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6.2.2019 A8-0048/1

Τροπολογία 1
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0048/2019
David Martin
Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Σιγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0093M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει, σε σχέση με την 
ελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, ότι η συμφωνία περιλαμβάνει 
ρήτρα περί μέτρων προληπτικής εποπτείας 
η οποία επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη 
να θεσπίζουν ή να διατηρούν μέτρα για 
προληπτικούς λόγους και ιδίως να 
προστατεύουν τους καταθέτες και τους 
επενδυτές, και να διασφαλίζουν την 
ακεραιότητα και τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων των 
μερών·

8. υπενθυμίζει, σε σχέση με την 
ελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, ότι η συμφωνία περιλαμβάνει 
ρήτρα περί μέτρων προληπτικής εποπτείας 
η οποία επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη 
να θεσπίζουν ή να διατηρούν μέτρα για 
προληπτικούς λόγους και ιδίως να 
προστατεύουν τους καταθέτες και τους 
επενδυτές, και να διασφαλίζουν την 
ακεραιότητα και τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων των 
μερών· εκφράζει, ωστόσο, τον 
αποτροπιασμό του για το γεγονός ότι η 
ΣΕΣ περιορίζει τη χρήση της ρήτρας περί 
μέτρων προληπτικής εποπτείας για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω της 
εφαρμογής δοκιμής αναγκαιότητας·
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6.2.2019 A8-0048/2

Τροπολογία 2
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0048/2019
David Martin
Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Σιγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0093M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 8α. υπενθυμίζει ότι η Σινγκαπούρη 
είναι παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό 
κέντρο· εκφράζει, συνεπώς, την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι η ΣΕΣ 
περιλαμβάνει πολύ ευρύ ορισμό των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που 
καλύπτει το δημόσιο χρέος και τις 
εξωχρηματιστηριακές αγορές για 
παράγωγα προϊόντα και κινητές αξίες, 
και απαγορεύει τα μέτρα πρόληψης 
συστημικών κινδύνων στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως τη 
δυνατότητα καθορισμού ανώτατων ορίων 
για τα περιουσιακά στοιχεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τον 
διαχωρισμό των τραπεζών λιανικής 
τραπεζικής από τις επενδυτικές τράπεζες, 
τον περιορισμό των συμμετοχών 
μετοχικού κεφαλαίου των παραδοσιακών 
τραπεζών σε λιγότερο ρυθμιζόμενα 
ιδρύματα, την αποδοχή των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μόνο ως 
θυγατρικών ή την αποδοχή της χρήσης 
παράγωγων προϊόντων μόνο για σκοπούς 
μετριασμού του κινδύνου· υπογραμμίζει 
ότι οι δεσμεύσεις της ΕΕ για 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα 
μπορούσαν να περιορίσουν την 
αποτελεσματικότητα της θέσπισης 
περισσότερο προληπτικών κανονιστικών 
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ρυθμίσεων στην ΕΕ, όπως ο κανονισμός 
για τις μεμονωμένες μητρικές 
επιχειρήσεις όσον αφορά τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις για τους συστημικά 
σημαντικούς αλλοδαπούς παρόχους 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·
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6.2.2019 A8-0048/3

Τροπολογία 3
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0048/2019
David Martin
Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Σιγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0093M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 13α. υπενθυμίζει ότι οι δεσμεύσεις 
διασυνοριακής ροής δεδομένων στο 
κεφάλαιο 8 —συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών— δεν 
παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την 
προστασία των δεδομένων και είναι 
ασυμβίβαστες με το καθεστώς 
προστασίας δεδομένων της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι η ιδέα πως το 
ηλεκτρονικό εμπόριο «πρέπει να είναι 
πλήρως συμβατ[ό] με τα διεθνή πρότυπα 
προστασίας δεδομένων» είναι εντελώς 
ανεπαρκής για την προστασία των 
ευρωπαϊκών προτύπων προστασίας 
δεδομένων· υπενθυμίζει ότι το κεφάλαιο 
του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν μπορεί να 
τεθεί σε ισχύ μέχρις ότου επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων, η οποία θα εξυψώνει τα 
πρότυπα της Σιγκαπούρης στο ίδιο 
επίπεδο με τα πρότυπα της ΕΕ και θα 
σέβεται πλήρως τα πρότυπα της ΕΕ·
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6.2.2019 A8-0048/4

