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Τροπολογία 1
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τη

διπλωματία στον τομέα του κλίματος,

Or. en

Τροπολογία 2
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης 
Μαρτίου 2019 σχετικά με την «κλιματική 
αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, 
μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, 
σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία, με βάση τη 
Συμφωνία του Παρισιού»,

Or. en

Τροπολογία 3
Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ διαθέτουν τη μεγαλύτερη διμερή 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ διαθέτουν τη μεγαλύτερη διμερή 
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εμπορική και επενδυτική σχέση ενώ επίσης 
έχουν τη στενότερη οικονομική σχέση 
παγκοσμίως και μοιράζονται σημαντικές 
αξίες και οικονομικά συμφέροντα, παρά τις 
τρέχουσες εμπορικές εντάσεις·

εμπορική και επενδυτική σχέση ενώ επίσης 
έχουν τη στενότερη οικονομική σχέση 
παγκοσμίως και μοιράζονται σημαντικές 
αξίες και πολιτικά και οικονομικά 
συμφέροντα, παρά τις τρέχουσες εμπορικές 
εντάσεις·

Or. en

Τροπολογία 4
Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ, 
με βάση τη διαιτητική απόφαση του ΠΟΕ 
που κοινοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 
20198, δήλωσαν έτοιμες να επιβάλουν, σε 
αντίποινα για παράνομες επιδοτήσεις της 
ΕΕ που χορηγήθηκαν στην 
κατασκευάστρια αεροσκαφών Airbus, 
δασμούς αξίας 7,5 δισ. USD σε 
εισαγόμενα προϊόντα από την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων γεωργικών και 
βιομηχανικών προϊόντων πέραν των 
αεροσκαφών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ, 
με βάση τη διαιτητική απόφαση του ΠΟΕ 
που κοινοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 
2019[1], δήλωσαν έτοιμες να επιβάλουν, 
σε αντίποινα για παράνομες επιδοτήσεις 
της ΕΕ που χορηγήθηκαν στην 
κατασκευάστρια αεροσκαφών Airbus, 
δασμούς αξίας 7,5 δισ. USD σε 
εισαγόμενα προϊόντα από την ΕΕ, και να 
θέσουν έτσι σε κίνδυνο τους 
περισσότερους γεωργικούς τομείς της ΕΕ 
με δασμό της τάξης του 25% αντί για τον 
δασμό βιομηχανικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών με 
δασμό της τάξης του 10%· [1] 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ορισμένα 
κράτη μέλη – Μέτρα που επηρεάζουν το 
εμπόριο των πολιτικών αεροσκαφών 
μεγάλου μεγέθους: Προσφυγή των 
Ηνωμένων Πολιτειών, της 4ης 
Οκτωβρίου 2019, στο άρθρο 7.9 της 
συμφωνίας ΕΑΜ και στο άρθρο 22.7 του 
μνημονίου) (WT/DS316/42).

__________________ __________________
8 Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ορισμένα 
κράτη μέλη – Μέτρα που επηρεάζουν το 
εμπόριο των πολιτικών αεροσκαφών 
μεγάλου μεγέθους:  Προσφυγή των 
Ηνωμένων Πολιτειών, της 4ης Οκτωβρίου 

8 Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ορισμένα 
κράτη μέλη – Μέτρα που επηρεάζουν το 
εμπόριο των πολιτικών αεροσκαφών 
μεγάλου μεγέθους: Προσφυγή των 
Ηνωμένων Πολιτειών, της 4ης Οκτωβρίου 
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2019, στο άρθρο 7.9 της συμφωνίας ΕΑΜ 
και στο άρθρο 22.7 του μνημονίου) 
(WT/DS316/42).

2019, στο άρθρο 7.9 της συμφωνίας ΕΑΜ 
και στο άρθρο 22.7 του μνημονίου) 
(WT/DS316/42).

