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10.5.2017 A8-0123/3 

Τροπολογία  3 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Patrick Le 

Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας 

2015/2059(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη την 380ή έκθεση της 

Επιτροπής για την Ελευθερία του 

Συνεταιρίζεσθαι της ΔΟΕ, 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/4 

Τροπολογία  4 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας 

2015/2059(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 

της 25ης Νοεμβρίου 2010, για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες10, 

 

 

________________ 

10 ΕΕ C 99Ε της 3.4.2012, σ. 31. 

 

 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 

της 25ης Νοεμβρίου 2010, για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες10, και το ψήφισμά 

του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την 

εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του 

Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη11, 

 

_________________ 

10 ΕΕ C 99Ε της 3.4.2012, σ. 31. 

11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8 TA(2016)0298. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/5 

Τροπολογία  5 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας 

2015/2059(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ 

της ΕΕ και της Κορέας είναι η πρώτη μιας 

νέας γενεάς συμφωνιών ελευθέρων 

συναλλαγών που συνάπτει η ΕΕ με εταίρο 

από την Ασία και η οποία, εκτός από την 

κατάργηση των δασμών, περιλαμβάνει 

επίσης διατάξεις για την εξάλειψη των μη 

δασμολογικών εμποδίων, δημιουργώντας 

νέες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά 

του τομέα των υπηρεσιών και 

επενδύσεων, καθώς και σε τομείς όπως 

αυτοί της πνευματικής ιδιοκτησίας, των 

δημοσίων συμβάσεων και της πολιτικής 

ανταγωνισμού, και, ως εκ τούτου, θα 

χρησιμεύσει ως παράδειγμα για 

μελλοντικές συμφωνίες ελευθέρων 

συναλλαγών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ 

της ΕΕ και της Κορέας είναι η πρώτη μιας 

νέας γενεάς συμφωνιών ελευθέρων 

συναλλαγών η οποία, εκτός από την 

κατάργηση των δασμών, περιλαμβάνει 

επίσης διατάξεις για την εξάλειψη των μη 

δασμολογικών εμποδίων, δημιουργώντας 

νέες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά 

για μεγάλες εταιρείες και επενδυτές, 

καθώς και σε τομείς όπως αυτοί της 

πνευματικής ιδιοκτησίας, των δημοσίων 

συμβάσεων και την πολιτικής 

ανταγωνισμού· 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/6 

Τροπολογία  6 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας 

2015/2059(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε- περίπτωση 1  

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– το εμπορικό έλλειμα της Ένωσης 

στις συναλλαγές με την Κορέα, που 

ανήρθε σε 7,6 δισ. EUR κατά την 12μηνη 

περίοδο πριν από τη σύναψη της 

συμφωνίας, έχει μετετράπη, κατά το 

πέμπτο έτος ισχύος της συμφωνίας, σε 

εμπορικό πλεόνασμα ύψους 2,5 δισ.  EUR·  

– το εμπορικό έλλειμα της Ένωσης 

στις συναλλαγές με την Κορέα, που 

ανήρθε σε 7,6 δισ. EUR κατά την 12μηνη 

περίοδο πριν από τη σύναψη της 

συμφωνίας, μετετράπη, κατά το πέμπτο 

έτος ισχύος της συμφωνίας, σε εμπορικό 

πλεόνασμα ύψους 2,5 δισ.  EUR, κάτι που 

δείχνει ότι η συμφωνία αυτή είναι 

επιζήμια για την οικονομική ανάπτυξη 

του Κορεάτη εταίρου μας· 

Or. en 



 

AM\1125599EL.docx  PE603.743v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.5.2017 A8-0123/7 

Τροπολογία  7 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας 

2015/2059(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε- περίπτωση 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– μια Επιτροπή για το εμπόριο και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη έχει συσταθεί και 

λειτουργεί, η οποία αποτελεί εξειδικευμένο 

όργανο που θα αναλάβει την υλοποίηση 

του κεφαλαίου της συμφωνίας μεταξύ της 

ΕΕ και της Κορέας για το εμπόριο και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη· 

