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Τροπολογία 15
Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ δεν 
πρέπει να διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ 
υπό το κράτος απειλής· παρατηρεί 
εντούτοις ότι οι συστάσεις για έναρξη 
διαπραγματεύσεων προς την κατεύθυνση 
μιας συμφωνίας που συνάδει με τον ΠΟΕ 
είναι ουσιώδους σημασίας για την 
τήρηση και πλήρη εφαρμογή των 
δεσμεύσεων που συμφωνήθηκαν μεταξύ 
ΕΕ και ΗΠΑ στη δήλωση·

2. συντάσσεται με την γραμμή της 
Επιτροπής να μην διαπραγματευτεί υπό 
το κράτος απειλής· εκφράζει, συνεπώς, 
την έκπληξή του, που η Επιτροπή 
συνιστά την έναρξη διαπραγματεύσεων 
για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών 
που συνάδει με τους κανόνες του ΠΟΕ·
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Τροπολογία 16
Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων για την TTIP δεν 
προβλέπεται στις διαπραγματευτικές 
οδηγίες ούτε της ΕΕ, ούτε των ΗΠΑ· 
θεωρεί ότι μια περιορισμένη συμφωνία με 
τις ΗΠΑ για την κατάργηση των δασμών 
στα  βιομηχανικά προϊόντα, η οποία θα 
συμπεριλαμβάνει τα αυτοκίνητα και θα 
λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες των 
ενδιαφερόμενων κλάδων στην Ευρώπη 
σχετικά με τις διαφορές στο ενεργειακό 
και κανονιστικό κόστος, καθώς και μια 
συμφωνία για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης χωρίς αλλαγές στα 
πρότυπα και τους κανόνες της ΕΕ, 
μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για να 
ξεκινήσει μια νέα διαδικασία 
αποκατάστασης αμοιβαίως επωφελών 
εμπορικών σχέσεων και άρα άμβλυνσης 
των σημερινών εμπορικών εντάσεων· 
επισημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία 
οφείλει να είναι συμβατή με τους κανόνες 
και τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου XXIV 
της ΓΣΔΕ· σημειώνει ότι οι συστάσεις της 
Επιτροπής για έναρξη των 
διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να 
εκληφθούν ως ένδειξη πως είναι πρόθυμη 
να παρεκκλίνει από τις ισχύουσες 
πολιτικές αποφάσεις σχετικά με το 
εμπόριο και τις επενδύσεις, όπως αυτές 
ορίζονται στη στρατηγική «Εμπόριο για 

6. θεωρεί ότι μια περιορισμένη 
συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με την 
κατάργηση των δασμών στα βιομηχανικά 
προϊόντα παρεκκλίνει από τη συνολική 
στρατηγική της Επιτροπής «Εμπόριο για 
όλους», η οποία επίσης περιλαμβάνει 
εκτελεστά εργασιακά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα, και διατρέχει τον κίνδυνο να 
μην είναι συμβατή με το άρθρο XXIV της 
ΓΣΔΕ, εάν εξαιρεθεί ο τομέας της 
αυτοκινητοβιομηχανίας· λαμβάνει υπό 
σημείωση το σκεπτικό της Επιτροπής, 
σύμφωνα με το οποίο οι ειδικές 
περιστάσεις αιτιολογούν την υιοθέτηση 
αυτής της προσέγγισης·
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Τροπολογία 17
Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί βαθύτατα λυπηρό γεγονός 
την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη 
«Συμφωνία του Παρισιού»· υπενθυμίζει 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του για τη διπλωματία στον 
τομέα του κλίματος, τόνισε ότι η ΕΕ 
οφείλει να καταστήσει την κύρωση και την 
εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού 
προϋπόθεση για τη σύναψη μελλοντικών 
εμπορικών συμφωνιών· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι οι συστάσεις αναφέρονται σε 
περιορισμένη και όχι σε συνολική 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών· εκτιμά 
συνεπώς ότι οποιεσδήποτε παρόμοιες 
συμφωνίες πρέπει να αποτελούν εξαίρεση 
την οποία επιβάλλουν συγκεκριμένες 
συνθήκες και ότι σε καμία περίπτωση δεν 
δημιουργούν προηγούμενο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε μελλοντικές 
διαπραγματεύσεις· σημειώνει, επ' αυτού, 
ότι το ψήφισμα σχετικά με τη διπλωματία 
στον τομέα του κλίματος υπογραμμίζει τη 
σημασία της στενής συνεργασίας με τις 
ΗΠΑ και καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
διάλογο με τις ΗΠΑ για τις πολιτικές 
κλίματος και βιωσιμότητας·