Or. en

Τροπολογία 5
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ, 
με βάση τη διαιτητική απόφαση του ΠΟΕ 
που κοινοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 
20198, δήλωσαν έτοιμες να επιβάλουν, σε 
αντίποινα για παράνομες επιδοτήσεις της 
ΕΕ που χορηγήθηκαν στην 
κατασκευάστρια αεροσκαφών Airbus, 
δασμούς αξίας 7,5 δισ. USD σε 
εισαγόμενα προϊόντα από την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων γεωργικών και 
βιομηχανικών προϊόντων πέραν των 
αεροσκαφών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ, 
στις 18 Οκτωβρίου 2019, με βάση τη 
διαιτητική απόφαση του ΠΟΕ που 
κοινοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 20198, 
επέβαλαν, σε αντίποινα για παράνομες 
επιδοτήσεις της ΕΕ που χορηγήθηκαν στην 
κατασκευάστρια αεροσκαφών Airbus, 
δασμούς αξίας 7,5 δισ. USD σε 
εισαγόμενα προϊόντα από την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων γεωργικών και 
βιομηχανικών προϊόντων πέραν των 
αεροσκαφών·

__________________ __________________
8 Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ορισμένα 
κράτη μέλη – Μέτρα που επηρεάζουν το 
εμπόριο των πολιτικών αεροσκαφών 
μεγάλου μεγέθους: Προσφυγή των 
Ηνωμένων Πολιτειών, της 4ης Οκτωβρίου 
2019, στο άρθρο 7.9 της συμφωνίας ΕΑΜ 
και στο άρθρο 22.7 του μνημονίου) 
(WT/DS316/42).

8 Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ορισμένα 
κράτη μέλη – Μέτρα που επηρεάζουν το 
εμπόριο των πολιτικών αεροσκαφών 
μεγάλου μεγέθους: Προσφυγή των 
Ηνωμένων Πολιτειών, της 4ης Οκτωβρίου 
2019, στο άρθρο 7.9 της συμφωνίας ΕΑΜ 
και στο άρθρο 22.7 του μνημονίου) 
(WT/DS316/42).

Or. en

Τροπολογία 6
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
επανειλημμένα ενθαρρύνει την ΕΕ να 
εξετάσει τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης 
του επιπέδου φιλοδοξίας της Συμφωνίας 
του Παρισιού και να ενσωματώσει 
φιλόδοξους στόχους για το κλίμα σε όλες 
τις πολιτικές της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής 
πολιτικής [και] παροτρύνει την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι όλες οι εμπορικές 
συμφωνίες που υπογράφονται από την ΕΕ 
είναι απολύτως συμβατές με τη 
Συμφωνία του Παρισιού, ιδίως μέσω μιας 
υποχρεωτικής θεμελιώδους ρήτρας για 
την κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 7
Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνισες 
απαιτήσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος και του κλίματος, η χρήση 
αντιβιοτικών και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και η επακόλουθη έλλειψη 
προστασίας της ευρωπαϊκής αγοράς 
οδηγούν σε ανησυχητική στρέβλωση του 
ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή 
γεωργία.

Or. de

Τροπολογία 8
Saskia Bricmont
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βαρύ 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
παραγωγής βοοειδών κρεατοπαραγωγής 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από τις 
δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
που συνδέονται με το εμπόριο, εγείρει 
επίσης προβληματισμούς όσον αφορά τη 
βιωσιμότητά της·

Or. en

Τροπολογία 9
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την εν λόγω συμφωνία 
με τις ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή 
μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης 
για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας ως 
λύση μιας μακροχρόνιας εμπορικής 
διαμάχης, δεδομένου ότι αποτελεί θετικό 
παράδειγμα εξεύρεσης λύσης κατόπιν 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των 
ΗΠΑ·

1. σημειώνει την εν λόγω συμφωνία 
με τις ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή 
μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης 
για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας ως 
λύση μιας μακροχρόνιας εμπορικής 
διαμάχης, δεδομένου ότι αποτελεί θετικό 
παράδειγμα εξεύρεσης λύσης κατόπιν 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των 
ΗΠΑ, και ως λύση που δίνει τη 
δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 
διασφαλίσει την εισαγωγή κρέατος 
υψηλής ποιότητας στην επικράτειά της·