Τροπολογία 4
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0048/2019
David Martin
Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Σιγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0093M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί την υπογραφή από τη 
Σιγκαπούρη, στις 21 Ιουνίου 2017, της 
πολυμερούς συμφωνίας αρμόδιων αρχών 
(MCAA) για την εφαρμογή του 
παγκόσμιου προτύπου αυτόματης 
ανταλλαγής πληροφοριών για 
φορολογικούς σκοπούς και την 
κοινοποίησή της στον ΟΟΣΑ, στις 30 
Ιουνίου 2017, σχετικά με την πρόθεσή της 
να ενεργοποιήσει αυτόματες ανταλλαγές 
βάσει της εν λόγω συμφωνίας με όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία δεν 
υπήρχε διμερής συμφωνία για τον ίδιο 
σκοπό· σημειώνει ότι η Σιγκαπούρη δεν 
είναι ούτε στη «μαύρη λίστα» ούτε στον 
«κατάλογο επιτήρησης» του καταλόγου 
της ομάδας κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ 
των μη συνεργάσιμων φορολογικών 
δικαιοδοσιών, αν και έχει επικριθεί από 
ορισμένες ΜΚΟ για την παροχή 
φορολογικών κινήτρων σε εταιρείες·

9. επικροτεί την υπογραφή από τη 
Σιγκαπούρη, στις 21 Ιουνίου 2017, της 
πολυμερούς συμφωνίας αρμόδιων αρχών 
(MCAA) για την εφαρμογή του 
παγκόσμιου προτύπου αυτόματης 
ανταλλαγής πληροφοριών για 
φορολογικούς σκοπούς και την 
κοινοποίησή της στον ΟΟΣΑ, στις 30 
Ιουνίου 2017, σχετικά με την πρόθεσή της 
να ενεργοποιήσει αυτόματες ανταλλαγές 
βάσει της εν λόγω συμφωνίας με όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία δεν 
υπήρχε διμερής συμφωνία για τον ίδιο 
σκοπό· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι 
ανεξάρτητες ΜΚΟ, όπως η Oxfam, 
τοποθετούν τη Σιγκαπούρη σε έναν 
γκρίζο κατάλογο παγκόσμιων 
φορολογικών παραδείσων και ότι η ΣΕΣ, 
λόγω του χαρακτήρα της, καλύπτει 
κυρίως τη φοροαποφυγή και τις 
στρατηγικές μεταφοράς κερδών 
πολυεθνικών με έδρα στην ΕΕ·
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6.2.2019 A8-0048/5

Τροπολογία 5
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0048/2019
David Martin
Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Σιγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0093M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-
Σινγκαπούρης προβλέπει τη δυνατότητα 
για την ΕΕ να αναστέλλει τη ΣΕΣ σε 
περίπτωση θεμελιωδών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη 
Σιγκαπούρη·

20. επισημαίνει ότι η συμφωνία 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-
Σινγκαπούρης προβλέπει τη δυνατότητα 
για την ΕΕ να αναστέλλει τη ΣΕΣ σε 
περίπτωση θεμελιωδών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη 
Σιγκαπούρη· υπενθυμίζει τον 
κατασταλτικό χαρακτήρα των 
διαδοχικών κυβερνήσεων της 
Σινγκαπούρης σε σχέση με την ελευθερία 
του Τύπου –κατηγορία στην οποία 
κατατάσσεται 153η μεταξύ των 175 
χωρών στην κατάταξη των 
Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα– και τις 
πολιτικές ελευθερίες, κατηγορίες στις 
οποίες η χώρα εμφανίζεται στις 
χαμηλότερες βαθμίδες στην κατάταξη 
των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα· 
υπενθυμίζει, ακόμα, ότι η συγκεκριμένη 
διάταξη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης 
και συνεργασίας θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στο προοίμιο της ΣΕΣ 
και να υπόκειται στον μηχανισμό 
επίλυσης διαφορών, ώστε να τηρείται 
πραγματικά·
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