11. θεωρεί βαθύτατα λυπηρό γεγονός 
την ανακοίνωση αποχώρησης των ΗΠΑ 
από τη «Συμφωνία του Παρισιού»· 
υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του για τη 
διπλωματία στον τομέα του κλίματος, 
τόνισε ότι η ΕΕ οφείλει να καταστήσει την 
κύρωση και την εφαρμογή της Συμφωνίας 
του Παρισιού προϋπόθεση για τη σύναψη 
μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών, όπως 
εξάλλου πρότειναν οι αντιπροσωπείες 
ορισμένων κρατών μελών στο Συμβούλιο 
Περιβάλλοντος την 1η Μαρτίου 2019· 
σημειώνει ότι το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη 
διπλωματία στον τομέα του κλίματος 
υπογραμμίζει τη σημασία της στενής 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και καλεί την 
Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με τις 
ΗΠΑ για τις πολιτικές κλίματος και 
βιωσιμότητας·

Or. en
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Τροπολογία 18
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. φρονεί ότι η σύναψη συμφωνίας 
για το εμπόριο και την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τις ΗΠΑ υπό τις 
προαναφερθείσες συνθήκες δεν συνάδει με 
τις γενικές αρχές των εμπορικών 
συμφωνιών της ΕΕ· φρονεί όμως ότι, υπό 
τις παρούσες ιδιαίτερες συνθήκες, η 
έναρξη διαπραγματεύσεων για μια 
συμφωνία με τις ΗΠΑ, περιορισμένης 
εμβέλειας και με ρητώς διατυπωμένες 
κόκκινες γραμμές, μπορεί να προσβλέπει 
σε ένα αποτέλεσμα προς το συμφέρον των 
πολιτών, των κοινοτήτων και των 
επιχειρήσεων της Ευρώπης και δη των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) και έχει τη δυνατότητα να 
τονώσει την οικονομική ανάπτυξη, 
καθώς και να δημιουργήσει εκείνο το 
θετικότερο κλίμα μεταξύ των εταίρων 
που θα τους βοηθήσει να σταθούν 
αμφότεροι στο ύψος των παγκόσμιων 
προκλήσεων, μεταξύ των οποίων και η 
μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, συμβάλλοντας 
στο ξεπέρασμα του σημερινού εμπορικού 
αδιεξόδου· εκτιμά ωστόσο ότι μια 
επιτυχής έκβαση που συνάδει με τις αρχές 
επί των οποίων βασίζεται η πολιτική 
εμπορίου της ΕΕ είναι δυνατή μόνον υπό 
τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
(1) άρση των δασμών για το 
αλουμίνιο και τον χάλυβα που 
επιβλήθηκαν βάσει της παραγράφου 232 

12. φρονεί ότι οι διαπραγματεύσεις για 
μια συμφωνία για το εμπόριο με τις ΗΠΑ 
υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες δεν 
μπορούν να επιτύχουν αποτέλεσμα που θα 
αποβεί προς το συμφέρον των πολιτών της 
Ευρώπης και θα συνάδει με τις αρχές επί 
των οποίων βασίζεται η πολιτική εμπορίου 
της ΕΕ· 
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του Trade Expansion Act των ΗΠΑ, του 
1962, πριν από τη σύναψη της 
συμφωνίας·
(2) ολοκληρωμένη διαδικασία 
διαβούλευσης με την κοινωνία των 
πολιτών και εκτίμηση επιπτώσεων για τη 
βιωσιμότητα της προτεινόμενης 
συμφωνίας και συνεκτίμηση των 
εκτιμήσεων επιπτώσεων και των μελετών 
που έχουν ήδη διεξαχθεί στον τομέα αυτό·