Or. fr

Τροπολογία 10
Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την εν λόγω συμφωνία 
με τις ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή 
μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης 
για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας ως 
λύση μιας μακροχρόνιας εμπορικής 
διαμάχης, δεδομένου ότι αποτελεί θετικό 
παράδειγμα εξεύρεσης λύσης κατόπιν 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των 
ΗΠΑ·

1. χαιρετίζει την εν λόγω συμφωνία 
με τις ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή 
μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης 
για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας ως 
λύση μιας μακροχρόνιας εμπορικής 
διαμάχης, και εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι και πάλι η γεωργία είναι 
βασικό στοιχείο λύσεων κατόπιν 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και 
τρίτων εταίρων, όπως οι ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 11
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την εν λόγω συμφωνία 
με τις ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή 
μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης 
για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας ως 
λύση μιας μακροχρόνιας εμπορικής 
διαμάχης, δεδομένου ότι αποτελεί θετικό 
παράδειγμα εξεύρεσης λύσης κατόπιν 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των 
ΗΠΑ·

1. σημειώνει την εν λόγω συμφωνία 
με τις ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή 
μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης 
για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας ως 
λύση μιας μακροχρόνιας εμπορικής 
διαμάχης, δεδομένου ότι αποτελεί θετικό 
παράδειγμα εξεύρεσης λύσης κατόπιν 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των 
ΗΠΑ· 

Or. en

Τροπολογία 12
Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει και αναγνωρίζει το 2. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, ενώ 
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γεγονός ότι, ενώ παραμένει ασαφές το 
κατά πόσον έχει προβλεφθεί αποζημίωση, 
άλλα μέλη του ΠΟΕ που εξάγουν βόειο 
κρέας στην ΕΕ δέχτηκαν να στηρίξουν την 
εν λόγω συμφωνία αποδεχόμενα την 
κατανομή του μεγαλύτερου μέρους της 
ποσόστωσης στις ΗΠΑ·

παραμένει ασαφές το κατά πόσον έχει 
προβλεφθεί αποζημίωση, άλλα μέλη του 
ΠΟΕ που εξάγουν βόειο κρέας στην ΕΕ 
δέχτηκαν να στηρίξουν την εν λόγω 
συμφωνία αποδεχόμενα την κατανομή του 
μεγαλύτερου μέρους της ποσόστωσης στις 
ΗΠΑ· ελπίζει ότι η απόφαση αυτή δεν 
βασίζεται στο περαιτέρω άνοιγμα των 
τομέων του βοείου κρέατος στις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τις 
εμπορικές συμφωνίες με τις χώρες αυτές·

Or. en

Τροπολογία 13
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει και αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι, ενώ παραμένει ασαφές το 
κατά πόσον έχει προβλεφθεί αποζημίωση, 
άλλα μέλη του ΠΟΕ που εξάγουν βόειο 
κρέας στην ΕΕ δέχτηκαν να στηρίξουν την 
εν λόγω συμφωνία αποδεχόμενα την 
κατανομή του μεγαλύτερου μέρους της 
ποσόστωσης στις ΗΠΑ·

2. χαιρετίζει και αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι άλλα μέλη του ΠΟΕ που 
εξάγουν βόειο κρέας στην ΕΕ δέχτηκαν να 
στηρίξουν την εν λόγω συμφωνία 
αποδεχόμενα την κατανομή του 
μεγαλύτερου μέρους της ποσόστωσης στις 
ΗΠΑ· αναμένει ότι η ΕΕ δεν θα 
αποζημιώσει τις χώρες αυτές κατά τις εν 
εξελίξει διαπραγματεύσεις εμπορικών 
συμφωνιών υπό καμία μορφή 
προτιμήσεων όσον αφορά τους δασμούς 
ή/και τις ποσοστώσεις·