– μια Επιτροπή για το εμπόριο και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη έχει συσταθεί και 

λειτουργεί επίσημα, η οποία αποτελεί 

εξειδικευμένο όργανο που θα αναλάβει την 

υλοποίηση του κεφαλαίου της συμφωνίας 

μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας για το 

εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά 

δεν έχει εξασφαλίσει οιεσδήποτε 

βελτιώσεις όσον αφορά τη σοβαρή 

κατάσταση των συνδικαλιστών στην 

Κορέα· 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/8 

Τροπολογία  8 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας 

2015/2059(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1α. επικρίνει έντονα το γεγονός ότι το 

2016 η Κυβέρνηση της Κορέας σκλήρυνε 

τη δράση της έναντι του συνδικαλιστικού 

κινήματος, με τον Πρόεδρο της 

Κορεατικής Συνομοσπονδίας 

Συνδικαλιστικών Ενώσεων (KCTU), Han 

Sang-gyun, να καταδικάζεται σε πέντε 

έτη φυλάκισης για τη συμμετοχή του σε 

απεργίες και διαδηλώσεις το 2015 κατά 

της κυβερνητικής πολιτικής που 

αποβλέπει στην κατάργηση των 

συλλογικών συμβάσεων και τη σημαντική 

αποδυνάμωση της εργατικής νομοθεσίας· 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/9 

Τροπολογία  9 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας 

2015/2059(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1β. εκφράζει τη μεγάλη του ανησυχία 

για την πλέον πρόσφατη βίαιη καταστολή 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων στη 

Δημοκρατίας της Κορέας και φοβάται ότι 

αυτό ενδέχεται να συνιστά παραβίαση του 

άρθρου 13.7(2) της συμφωνίας· καλεί την 

Επιτροπή να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με 

τις αρχές της Κορέας σχετικά με την 

παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι και η ουσιαστική 

αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικής 

διαπραγμάτευσης· 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/10 

Τροπολογία  10 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας 

2015/2059(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επικροτεί το γεγονός ότι η 

συμφωνία οδήγησε σε σημαντική αύξηση 

του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της 

Κορέας· ζητεί από την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να εξετάσουν περαιτέρω τις 

επιπτώσεις και τον άμεσο αντίκτυπο της 

συμφωνίας στην ευημερία των 

καταναλωτών, στους επιχειρηματίες και 

στην ευρωπαϊκή οικονομία, και να 

ενημερώνουν πιο αποτελεσματικά το κοινό 

για τις επιπτώσεις αυτές· 

2. διαπιστώνει ότι υπήρξε σημαντική 

αύξηση του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και 

της Κορέας κατά τα τελευταία 5 έτη, η 

οποία οφείλεται εν μέρει στη συμφωνία 

και εν μέρει στην υποτίμηση του ευρώ· 

ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να εξετάσουν περαιτέρω τις επιπτώσεις και 

τον άμεσο αντίκτυπο της συμφωνίας στην 

ευημερία των καταναλωτών, στην 

απασχόληση και στις ποιοτικές θέσεις 

εργασίας, στα εργατικά και ανθρώπινα 

δικαιώματα, στο περιβάλλον, στους 

επιχειρηματίες και στην ευρωπαϊκή 

οικονομία, και να ενημερώνουν πιο 

αποτελεσματικά το κοινό για τις 

επιπτώσεις αυτές· 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/11 

Τροπολογία  11 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας 

2015/2059(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. τονίζει ότι η συμφωνία ελεύθερων 

συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της 

Κορέας, όπως και οι άλλες συμφωνίες για 

ελεύθερες συναλλαγές, υπηρεσίες και 

επενδύσεις, επηρεάζει θετικά την 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 