Or. en
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Τροπολογία 19
Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 7α. σημειώνει με απογοήτευση την 
απόφαση της Επιτροπής, της 29ης 
Ιανουαρίου 2019, με την οποία κρίνεται 
ότι οι σπόροι σόγιας ΗΠΑ πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται 
στην οδηγία για την προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές1 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε βιοκαύσιμα στην ΕΕ, καθώς και την 
δήλωση της Επιτροπής με την οποία 
αιτιολογείται η απόφαση ως τμήμα της 
εφαρμογής της κοινής δήλωσης· θεωρεί 
τούτο ως ένδειξη ότι η γεωργία 
περιλαμβάνεται ήδη στις τρέχουσες 
συνομιλίες για το διατλαντικό εμπόριο·
_________________
1 Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ 
L 140, 5.6.2009, σ. 16).

Or. en
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Τροπολογία 20
Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 7β. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την επιθετική της στάση 
που εκφράζεται με την απαίτηση 
περισσότερων εξαγωγών υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (ΥΦΑ) από τις ΗΠΑ στην 
ΕΕ ως μέσου για την επανεξισορρόπηση 
του όγκου του διατλαντικού εμπορίου και 
την διαφοροποίηση του εφοδιασμού· 
υπενθυμίζει ότι το ΥΦΑ παραγωγής ΗΠΑ 
προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την 
εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου, μια 
τεχνολογία η οποία έχει άκρως αρνητικό 
αντίκτυπο στο κλίμα και την οποία 
απορρίπτουν σε μεγάλο βαθμό οι 
Ευρωπαίοι·

Or. en
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Τροπολογία 21
Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο 
να λάβει υπόψη του τις παραμέτρους 
αυτές κατά την έγκριση των 
διαπραγματευτικών οδηγιών και να 
μεριμνήσει για:
– σαφή δέσμευση στην εντολή της 
ΕΕ ότι αυτοκίνητα και εξαρτήματα 
αυτοκινήτων θα συμπεριληφθούν στις 
διαπραγματεύσεις·
– μεγαλύτερη σαφήνεια για το τι θα 
γίνει σχετικά με τους κανόνες καταγωγής 
στις διαπραγματεύσεις·
– εξαίρεση της γεωργίας από το 
πεδίο των διαπραγματεύσεων·
– ενσωμάτωση στη 
διαπραγματευτική εντολή ρήτρας 
αναστολής που θα ενεργοποιείται 
οποτεδήποτε επιβάλουν οι ΗΠΑ επιπλέον 
δασμούς ή άλλα περιοριστικά μέτρα για 
το εμπόριο σε προϊόντα της ΕΕ, είτε 
βάσει της παραγράφου 232 του Trade 
Expansion Act του 1962, είτε βάσει της 
παραγράφου 301 του Trade Act του 1974, 
είτε βάσει οποιασδήποτε παρόμοιας 
νομικής διάταξης των ΗΠΑ, κατά τη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων ή ακόμη 
και πριν την έναρξη τους·

13. καλεί, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο 
να μην εγκρίνει τις διαπραγματευτικές 
οδηγίες με τη σημερινή τους μορφή·

Or. en



AM\1179499EL.docx PE635.421v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.3.2019 B8-0163/22

Τροπολογία 22
Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 13α. καλεί το Συμβούλιο να ανακαλέσει 
τις διαπραγματευτικές οδηγίες για μια 
διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών 
και επενδύσεων (TTIP) με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες πριν από την έγκριση 
οποιασδήποτε νέας εντολής σχετικά με 
τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ 
της ΕΕ και των ΗΠΑ·

Or. en