Or. en

Τροπολογία 14
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει και αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι, ενώ παραμένει ασαφές το 
κατά πόσον έχει προβλεφθεί αποζημίωση, 
άλλα μέλη του ΠΟΕ που εξάγουν βόειο 
κρέας στην ΕΕ δέχτηκαν να στηρίξουν την 
εν λόγω συμφωνία αποδεχόμενα την 
κατανομή του μεγαλύτερου μέρους της 
ποσόστωσης στις ΗΠΑ·

2. αναγνωρίζει το γεγονός ότι τα άλλα 
μέλη του ΠΟΕ που εξάγουν βόειο κρέας 
στην ΕΕ και τα οποία δέχτηκαν να 
στηρίξουν την εν λόγω συμφωνία 
αποδεχόμενα την κατανομή του 
μεγαλύτερου μέρους της ποσόστωσης στις 
ΗΠΑ έχουν προβλέψει σίγουρα 
αποζημίωση, στο πλαίσιο ενδεχομένως 
άλλων συμφωνιών ελεύθερων 
συναλλαγών που βρίσκονται στο στάδιο 
των διαπραγματεύσεων ή θα προκύψουν 
στο μέλλον·

Or. fr

Τροπολογία 15
Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει και αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι, ενώ παραμένει ασαφές το 
κατά πόσον έχει προβλεφθεί αποζημίωση, 
άλλα μέλη του ΠΟΕ που εξάγουν βόειο 
κρέας στην ΕΕ δέχτηκαν να στηρίξουν την 
εν λόγω συμφωνία αποδεχόμενα την 
κατανομή του μεγαλύτερου μέρους της 
ποσόστωσης στις ΗΠΑ·

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι άλλα μέλη 
του ΠΟΕ που εξάγουν βόειο κρέας στην 
ΕΕ, όπως η Αυστραλία, η Ουρουγουάη 
και η Αργεντινή, δέχτηκαν να στηρίξουν 
την εν λόγω συμφωνία αποδεχόμενα την 
κατανομή του μεγαλύτερου μέρους της 
ποσόστωσης στις ΗΠΑ, και αναγνωρίζει 
ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, δεν τους έχει χορηγηθεί καμία 
αποζημίωση·

Or. en

Τροπολογία 16
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει και αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι, ενώ παραμένει ασαφές το 
κατά πόσον έχει προβλεφθεί αποζημίωση, 
άλλα μέλη του ΠΟΕ που εξάγουν βόειο 
κρέας στην ΕΕ δέχτηκαν να στηρίξουν την 
εν λόγω συμφωνία αποδεχόμενα την 
κατανομή του μεγαλύτερου μέρους της 
ποσόστωσης στις ΗΠΑ·

2. σημειώνει και αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι άλλα μέλη του ΠΟΕ που 
εξάγουν βόειο κρέας στην ΕΕ δέχτηκαν να 
στηρίξουν την εν λόγω συμφωνία 
αποδεχόμενα την κατανομή του 
μεγαλύτερου μέρους της ποσόστωσης στις 
ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 17
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει και αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι, ενώ παραμένει ασαφές το 
κατά πόσον έχει προβλεφθεί αποζημίωση, 
άλλα μέλη του ΠΟΕ που εξάγουν βόειο 
κρέας στην ΕΕ δέχτηκαν να στηρίξουν την 
εν λόγω συμφωνία αποδεχόμενα την 
κατανομή του μεγαλύτερου μέρους της 
ποσόστωσης στις ΗΠΑ·

2. χαιρετίζει και αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι άλλα μέλη του ΠΟΕ που 
εξάγουν βόειο κρέας στην ΕΕ δέχτηκαν να 
στηρίξουν την εν λόγω συμφωνία 
αποδεχόμενα την κατανομή του 
μεγαλύτερου μέρους της ποσόστωσης στις 
ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 18
Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει και αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι, ενώ παραμένει ασαφές το 
κατά πόσον έχει προβλεφθεί αποζημίωση, 