συμβαλλομένων μερών, την οικονομική 

ολοκλήρωση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και 

την προσέγγιση μεταξύ των χωρών και 

των πολιτών τους· 

διαγράφεται 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/12 

Τροπολογία  12 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας 

2015/2059(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τις προσπάθειες του 

Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών και 

των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων 

που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του κεφαλαίου για το εμπόριο 

και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

συνολικής δέσμης της συμφωνίας 

ελευθέρων συναλλαγών· υπενθυμίζει ότι 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχουν 

δεσμευθεί βάσει του άρθρου 13.4 της 

συμφωνίας να σέβονται, να προωθούν και 

να υλοποιούν στις νομοθεσίες και στις 

πρακτικές τους τις αρχές που απορρέουν 

από τις υποχρεώσεις τους ως μελών της 

ΔΟΕ και τη Δήλωση της ΔΟΕ περί 

Θεμελιωδών Αρχών και Δικαιωμάτων 

στην Εργασία, ιδίως δε την ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 

συλλογικής διαπραγμάτευσης· τονίζει, 

ωστόσο, ότι η πρόοδος που έχει επιτελέσει 

η Κορέα ως προς τους στόχους που 

κατοχυρώνονται στο κεφάλαιο περί 

εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης δεν 

είναι ικανοποιητική και ότι εξακολουθούν 

να υπάρχουν περιπτώσεις παραβίασης της 

ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, 

συμπεριλαμβανομένων ανησυχητικών 

5. επισημαίνει τις προσπάθειες του 

Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών και 

των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων 

που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του κεφαλαίου για το εμπόριο 

και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

συνολικής δέσμης της συμφωνίας 

ελευθέρων συναλλαγών· υπενθυμίζει ότι 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχουν 

δεσμευθεί βάσει του άρθρου 13.4 της 

συμφωνίας να σέβονται, να προωθούν και 

να υλοποιούν στις νομοθεσίες και στις 

πρακτικές τους τις αρχές που απορρέουν 

από τις υποχρεώσεις τους ως μελών της 

ΔΟΕ και τη Δήλωση της ΔΟΕ περί 

Θεμελιωδών Αρχών και Δικαιωμάτων 

στην Εργασία, ιδίως δε την ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 

συλλογικής διαπραγμάτευσης· τονίζει, 

ωστόσο, ότι η πρόοδος που έχει επιτελέσει 

η Κορέα ως προς τους στόχους που 

κατοχυρώνονται στο κεφάλαιο περί 

εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης δεν 

είναι ικανοποιητική και ότι εξακολουθούν 

να υπάρχουν περιπτώσεις παραβίασης της 

ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, 

συμπεριλαμβανομένων ανησυχητικών 



 

AM\1125599EL.docx  PE603.743v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

παραδειγμάτων φυλάκισης 

συνδικαλιστικών ηγετών, και παρέμβασης 

στις διαπραγματεύσεις, θέμα στο οποίο οι 

διαπραγματευτικοί εταίροι θα πρέπει να 

διατηρήσουν την αυτονομία τους· ζητεί, 

στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να 

ξεκινήσει επίσημες διαβουλεύσεις με την 

Κορεατική Κυβέρνηση σύμφωνα με το 

άρθρο 13.14 της συμφωνίας και, εάν οι 

διαβουλεύσεις αυτές αποτύχουν, καλεί την 

ομάδα εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται 

στο ίδιο άρθρο να αναλάβει δράση και να 

συνεχίσει τον διάλογο σχετικά με τη μη 

συμμόρφωση της Κορεατικής Κυβέρνησης 

με ορισμένες από τις δεσμεύσεις της, και 

ιδίως να καταβάλει συνεχείς και εντατικές 

προσπάθειες, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 

που καθορίζονται στη συμφωνία, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η κύρωση, 

