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Τροπολογία 1
Jean Lambert, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση εκτίμησης 
επιπτώσεων της Επιτροπής σχετικά με το 
μέλλον των εμπορικών σχέσεων μεταξύ 
ΕΕ και ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε στις 12 
Μαρτίου 2013,

Or. en

Τροπολογία 2
Jean Lambert, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 A (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
αναγνώρισε στην έκθεση εκτίμησης 
επιπτώσεων που υπέβαλε σχετικά με το 
μέλλον των εμπορικών σχέσεων μεταξύ 
ΕΕ και ΗΠΑ, ότι υπάρχουν «θεμιτές 
ανησυχίες» ότι η TTIP θα μπορούσε να 
οδηγήσει τόσο στη μετατόπιση 
τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ και στις ΗΠΑ μαζί όσο 
και σε «μακροχρόνιο και σημαντικό» 
κόστος προσαρμογής στην αγορά 
εργασίας της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 3
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος- 1 A (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη βασική 
μελέτη στην οποία στηρίζεται η 
αξιολόγηση της Επιτροπής για την TTIP 
καθώς και στη μελέτη που εκπονήθηκε 
από το Κέντρο Ερευνών Οικονομικής 
Πολιτικής (CEPR):

α) προτείνονται ως σίγουρα και 
καθοριστικής σημασίας πλεονεκτήματα, 
ορισμένα πλεονεκτήματα που είναι 
συγκυριακά και ασήμαντα: όπως για 
παράδειγμα η αύξηση του ευρωπαϊκού 
ΑΕγχΠ κατά 0,48% σε 13 έτη·

β) δεν προσδιορίζονται ποσοτικά τα 
πιθανά μειονεκτήματα αφού οι μέθοδοι 
ανάλυσης που χρησιμοποιούνται
βασίζονται σε μια αναχρονιστική και 
τυφλή εμπιστοσύνη στην ικανότητα 
αυτοεξισορρόπησης της αγοράς·

γ) η θετική επίδραση της TTIP στην 
πραγματική απασχόληση, καθοριστικό 
κριτήριο αξιολόγησης σε περίοδο 
οικονομικής κρίσης, φαίνεται ότι δεν 
διερευνήθηκε επαρκώς·

Or. it

Τροπολογία 4
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος- -1 B (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες μελέτες 
που δεν έχουν ληφθεί υπόψη από την 
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Επιτροπή και εφαρμόζουν διαφορετική 
μεθοδολογία (όπως η μελέτη «Global 
Policy Model» του ΟΗΕ) καταλήγουν σε 
πολύ λιγότερο αισιόδοξα αποτελέσματα 
για την ΕΕ: μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος 
για καθαρή απώλεια εισοδημάτων, για 
απώλεια θέσεων εργασίας και μείωση του 
ποσοστού εισοδήματος εργασίας επί του 
συνολικού εισοδήματος·

Or. it

Τροπολογία 5
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 Γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη μελέτη 
που ανατέθηκε από την επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
(ITRE)[1] επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, 
ότι:

α) η επίδραση της ΤΤΙΡ σε ορισμένους 
τομείς της ευρωπαϊκής μεταποιητικής 
βιομηχανίας, όπως ο τομέας του χάλυβα 
και των ηλεκτρικών μηχανημάτων, θα 
οδηγήσει σε πιθανή μείωση των 
εξαγωγών προκαλώντας αρνητικές 
επιπτώσεις στην απασχόληση·

β) το όραμα της Επιτροπής για την 
απασχόληση είναι εξαιρετικά απλοϊκό 
επειδή προϋποθέτει μια μη ρεαλιστική 
συνολική ευελιξία σε σχέση με την 
κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού·

