής·

α) Στην περίπτωση φυσικού 
προσώπου, η χώρα της οποίας είναι 
υπήκοος ή στην οποία το πρόσωπο αυτό 
έχει το δικαίωμα μόνιμης διαμονής·
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Τροπολογία 316
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Στην περίπτωση φυσικού 
προσώπου, η χώρα της οποίας είναι 
υπήκοος ή στην οποία έχει το δικαίωμα 
μόνιμης διαμονής·

α) Στην περίπτωση φυσικού 
προσώπου, η χώρα της οποίας είναι 
υπήκοος ή στην οποία το πρόσωπο αυτό 
έχει το δικαίωμα μόνιμης διαμονής·

Or. en

Τροπολογία 317
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εάν η υπηρεσία δεν παρέχεται 
μέσω της εμπορικής παρουσίας στο 
εσωτερικό της Ένωσης, η χώρα όπου το 
νομικό πρόσωπο έχει συσταθεί ή κατ’ άλλο 
τρόπο οργανωθεί υπό τη νομοθεσία της εν 
λόγω χώρας και στην επικράτεια της 
οποίας το νομικό πρόσωπο έχει ασκήσει 
ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες·

i) η χώρα όπου το νομικό πρόσωπο 
έχει συσταθεί ή κατ’ άλλο τρόπο 
οργανωθεί υπό τη νομοθεσία της εν λόγω 
χώρας και στην επικράτεια της οποίας το 
νομικό πρόσωπο έχει ασκήσει ουσιαστικές 
επιχειρηματικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 318
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εάν η υπηρεσία δεν παρέχεται 
μέσω της εμπορικής παρουσίας στο 
εσωτερικό της Ένωσης, η χώρα όπου το 
νομικό πρόσωπο έχει συσταθεί ή κατ’ άλλο 
τρόπο οργανωθεί υπό τη νομοθεσία της εν 
λόγω χώρας και στην επικράτεια της 
οποίας το νομικό πρόσωπο έχει ασκήσει 
ουσιαστικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες·

i) η χώρα όπου το νομικό πρόσωπο 
έχει συσταθεί ή κατ’ άλλο τρόπο 
οργανωθεί υπό τη νομοθεσία της εν λόγω 
χώρας και στην επικράτεια της οποίας το 
νομικό πρόσωπο έχει ασκήσει ουσιαστικές 
επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες 
έχουν άμεση και πραγματική σχέση με 
την οικονομία της οικείας χώρας·

Or. en