από την Κορέα, των θεμελιωδών 

συμβάσεων της ΔΟΕ που η εν λόγω χώρα 

δεν έχει ακόμη κυρώσει· 

παραδειγμάτων φυλάκισης 

συνδικαλιστικών ηγετών, και παρέμβασης 

στις διαπραγματεύσεις, θέμα στο οποίο οι 

διαπραγματευτικοί εταίροι θα πρέπει να 

διατηρήσουν την αυτονομία τους· ζητεί, 

στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να 

ξεκινήσει επίσημες διαβουλεύσεις με την 

Κορεατική Κυβέρνηση σύμφωνα με το 

άρθρο 13.14 της συμφωνίας και, εάν οι 

διαβουλεύσεις αυτές αποτύχουν, καλεί την 

ομάδα εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται 

στο ίδιο άρθρο να αναλάβει δράση και να 

συνεχίσει τον διάλογο σχετικά με τη μη 

συμμόρφωση της Κορεατικής Κυβέρνησης 

με ορισμένες από τις δεσμεύσεις της, και 

ιδίως να καταβάλει συνεχείς και εντατικές 

προσπάθειες, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 

που καθορίζονται στη συμφωνία, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η κύρωση, 

από την Κορέα, των θεμελιωδών 

συμβάσεων της ΔΟΕ που η εν λόγω χώρα 

δεν έχει ακόμη κυρώσει, παρά την 

υποχρέωσή της να το πράξει σύμφωνα με 

το άρθρο 13.4(3), παράγραφοι 1-4 της 

συμφωνίας· 

Or. en 
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Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας 

2015/2059(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  δ α) ο αντίκτυπος της ΣΕΣ στο 

περιβάλλον και στην καλή διαβίωση των 

ζώων: αυξημένη παραγωγή 

βιομηχανικών και τοξικών αποβλήτων· 

ρύπανση των ωκεανών από πετρέλαιο και 

βαρέα μέταλλα· αυξημένες εκπομπές CO2 

λόγω της αύξησης των μεταφορών και 

του εμπορίου ιδίως από αυτοκίνητα 

υψηλών επιδόσεων· 

Or. en 
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Τροπολογία  14 
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Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. σημειώνει ότι πρόσφατα υπήρξαν 

περιπτώσεις δημιουργίας νέων μη 

δασμολογικών φραγμών, όπως μη 

προϋπάρχοντα τεχνικά πρότυπα για 

μηχανήματα, εξοπλισμό ή οχήματα·  

τονίζει ότι ένα ιδιαίτερα απαράδεκτο 

φαινόμενο είναι η απόσυρση της έγκρισης 

τύπου οχημάτων για διάφορους 

ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων 

για ατεκμηρίωτους λόγους· καλεί την 

Επιτροπή να ξεκινήσει διμερείς συνομιλίες 

για την εξάλειψη του αρνητικού αυτού 

φαινομένου· 

8. σημειώνει ότι πρόσφατα υπήρξαν 

περιπτώσεις δημιουργίας νέων μη 

δασμολογικών φραγμών, όπως μη 

προϋπάρχοντα τεχνικά πρότυπα για 

μηχανήματα, εξοπλισμό ή οχήματα· τονίζει 

ότι ένα ιδιαίτερα απαράδεκτο φαινόμενο 

είναι η απόσυρση της έγκρισης τύπου 

οχημάτων για διάφορους ευρωπαίους 

κατασκευαστές αυτοκινήτων για 

ατεκμηρίωτους λόγους· καλεί την 

Επιτροπή να ξεκινήσει διμερείς συνομιλίες 

για την εξάλειψη των αντικειμενικά 

άχρηστων εμπορικών φραγμών, αλλά να 

απόσχει από την αμφισβήτηση ρυθμίσεων 

που είναι σημαντικές για την υγεία και το 

περιβάλλον· 

Or. en 
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Adam Szejnfeld 

Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας 

2015/2059(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. επισημαίνει ότι πολυάριθμες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δεν 