[1] 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

Or. it
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Τροπολογία 6
Karima Delli, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 σημείο –i α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(-i α). ζητά από την Επιτροπή να 
αναφέρει το συμπέρασμα της εκτίμησης 
επιπτώσεων που πραγματοποίησε, 
σύμφωνα με το οποίο η TTIP θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε «μακροχρόνια 
και σημαντική» μετατόπιση της 
απασχόλησης στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 7
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο -i α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(-i α) να εξετάσει τις έντονες διαφορές 
μεταξύ των αγορών εργασίας της ΕΕ και 
των ΗΠΑ, να αναγνωρίσει ότι η TTIP θα 
οδηγήσει στη μετατόπιση 1,3 εκατ. 
εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη και να 
θεσπίσει κάθε απαραίτητο μέτρο για την 
αντιμετώπιση του μακροχρόνιου και 
σημαντικού κόστους προσαρμογής στην 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 8
Tiziana Beghin, Laura Agea
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο -i α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(-i α) να αναγνωρίσει ότι το 
οικονομετρικό μοντέλο που 
χρησιμοποιείται σε πολλές μελέτες 
εκτίμησης επιπτώσεων για να 
υπολογιστούν τα κέρδη και οι ζημίες από 
την TTIP, μεταξύ άλλων στον τομέα της 
απασχόλησης, βασίζεται σε μη 
ρεαλιστικές υποθέσεις, όπως η πλήρης 
κινητικότητα των εργαζομένων στην 
Ευρώπη, και δεν επιτρέπει τον 
υπολογισμό του καθαρού κέρδους/των 
καθαρών ζημιών στην απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 9
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
συμβάλει θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει 
φιλόδοξα παγκόσμια εμπορικά πρότυπα 
βιώσιμης ανάπτυξης και εργασίας·

(i) να διακόψει αμέσως τις 
διαπραγματεύσεις και να αποφύγει 
οποιεσδήποτε περαιτέρω απόπειρες για 
την επιβολή ενός παγκοσμίου μοντέλου 
προτύπων ελεύθερου εμπορίου· πιστεύει 
ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των 
ΗΠΑ πρέπει να υπόκεινται σε 
«θεμελιώδη επανεξέταση» όπως ζητείται 
από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΕΣΣΟ)·

Or. en
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Τροπολογία 10
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει φιλόδοξα 
παγκόσμια εμπορικά πρότυπα βιώσιμης 
ανάπτυξης και εργασίας·

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
εξασφαλίσει τις ήδη υπάρχουσες θέσεις 
εργασίας, θα συμβάλει θετικά και σε 
μεγάλο βαθμό στη δημιουργία 
περισσότερων θέσεων εργασίας και ότι θα 
θέσει φιλόδοξα πρότυπα για το παγκόσμιο 
εμπόριο στους τομείς στους οποίους είναι 
σαφώς δυσκολότερο να σημειωθεί 
πρόοδος σε πολυμερές επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 11
Karima Delli, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει 
φιλόδοξα παγκόσμια εμπορικά πρότυπα 
βιώσιμης ανάπτυξης και εργασίας·

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το εμπόριο δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά 
μέσο για τη βελτίωση της ευημερίας, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
σημαίνει διακοπή των διαπραγματεύσεων 
για την TTIP μέχρις ότου υπάρξουν 
βάσιμες αποδείξεις ότι οι προηγούμενες 
εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τη 
μετατόπιση θέσεων εργασίας δεν 
συνιστούν πλέον θεμιτή ανησυχία·

Or. en
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Τροπολογία 12
Georgi Pirinski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει 
φιλόδοξα παγκόσμια εμπορικά πρότυπα 
βιώσιμης ανάπτυξης και εργασίας·

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 13
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει φιλόδοξα 
παγκόσμια εμπορικά πρότυπα βιώσιμης 
ανάπτυξης και εργασίας·

(i) να απορρίψει την TTIP εκτός αν 
αποδειχθεί ότι θα συμβάλει θετικά και σε 
μεγάλο βαθμό στη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και 
ότι θα θέσει φιλόδοξα παγκόσμια εμπορικά 
πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης και 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 14
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει (i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
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θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει 
φιλόδοξα παγκόσμια εμπορικά πρότυπα 
βιώσιμης ανάπτυξης και εργασίας·

θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία ισχυρής, βιώσιμης ανάπτυξης 
και θέσεων εργασίας· να μεγιστοποιήσει 
τη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων 
εργασίας με υψηλότερες δεξιότητες και 
να θέσει φιλόδοξα παγκόσμια εμπορικά 
πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης και 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 15
Siôn Simon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει φιλόδοξα 
παγκόσμια εμπορικά πρότυπα βιώσιμης 
ανάπτυξης και εργασίας·

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει φιλόδοξα 
και εκτελεστά παγκόσμια εμπορικά 
πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης και 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 16
Elmar Brok