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι άλλα μέλη 
του ΠΟΕ που εξάγουν βόειο κρέας στην 
ΕΕ δέχτηκαν να στηρίξουν την εν λόγω 
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άλλα μέλη του ΠΟΕ που εξάγουν βόειο 
κρέας στην ΕΕ δέχτηκαν να στηρίξουν την 
εν λόγω συμφωνία αποδεχόμενα την 
κατανομή του μεγαλύτερου μέρους της 
ποσόστωσης στις ΗΠΑ·

συμφωνία αποδεχόμενα την κατανομή του 
μεγαλύτερου μέρους της ποσόστωσης στις 
ΗΠΑ, και αναγνωρίζει ότι δεν έχει 
χορηγηθεί αποζημίωση στα άλλα μέλη 
του ΠΟΕ για τη στήριξη της συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 19
Geert Bourgeois

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει και αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι, ενώ παραμένει ασαφές το 
κατά πόσον έχει προβλεφθεί αποζημίωση, 
άλλα μέλη του ΠΟΕ που εξάγουν βόειο 
κρέας στην ΕΕ δέχτηκαν να στηρίξουν την 
εν λόγω συμφωνία αποδεχόμενα την 
κατανομή του μεγαλύτερου μέρους της 
ποσόστωσης στις ΗΠΑ·

2. χαιρετίζει και αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι η Αυστραλία και άλλα μέλη 
του ΠΟΕ που εξάγουν βόειο κρέας στην 
ΕΕ δέχτηκαν να στηρίξουν την εν λόγω 
συμφωνία αποδεχόμενα την κατανομή του 
μεγαλύτερου μέρους της ποσόστωσης στις 
ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 20
Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει και αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι, ενώ παραμένει ασαφές το 
κατά πόσον έχει προβλεφθεί αποζημίωση, 
άλλα μέλη του ΠΟΕ που εξάγουν βόειο 
κρέας στην ΕΕ δέχτηκαν να στηρίξουν την 
εν λόγω συμφωνία αποδεχόμενα την 
κατανομή του μεγαλύτερου μέρους της 
ποσόστωσης στις ΗΠΑ·

2. χαιρετίζει και αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι άλλα μέλη του ΠΟΕ που 
εξάγουν βόειο κρέας στην ΕΕ δέχτηκαν να 
στηρίξουν την εν λόγω συμφωνία 
αποδεχόμενα την κατανομή του 
μεγαλύτερου μέρους της ποσόστωσης στις 
ΗΠΑ. Δεν προβλέπεται αποζημίωση για 
τον σκοπό αυτό.

Or. de
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Τροπολογία 21
Arnaud Danjean, Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η συμφωνία που 
επιτεύχθηκε, η οποία επιτρέπει τη 
διατήρηση αυτής της δασμολογικής 
ποσόστωσης στο μέλλον, εξακολουθεί να 
είναι επωφελής για τα άλλα μέλη του 
ΠΟΕ που μπορούν να ωφεληθούν από 
αυτήν· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι η 
απόφαση αυτή δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να οδηγήσει σε δασμολογικές 
αντισταθμίσεις από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση προς τα εν λόγω μέλη του ΠΟΕ 
στο πλαίσιο των εμπορικών τους σχέσεων 
με την Ένωση, μεταξύ άλλων και κατά τη 
διαπραγμάτευση διμερών εμπορικών 
συμφωνιών·

Or. fr

Τροπολογία 22
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. τονίζει ότι, προς το συμφέρον των 
Ευρωπαίων αγροτών, και ανεξάρτητα 
από αυτήν τη μετατόπιση στην κατανομή 
των ποσοστώσεων, η συνολική 
ποσόστωση πρόσβασης στην αγορά της 
ΕΕ της τάξης των 45 000 τόνων της 
δασμολογικής ποσόστωσης βοείου 
κρέατος χωρίς ορμόνες δεν μπορεί να 
αυξηθεί·