είναι ενήμερες για τις δυνατότητες που 

προσφέρει η συμφωνία· καλεί, ως εκ 

τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

της ΕΕ να εξετάσουν ιδίως το ποσοστό 

αξιοποίησης των προτιμήσεων από τις 

ΜΜΕ και να αναλάβουν αποτελεσματική 

δράση για να επιστήσουν την προσοχή 

των ΜΜΕ στις δυνατότητες που έχουν 

δημιουργηθεί από τη συμφωνία· 

9. επισημαίνει ότι πολυάριθμες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δεν 

έχουν επωφεληθεί από τη συμφωνία όπως 

είχε αναγγελθεί· καλεί, ως εκ τούτου, την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 

εξετάσουν τους λόγους στους οποίους 

οφείλεται το γεγονός αυτό·  

Or. en 
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Adam Szejnfeld 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. υποστηρίζει την περαιτέρω 

εμβάθυνση των εμπορικών και 

επενδυτικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και 

της Κορέας, ιδίως όσον αφορά το 

κεφάλαιο της συμφωνίας σχετικά με τις 

επενδύσεις· προσδοκά ότι οι δυσκολίες 

που αφορούν το κεφάλαιο εμπορίου και 

βιώσιμης ανάπτυξης θα επιλυθούν πριν 

από τις διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο 

περί επενδύσεων· υποστηρίζει τη 

δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών της 

συμφωνίας να δημιουργήσουν περαιτέρω 

οικονομική μεγέθυνση και βιώσιμη 

ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών της ΕΕ 

και της Κορέας· καλεί την Επιτροπή και 

την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της 

Κορέας να μη χρησιμοποιούν την παλαιά 

μέθοδο ISDS σε περίπτωση 

διαπραγματεύσεων για ένα κεφάλαιο 

σχετικά με τις επενδύσεις, αλλά, 

αντιθέτως, να αξιοποιηθεί η πρόταση της 

Επιτροπής για ένα νέο πολυμερές 

σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων, και 

καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 

μακροπρόθεσμα ένα πολυμερές σύστημα 

επενδυτικού δικαστηρίου, το οποίο θα 

μπορούσε δυνητικά να αντικαταστήσει 

όλους μηχανισμούς επίλυσης επενδυτικών 

διαφορών στις υφιστάμενες και τις 

10. προσδοκά ότι οι δυσκολίες που 

αφορούν το κεφάλαιο εμπορίου και 

βιώσιμης ανάπτυξης θα επιλυθούν πριν 

από οιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για μια 

εμβάθυνση της συμφωνίας· υποστηρίζει 

τη δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών 

της συμφωνίας να δημιουργήσουν 

περαιτέρω οικονομική μεγέθυνση και 

βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των 

πολιτών της ΕΕ και της Κορέας· καλεί την 

Επιτροπή και την Κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας της Κορέας να μη 

χρησιμοποιούν καμία μέθοδο ISDS σε 

περίπτωση διαπραγματεύσεων για ένα 

κεφάλαιο σχετικά με τις επενδύσεις, αλλά 

να επιμείνουν στον υφιστάμενο 

διακρατικό μηχανισμό, ο οποίος έχει 

αποδειχθεί επαρκής· 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. τονίζει τη σημασία της περαιτέρω 

ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας στο 

πολυμερές, πλειονομερές και περιφερειακό 

διεθνές πλαίσιο, εντός του ΠΟΕ, όπως σε 

σχέση με τις διαπραγματεύσεις σχετικά με 

τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά 

(EGA) και τη συμφωνία για συναλλαγές 

στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)·  

11. τονίζει τη σημασία της περαιτέρω 

ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας στο 

πολυμερές, πλειονομερές και περιφερειακό 

διεθνές πλαίσιο, εντός του ΠΟΕ και άλλων 

διεθνών οργανώσεων όπως η ΔΟΕ και το 

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

του ΟΗΕ, όπως για παράδειγμα σε σχέση 

με τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη 

συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά 

(EGA) και τη Διεθνή Συνθήκη για τις 

Διεθνικές Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα· 

Or. en 

 

 

 