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει 
φιλόδοξα παγκόσμια εμπορικά πρότυπα 
βιώσιμης ανάπτυξης και εργασίας·

(i) να διαπιστώσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά στη δημιουργία περισσότερων και 
καλύτερων θέσεων εργασίας και ότι θα 
θέσει παγκόσμια εμπορικά πρότυπα 
βιώσιμης ανάπτυξης και εργασίας·
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Or. de

Τροπολογία 17
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει φιλόδοξα 
παγκόσμια εμπορικά πρότυπα βιώσιμης 
ανάπτυξης και εργασίας·

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά με αποτελεσματικό και απτό τρόπο 
στη δημιουργία περισσότερων και 
καλύτερων θέσεων εργασίας και ότι θα 
θέσει φιλόδοξα παγκόσμια εμπορικά 
πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης και 
εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 18
Joachim Schuster, Maria Arena, Miapetra Kumpula-Natri, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει φιλόδοξα 
παγκόσμια εμπορικά πρότυπα βιώσιμης 
ανάπτυξης και εργασίας·

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και αξιοπρεπών 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει φιλόδοξα 
και εκτελεστά παγκόσμια εμπορικά 
πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης και 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 19
Romana Tomc, Milan Zver
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει 
φιλόδοξα παγκόσμια εμπορικά πρότυπα 
βιώσιμης ανάπτυξης και εργασίας·

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας, οι οποίες θα 
ανταποκρίνονται ιδίως στις νέες ανάγκες 
της αγοράς εργασίας·

Or. sl

Τροπολογία 20
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει φιλόδοξα 
παγκόσμια εμπορικά πρότυπα βιώσιμης 
ανάπτυξης και εργασίας·

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
διασφάλιση και τη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ και ότι θα θέσει 
φιλόδοξα παγκόσμια εμπορικά πρότυπα 
βιώσιμης ανάπτυξης και εργασίας· όχι 
μόνο στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, αλλά 
σε παγκόσμιο επίπεδο ως βέλτιστη 
πρακτική·

Or. de

Τροπολογία 21
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει φιλόδοξα 
παγκόσμια εμπορικά πρότυπα βιώσιμης 
ανάπτυξης και εργασίας·

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων βιώσιμων και 
καλύτερων θέσεων εργασίας και ότι θα 
θέσει φιλόδοξα παγκόσμια εμπορικά 
πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης και 
εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 22
Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει φιλόδοξα 
παγκόσμια εμπορικά πρότυπα βιώσιμης 
ανάπτυξης και εργασίας·

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει φιλόδοξα 
παγκόσμια εμπορικά πρότυπα βιώσιμης 
ανάπτυξης και εργασίας και ότι θα 
εξασφαλίσει την προστασία των 
υφιστάμενων προτύπων, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών προτύπων καθώς και 
των προτύπων υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, από κάθε τύπου ρυθμιστικό και 
ανταγωνιστικό ντάμπινγκ καθώς και τη 
βελτίωση και τη διεύρυνση των εν λόγω 
προτύπων·

Or. fr

Τροπολογία 23
Enrique Calvet Chambon
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει φιλόδοξα 
παγκόσμια εμπορικά πρότυπα βιώσιμης 
ανάπτυξης και εργασίας·

(i) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα συμβάλει 
θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας και ότι θα θέσει φιλόδοξα 
παγκόσμια εμπορικά πρότυπα βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης και εργασίας με 
σκοπό την επίτευξη του στόχου για το 
2020 όσον αφορά την απασχόληση του 
75% του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 
ετών·

Or. fr

Τροπολογία 24
Elena Gentile, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i α) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
συμβάλει σημαντικά στην προώθηση 
νέων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, 
στην υποστήριξη της αξιοπρεπούς 
εργασίας, θα προβλέπει την ενίσχυση της 
κοινωνικής προστασίας και της δημόσιας 
υγείας, την αύξηση των μισθών, ιδίως 
των ελάχιστων μισθών, τη βελτίωση της 
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και τα 
υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 25
Georgi Pirinski
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i α) να παράσχει στο Κοινοβούλιο 
επικαιροποιημένες εκτιμήσεις σχετικά με 
τις επιπτώσεις της TTIP στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη 
αναφορά στις συνέπειες που αφορούν 
κράτη μέλη από την Κεντρική και 
Νοτιοανατολική Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 26
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i α) να διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστούν 
μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης νέων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων με στόχο την 
κάλυψη των νέων αναγκών της αγοράς 
εργασίας που θα προκύψουν από την 
ΤΤΙΡ·