Or. en
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Τροπολογία 23
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν 
επηρεάζει τα τρέχοντα επίπεδα πρόσβασης 
στην αγορά της ΕΕ όσον αφορά το βόειο 
κρέας·

3. επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν 
επηρεάζει τα τρέχοντα επίπεδα πρόσβασης 
στην αγορά της ΕΕ όσον αφορά το βόειο 
κρέας και ότι δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αποδυναμώνει τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της ποσόστωσης, από 
την άποψη τόσο της ποιότητας των 
προϊόντων όσο και της ιχνηλασιμότητάς 
τους, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας για τους 
Ευρωπαίους·

Or. fr

Τροπολογία 24
Arnaud Danjean, Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν 
επηρεάζει τα τρέχοντα επίπεδα πρόσβασης 
στην αγορά της ΕΕ όσον αφορά το βόειο 
κρέας·

3. επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν 
επηρεάζει τα τρέχοντα επίπεδα πρόσβασης 
στην αγορά της ΕΕ όσον αφορά το βόειο 
κρέας και ότι επιτρέπει τη συνέχιση της 
επιβολής απαγόρευσης των εισαγωγών 
στην ΕΕ βοείου κρέατος από ζώα στα 
οποία έχουν χορηγηθεί ορισμένες 
αυξητικές ορμόνες·

Or. fr

Τροπολογία 25
Saskia Bricmont



AM\1192388EL.docx 15/21 PE643.149v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν 
επηρεάζει τα τρέχοντα επίπεδα πρόσβασης 
στην αγορά της ΕΕ όσον αφορά το βόειο 
κρέας·

3. επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν 
επηρεάζει τα τρέχοντα επίπεδα πρόσβασης 
στην αγορά της ΕΕ όσον αφορά το βόειο 
κρέας· προειδοποιεί για τον κίνδυνο να 
χρησιμοποιηθεί η γεωργία ως μεταβλητή 
προσαρμογής για τις εμπορικές 
συμφωνίες και για να κατευνάσει τους 
οικονομικούς εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 26
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να 
προετοιμάσει με τη μέγιστη προσοχή την 
εφαρμογή, από τις 28 Ιανουαρίου 2022, 
της απαγόρευσης των εισαγωγών κρέατος 
από ζώα που έχουν υποβληθεί σε αγωγή 
με αντιμικροβιακά φάρμακα τα οποία 
χρησιμοποιούνται με σκοπό την 
προώθηση της ανάπτυξης ή την αύξηση 
της απόδοσης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 107 του κανονισμού 2019/6 για τα 
κτηνιατρικά φάρμακα, προκειμένου να 
αποφευχθούν νέες συγκρούσεις στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ και ενδεχόμενες νέες 
δασμολογικές ποσοστώσεις για τη 
διευθέτηση τέτοιων συγκρούσεων·

Or. en

Τροπολογία 27
Saskia Bricmont
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της εξεύρεσης 
λύσεων κατόπιν διαπραγματεύσεων, όπως 
η εν λόγω συμφωνία, για την άμβλυνση 
των εμπορικών εντάσεων μεταξύ της ΕΕ 
και των ΗΠΑ·

4. τονίζει τη σημασία της εξεύρεσης 
λύσεων κατόπιν διαπραγματεύσεων, όπως 
η εν λόγω συμφωνία, για την άμβλυνση 
των εμπορικών εντάσεων μεταξύ της ΕΕ 
και των ΗΠΑ· τονίζει ότι είναι σημαντικό 
κάθε εταίρος να επιδείξει την προθυμία 
του για εκτόνωση των εντάσεων και 
επίτευξη ισορροπημένων συμφωνιών· 
θεωρεί ότι η επίσημη κοινοποίηση από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες της αποχώρησής 
τους από τη Συμφωνία του Παρισιού στις 
4 Νοεμβρίου 2019 δεν συμβάλλει στην 
εξομάλυνση των σχέσεων·