Or. fr

Τροπολογία 27
Guillaume Balas, Edouard Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i α) να διασφαλίσει ότι θα αξιολογηθούν 
αντιπαραθετικά και με διεξοδικό τρόπο οι 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
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επιπτώσεις που συνεπάγεται μια πιθανή 
συμφωνία·

Or. fr

Τροπολογία 28
Guillaume Balas, Edouard Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i β (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i β) να μετρήσει κατά πόσο υπάρχει 
κίνδυνος από τον καθορισμό κοινών με 
τις ΗΠΑ προτύπων κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής προστασίας να 
αποδυναμωθούν οι ευρωπαϊκές 
συλλογικές προτιμήσεις και να 
επιδεινωθούν οι οικονομικές και 
κοινωνικές αποκλίσεις μεταξύ των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 29
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο i β (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(i β) να διασφαλίσει ότι θα προαχθεί ο 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κατάρτισης προκειμένου να 
προσαρμοστούν στις προκλήσεις των 
νέων προσόντων που συνεπάγεται η 
ΤΤΙΡ, με στόχο τη βελτίωση της 
επαγγελματικής ένταξης και την ενίσχυση 
της προσαρμογής των εργαζομένων στην 
απασχόληση·
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Or. fr

Τροπολογία 30
Karima Delli, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 - σημείο ii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με τις 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με την 
ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, στις 
οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση για 
προώθηση υψηλότερων προτύπων και 
στις οποίες θα διασφαλίζεται επίσης ότι, 
σε περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, η 
τήρηση των εργατικών διατάξεων θα 
αποκτά καθοριστική σημασία·

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές και δεσμευτικές
διατάξεις σχετικά με την εργατική 
νομοθεσία και τις εργασιακές πολιτικές σε 
όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, 
απαιτώντας από τις ΗΠΑ να 
επικυρώσουν όλες τις βασικές συμβάσεις 
της ΔΟΕ, και να τερματίσει τις 
διαπραγματεύσεις αν δεν επίκειται
δέσμευση για την επικύρωσή τους· να 
διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που 
προέρχονται από εποπτικά όργανα της 
ΔΟΕ θα λαμβάνονται υπόψη σε 
περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές
σχετικά με τις εργασιακές διατάξεις·

Or. en

Τροπολογία 31
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria 
Arena, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 - σημείο ii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και 
τις εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με 

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις που 
στόχο έχουν την ουσιαστική επικύρωση, 
εφαρμογή και επιβολή των οκτώ βασικών 
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τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με 
την ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, 
στις οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση 
για προώθηση υψηλότερων προτύπων και 
στις οποίες θα διασφαλίζεται επίσης ότι,
σε περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, η 
τήρηση των εργατικών διατάξεων θα 
αποκτά καθοριστική σημασία·

συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ) και της ατζέντας για την 
αξιοπρεπή εργασία, στις οποίες θα 
διατυπώνεται η δέσμευση για προώθηση 
υψηλότερων προτύπων· πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι 
κανένα από τα μέρη δεν θα ενθαρρύνει το 
εμπόριο ή τις επενδύσεις 
αποδυναμώνοντας την εργατική 
νομοθεσία· σε περίπτωση που ανακύπτουν 
διαφορές, οι εργατικές διατάξεις πρέπει 
να υποβάλλονται σε μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας επιβολής εμπορικών 
κυρώσεων·

Or. en

Τροπολογία 32
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 - σημείο ii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και 
τις εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με 
τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με 
την ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, 
στις οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση 
για προώθηση υψηλότερων προτύπων και 
στις οποίες θα διασφαλίζεται επίσης ότι, 
σε περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, η 
τήρηση των εργατικών διατάξεων θα 
αποκτά καθοριστική σημασία·