Or. en

Τροπολογία 28
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της εξεύρεσης 
λύσεων κατόπιν διαπραγματεύσεων, όπως 
η εν λόγω συμφωνία, για την άμβλυνση 
των εμπορικών εντάσεων μεταξύ της ΕΕ 
και των ΗΠΑ·

4. στηρίζει την Επιτροπή στις 
προσπάθειές της και τονίζει τη σημασία 
της εξεύρεσης λύσεων κατόπιν 
διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της εν λόγω συμφωνίας, μιας δίκαιης και 
ισορροπημένης λύσης για τους 
αντίστοιχους αεροναυπηγικούς κλάδους 
και της ανάκλησης των δασμών των 
ΗΠΑ για τον χάλυβα, το αλουμίνιο και τις 
ελιές, προκειμένου να αμβλυνθούν οι 
τρέχουσες εμπορικές εντάσεις μεταξύ της 
ΕΕ και των ΗΠΑ· καλεί τις ΗΠΑ να 
συνεργαστούν με την ΕΕ στο θέμα αυτό·

Or. en
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Τροπολογία 29
Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της εξεύρεσης 
λύσεων κατόπιν διαπραγματεύσεων, όπως 
η εν λόγω συμφωνία, για την άμβλυνση 
των εμπορικών εντάσεων μεταξύ της ΕΕ 
και των ΗΠΑ·

4. τονίζει τη σημασία της εξεύρεσης 
λύσεων κατόπιν διαπραγματεύσεων, όπως 
η εν λόγω συμφωνία, για την άμβλυνση 
των εμπορικών εντάσεων μεταξύ της ΕΕ 
και των ΗΠΑ, αλλά εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες 
της ΕΕ, οι ΗΠΑ δεν έχουν εκδηλώσει 
καμία πρόθεση να άρουν τους τρέχοντες 
δασμούς για τον χάλυβα και το αλουμίνιο 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 30
Markus Buchheit

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει τη σημασία της εξεύρεσης 
λύσεων κατόπιν διαπραγματεύσεων, όπως 
η εν λόγω συμφωνία, για την άμβλυνση 
των εμπορικών εντάσεων μεταξύ της ΕΕ 
και των ΗΠΑ·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αποφεύγονται οι μονομερείς λύσεις 
κατόπιν διαπραγματεύσεων, όπως η εν 
λόγω συμφωνία, για την άμβλυνση των 
εμπορικών εντάσεων μεταξύ της ΕΕ και 
των ΗΠΑ με μέτρα που δεν συνεπάγονται 
κανένα αντιστάθμισμα·

Or. de

Τροπολογία 31
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διαχωριστεί η εν λόγω συμφωνία από τις 
άλλες εν εξελίξει εμπορικές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, 
στις οποίες δεν θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται ο γεωργικός τομέας·

Or. fr

Τροπολογία 32
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τις ΗΠΑ να συνεργαστούν 
με την ΕΕ για μια δίκαιη και 
ισορροπημένη λύση όσον αφορά τους 
αντίστοιχους αεροναυπηγικούς κλάδους, 
προκειμένου να αποτραπεί η αμοιβαία 
επιβολή αντίμετρων λόγω της 
μακροχρόνιας διαμάχης μεταξύ των 
εταιρειών Airbus/Boeing·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 33
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με 
την ΕΕ για μια δίκαιη και ισορροπημένη 
λύση όσον αφορά τους αντίστοιχους 

6. καλεί τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με 
την ΕΕ για μια δίκαιη και ισορροπημένη 
λύση όσον αφορά τους αντίστοιχους 
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αεροναυπηγικούς κλάδους, προκειμένου 
να αποτραπεί η αμοιβαία επιβολή 
αντίμετρων λόγω της μακροχρόνιας 
διαμάχης μεταξύ των εταιρειών 
Airbus/Boeing·