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις που 
στόχο έχουν την ουσιαστική επικύρωση, 
εφαρμογή και επιβολή των οκτώ βασικών 
συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ) και της ατζέντας για την 
αξιοπρεπή εργασία ως δεσμευτικό όρο της 
συμφωνίας, στις οποίες θα διατυπώνεται η 
δέσμευση για προώθηση υψηλότερων 
προτύπων, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το 
εμπόριο ή οι επενδύσεις δεν 
ενθαρρύνονται μέσω της αποδυνάμωσης 
της εργατικής νομοθεσίας· σε περίπτωση 
που ανακύπτουν διαφορές, οι εργατικές 
διατάξεις πρέπει να υποβάλλονται σε 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
επιβολής εμπορικών κυρώσεων· και, ως 
προς αυτό, οι σχετικές πληροφορίες που 



AM\1052822EL.doc 19/85 PE551.779v01-00

EL

προέρχονται από εποπτικά όργανα της 
ΔΟΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη·

Or. en

Τροπολογία 33
Siôn Simon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 - σημείο ii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και 
τις εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με 
τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με 
την ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, 
στις οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση 
για προώθηση υψηλότερων προτύπων και 
στις οποίες θα διασφαλίζεται επίσης ότι, 
σε περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, η 
τήρηση των εργατικών διατάξεων θα 
αποκτά καθοριστική σημασία·

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις που 
στόχο έχουν την ουσιαστική επικύρωση, 
εφαρμογή και επιβολή των βασικών 
συμβάσεων της ΔΟΕ και της ατζέντας
για την αξιοπρεπή εργασία, στις οποίες θα 
διατυπώνεται η δέσμευση για προώθηση 
υψηλότερων επιπέδων προστασίας των 
εργασιακών και περιβαλλοντικών 
προτύπων· σε περίπτωση που ανακύπτουν 
διαφορές, οι εργατικές διατάξεις πρέπει 
να υποβάλλονται σε μέτρα διαιτησίας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
επιβολής κυρώσεων και ποινών·

Or. en

Τροπολογία 34
Elmar Brok

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με τις 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με την 

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP δεν θίγει τις
διατάξεις σχετικά με την εργατική 
νομοθεσία και τις εργασιακές πολιτικές 
των βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ και να 
διασφαλίσει επίσης ότι, σε περίπτωση που 
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ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, στις 
οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση για 
προώθηση υψηλότερων προτύπων και 
στις οποίες θα διασφαλίζεται επίσης ότι, 
σε περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, η 
τήρηση των εργατικών διατάξεων θα 
αποκτά καθοριστική σημασία·

ανακύπτουν διαφορές, και η τήρηση των 
εργατικών διατάξεων θα αποκτά 
καθοριστική σημασία·

Or. de

Τροπολογία 35
Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 - σημείο ii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με τις 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με την 
ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, στις 
οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση για 
προώθηση υψηλότερων προτύπων και στις 
οποίες θα διασφαλίζεται επίσης ότι, σε 
περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, η 
τήρηση των εργατικών διατάξεων θα 
αποκτά καθοριστική σημασία·

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με τις 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με την 
ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, ιδίως 
σε σχέση με την αποτελεσματική 
κατάργηση της παιδικής εργασίας, στις 
οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση για 
προώθηση υψηλότερων προτύπων·

Or. sl

Τροπολογία 36
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 - σημείο ii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 

(ii) να εγγυηθεί ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
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σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με τις 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με την 
ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, στις 
οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση για 
προώθηση υψηλότερων προτύπων και στις 
οποίες θα διασφαλίζεται επίσης ότι, σε 
περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, η 
τήρηση των εργατικών διατάξεων θα 
αποκτά καθοριστική σημασία·

σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με τις 
συμβάσεις της ΔΟΕ και με την ατζέντα για 
την αξιοπρεπή εργασία, στις οποίες θα 
διατυπώνεται η σαφής δέσμευση για 
προώθηση υψηλότερων προτύπων και στις 
οποίες θα εγγυάται επίσης ότι, σε 
περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, οι 
εργατικές διατάξεις θα έχουν 
προτεραιότητα έναντι διατάξεων περί 
ελεύθερης μετακίνησης·

Or. en

Τροπολογία 37
Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με τις 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με την 
ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, στις 
οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση για 
προώθηση υψηλότερων προτύπων και στις 
οποίες θα διασφαλίζεται επίσης ότι, σε 
περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, η 
τήρηση των εργατικών διατάξεων θα 
αποκτά καθοριστική σημασία·