αεροναυπηγικούς κλάδους, προκειμένου 
να αποτραπεί η αμοιβαία επιβολή 
αντίμετρων λόγω της μακροχρόνιας 
διαμάχης μεταξύ των εταιρειών 
Airbus/Boeing· εκφράζει την ανησυχία 
του για τα μέτρα που έχουν λάβει οι 
Ηνωμένες Πολιτείες και τα οποία 
επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό 
αεροναυπηγικό κλάδο και πολλά 
γεωργικά είδη διατροφής· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα στήριξης για 
τους Ευρωπαίους παραγωγούς·

Or. fr

Τροπολογία 34
Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με 
την ΕΕ για μια δίκαιη και ισορροπημένη 
λύση όσον αφορά τους αντίστοιχους 
αεροναυπηγικούς κλάδους, προκειμένου 
να αποτραπεί η αμοιβαία επιβολή 
αντίμετρων λόγω της μακροχρόνιας 
διαμάχης μεταξύ των εταιρειών 
Airbus/Boeing·

6. καλεί τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με 
την ΕΕ για μια δίκαιη και ισορροπημένη 
λύση όσον αφορά τους αντίστοιχους 
αεροναυπηγικούς κλάδους, μέσω μιας 
αποτελεσματικής συμφωνίας που θα 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τα ισχύοντα 
μέτρα κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, 
καθώς και εκείνα που εφαρμόζονται 
στους αεροναυπηγικούς κλάδους τρίτων 
χωρών· υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να 
αποτραπεί κάθε αμοιβαία επιβολή 
αντίμετρων λόγω της μακροχρόνιας 
διαμάχης μεταξύ των εταιρειών 
Airbus/Boeing που θα μπορούσε να 
υπονομεύσει προμηθευτές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 35
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 
δρομολογήσει τη διαδικασία αποχώρησης 
από τη Συμφωνία του Παρισιού· 
υπενθυμίζει ότι η εμπορική πολιτική της 
ΕΕ πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση 
και την εφαρμογή της Συμφωνίας του 
Παρισιού·

Or. fr

Τροπολογία 36
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τις ΗΠΑ να καταργήσουν 
τους επιπλέον δασμούς στον χάλυβα, το 
αλουμίνιο και τις ελιές, καθώς και να 
αποσύρουν την απειλή επιβολής 
πρόσθετων δασμών στα αυτοκίνητα και 
τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 37
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τις ΗΠΑ να καταργήσουν 
τους επιπλέον δασμούς στον χάλυβα, το 
αλουμίνιο και τις ελιές, καθώς και να 

7. καλεί τις ΗΠΑ να καταργήσουν 
τους επιπλέον δασμούς στον χάλυβα, το 
αλουμίνιο και τις ελιές, καθώς και να 
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αποσύρουν την απειλή επιβολής 
πρόσθετων δασμών στα αυτοκίνητα και τα 
ανταλλακτικά αυτοκινήτων·

αποσύρουν την απειλή επιβολής 
πρόσθετων δασμών στα αυτοκίνητα και τα 
ανταλλακτικά αυτοκινήτων· υπογραμμίζει 
ότι η πλήρης ανάκληση της απειλής για 
επιβολή πρόσθετων δασμών σε 
αυτοκίνητα και ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων κατά την ημερομηνία που 
επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για την 
έκδοση οριστικής απόφασης, δηλαδή στα 
μέσα Νοεμβρίου, αποτελεί προϋπόθεση 
για να συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να προχωρήσει στην 
επικύρωση·

Or. en

Τροπολογία 38
Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τις ΗΠΑ να καταργήσουν 
τους επιπλέον δασμούς στον χάλυβα, το 
αλουμίνιο και τις ελιές, καθώς και να 
αποσύρουν την απειλή επιβολής 
πρόσθετων δασμών στα αυτοκίνητα και τα 
ανταλλακτικά αυτοκινήτων·

7. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την άμβλυνση των εντάσεων και καλεί τις 
ΗΠΑ να καταργήσουν τους επιπλέον 
δασμούς στον χάλυβα, το αλουμίνιο και τις 
ελιές, καθώς και να αποσύρουν την απειλή 
επιβολής πρόσθετων δασμών στα 
αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων·

Or. en