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, σύμμορφες με τις 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με την 
ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, στις 
οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση για 
προώθηση υψηλότερων προτύπων και 
καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού 
ντάμπινγκ και στις οποίες θα 
διασφαλίζεται επίσης ότι, σε περίπτωση 
που ανακύπτουν διαφορές, θα υπερισχύει 
πάντα η τήρηση των εργατικών 
διατάξεων·

Or. fr

Τροπολογία 38
Claude Rolin
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με τις
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με την 
ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, στις 
οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση για 
προώθηση υψηλότερων προτύπων και στις 
οποίες θα διασφαλίζεται επίσης ότι, σε 
περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, η 
τήρηση των εργατικών διατάξεων θα 
αποκτά καθοριστική σημασία·

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, που θα στηρίζονται 
στις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και θα 
είναι σύμφωνες με την ατζέντα για την 
αξιοπρεπή εργασία, στις οποίες θα 
διατυπώνεται η δέσμευση για προώθηση 
υψηλότερων προτύπων και στις οποίες θα 
διασφαλίζεται επίσης ότι, σε περίπτωση 
που ανακύπτουν διαφορές, η τήρηση των 
εργατικών διατάξεων θα είναι 
υποχρεωτική·

Or. fr

Τροπολογία 39
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με τις 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με την 
ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, στις 
οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση για 
προώθηση υψηλότερων προτύπων και στις 
οποίες θα διασφαλίζεται επίσης ότι, σε 
περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, η 
τήρηση των εργατικών διατάξεων θα 
αποκτά καθοριστική σημασία·

(ii) να εξακολουθήσει να εγγυάται σε όλα 
τα κεφάλαια της TTIP ότι η συμφωνία 
δεν θα οδηγήσει σε καμία περίπτωση σε 
αποδυνάμωση, καταστρατήγηση ή 
κατάργηση των προτύπων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ακόλουθους 
τομείς: εργασιακά δικαιώματα,
εργασιακές συνθήκες, κοινωνική 
ασφάλιση, κοινωνική ένταξη και 
κοινωνική προστασία, υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία, επαγγελματική κατάρτιση, 
επαγγελματικά προσόντα, ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων, κοινωνικός διάλογος, 
κατάργηση των διακρίσεων στον τόπο 
και στην αγορά εργασίας· να διασφαλίσει 
επιπλέον ότι η TTIP θα περιλαμβάνει 
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περιεκτικές διατάξεις σχετικά με την 
εργατική νομοθεσία και τις εργασιακές 
πολιτικές, σύμφωνες με τις βασικές 
συμβάσεις της ΔΟΕ και με την ατζέντα για 
την αξιοπρεπή εργασία, στις οποίες θα 
διατυπώνεται η δέσμευση για προώθηση 
υψηλότερων προτύπων και στις οποίες θα 
διασφαλίζεται επίσης ότι, σε περίπτωση 
που ανακύπτουν διαφορές, η τήρηση των 
εργατικών διατάξεων θα αποκτά 
καθοριστική σημασία·

Or. de

Τροπολογία 40
Enrique Calvet Chambon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με τις 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με την 
ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, στις 
οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση για 
προώθηση υψηλότερων προτύπων και στις 
οποίες θα διασφαλίζεται επίσης ότι, σε 
περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, η 
τήρηση των εργατικών διατάξεων θα 
αποκτά καθοριστική σημασία·

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με τις 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με την 
ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, στις 
οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση για 
προώθηση υψηλότερων και πιο στέρεων
προτύπων και στις οποίες θα διασφαλίζεται 
επίσης ότι, σε περίπτωση που ανακύπτουν 
διαφορές, η τήρηση των εργατικών 
διατάξεων θα αποκτά καθοριστική 
σημασία. Η εμπορική πολιτική δεν 
επιτρέπεται να προκαλεί την υποβάθμιση 
ούτε των κοινωνικών δικαιωμάτων ούτε 
του δημοκρατικού κοινωνικού μοντέλου·

Or. fr

Τροπολογία 41
Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με τις 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με την 
ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, στις 
οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση για 
προώθηση υψηλότερων προτύπων και στις 
οποίες θα διασφαλίζεται επίσης ότι, σε 
περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, η 
τήρηση των εργατικών διατάξεων θα 
αποκτά καθοριστική σημασία·

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με τις 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με την 
ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, στις 
οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση για 
προώθηση υψηλότερων προτύπων και στις 
οποίες θα διασφαλίζεται επίσης ότι, σε 
περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, η 
τήρηση των εργατικών διατάξεων θα 
αποκτά καθοριστική σημασία· να 
μεριμνήσει για τη διασφάλιση και την 
τήρηση των εθνικών προτύπων κάθε 
κράτους μέλους όσον αφορά την 
απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, τους 
μισθούς, και την υγεία και ασφάλεια στην 
εργασία·

Or. fr

Τροπολογία 42
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 - σημείο ii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με τις 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και με την 
ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία, στις 
οποίες θα διατυπώνεται η δέσμευση για 
προώθηση υψηλότερων προτύπων και στις 
οποίες θα διασφαλίζεται επίσης ότι, σε 
περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, η 

(ii) να διασφαλίσει ότι η TTIP θα 
περιλαμβάνει περιεκτικές διατάξεις 
σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τις 
εργασιακές πολιτικές, σύμφωνες με τις 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ, την ατζέντα 
για την αξιοπρεπή εργασία και την 
ευρωπαϊκή και εθνική εργατική 
νομοθεσία, στις οποίες θα διατυπώνεται η 
δέσμευση για προώθηση υψηλότερων 
προτύπων και στις οποίες θα διασφαλίζεται 
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τήρηση των εργατικών διατάξεων θα 
αποκτά καθοριστική σημασία·

επίσης ότι, σε περίπτωση που ανακύπτουν 
διαφορές, η τήρηση των εργατικών 
διατάξεων θα αποκτά καθοριστική 
σημασία·

Or. en

Τροπολογία 43
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ii – στοιχείο α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii α) σε περίπτωση που τα τελικά 
στοιχεία της συμφωνίας TTIP θέτουν σε 
κίνδυνο ή αντιβαίνουν στα πρότυπα που 
διέπουν αυτούς τους τομείς, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 
ενημερώσει άμεσα την αρμόδια Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, καθιστώντας έτσι δυνατή 
τη διενέργεια διαβούλευσης και τη λήψη 
απόφασης·

Or. de

Τροπολογία 44
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ii α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii α) να απορρίψει οποιαδήποτε 
συμφωνία ενδέχεται να αποτελέσει απειλή 
για τα πρότυπα εργασίας στην Ευρώπη 
και να οδηγήσει σε κοινωνικό ντάμπινγκ·

Or. en
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Τροπολογία 45
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ii α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ii α) να εγγυηθεί την ανάληψη σαφούς 
δέσμευσης από την ΕΕ και τις ΗΠΑ για 
ανάκληση των αντισυνδικαλιστικών 
νόμων και φορέων όπως η Τρόικα, και 
δέσμευσης υπέρ της νομοθεσίας για το 
δικαίωμα στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία 46
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iii) να διασφαλίσει την αναγνώριση της 
οριζόντιας διάστασης της εργασίας και 
των κοινωνικών διατάξεων, καθώς και 
την πλήρη ενσωμάτωσή τους σε όλα τα 
σχετικά επιχειρησιακά τμήματα της 
συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια συνεκτική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά το εμπόριο και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη·

(iii) να διασφαλίσει ότι θα ληφθούν 
πλήρως υπόψη οι διατάξεις για την 
εργασία και οι κοινωνικές διατάξεις που 
περιέχονται στο προβλεπόμενο κεφάλαιο 
περί βιωσιμότητας σε όλους τους 
σχετικούς επιχειρησιακούς τομείς της 
συμφωνίας· 

Or. de

Τροπολογία 47
Elmar Brok
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iii) να διασφαλίσει την αναγνώριση της 
οριζόντιας διάστασης της εργασίας και 
των κοινωνικών διατάξεων, καθώς και 
την πλήρη ενσωμάτωσή τους σε όλα τα 
σχετικά επιχειρησιακά τμήματα της 
συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια συνεκτική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη·

(iii) να διασφαλίσει την αναγνώριση και 
την πλήρη κατοχύρωση των υφιστάμενων 
διατάξεων για την εργασία και των 
κοινωνικών διατάξεων των χωρών-
εταίρων και της ΕΕ, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μια συνεκτική και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. de

Τροπολογία 48
Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iii) να διασφαλίσει την αναγνώριση της 
οριζόντιας διάστασης της εργασίας και των 
κοινωνικών διατάξεων, καθώς και την 
πλήρη ενσωμάτωσή τους σε όλα τα 
σχετικά επιχειρησιακά τμήματα της 
συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια συνεκτική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη·

(iii) να διασφαλίσει την αναγνώριση της 
οριζόντιας διάστασης της εργασίας και των 
κοινωνικών διατάξεων, καθώς και την 
πλήρη ενσωμάτωση και υπεράσπισή τους 
σε όλα τα τμήματα της συμφωνίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια 
συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση 
όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη στις 
εμπορικές συμφωνίες·

Or. fr

Τροπολογία 49
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iii
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iii) να διασφαλίσει την αναγνώριση της 
οριζόντιας διάστασης της εργασίας και των 
κοινωνικών διατάξεων, καθώς και την 
πλήρη ενσωμάτωσή τους σε όλα τα 
σχετικά επιχειρησιακά τμήματα της 
συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια συνεκτική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη·

(iii) να εγγυηθεί την αναγνώριση της 
οριζόντιας διάστασης της εργασίας και των 
κοινωνικών διατάξεων, καθώς και την 
πλήρη ενσωμάτωσή τους σε όλα τα 
σχετικά επιχειρησιακά τμήματα της 
συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια συνεκτική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 50
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Agnes 
Jongerius, Maria Arena, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iii) να διασφαλίσει την αναγνώριση της 
οριζόντιας διάστασης της εργασίας και των 
κοινωνικών διατάξεων, καθώς και την 
πλήρη ενσωμάτωσή τους σε όλα τα 
σχετικά επιχειρησιακά τμήματα της 
συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια συνεκτική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη·

(iii) να διασφαλίσει την αναγνώριση της 
οριζόντιας διάστασης της εργασίας και των 
κοινωνικών διατάξεων, καθώς και την 
πλήρη ενσωμάτωσή τους σε όλα τα 
σχετικά επιχειρησιακά τμήματα της 
συμφωνίας (όπως επενδύσεις, συναλλαγές 
στον τομέα των υπηρεσιών, κανονιστική 
συνεργασία και δημόσιες συμβάσεις), 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια 
συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση 
όσον αφορά το εμπόριο και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 51
Siôn Simon
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iii) να διασφαλίσει την αναγνώριση της 
οριζόντιας διάστασης της εργασίας και των 
κοινωνικών διατάξεων, καθώς και την 
πλήρη ενσωμάτωσή τους σε όλα τα 
σχετικά επιχειρησιακά τμήματα της 
συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια συνεκτική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη·

(iii) να διασφαλίσει την αναγνώριση της 
οριζόντιας διάστασης της εργασίας και των 
κοινωνικών διατάξεων, καθώς και την 
πλήρη ενσωμάτωσή τους σε όλα τα 
σχετικά επιχειρησιακά τμήματα της 
συμφωνίας, όπως επενδύσεις, συναλλαγές 
στον τομέα των υπηρεσιών, κανονιστική 
συνεργασία και δημόσιες συμβάσεις, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια 
συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση 
όσον αφορά το εμπόριο και τη βιώσιμη
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 52
Enrique Calvet Chambon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iii) να διασφαλίσει την αναγνώριση της 
οριζόντιας διάστασης της εργασίας και των 
κοινωνικών διατάξεων, καθώς και την 
πλήρη ενσωμάτωσή τους σε όλα τα 
σχετικά επιχειρησιακά τμήματα της 
συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια συνεκτική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη·

(iii) να διασφαλίσει την αναγνώριση της 
οριζόντιας διάστασης της εργασίας και των 
κοινωνικών διατάξεων, καθώς και την 
πλήρη ενσωμάτωσή τους σε όλα τα 
σχετικά επιχειρησιακά τμήματα της 
συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια συνεκτική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά το εμπόριο και τη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη·

Or. fr

Τροπολογία 53
Thomas Mann
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iii) να διασφαλίσει την αναγνώριση της 
οριζόντιας διάστασης της εργασίας και των 
κοινωνικών διατάξεων, καθώς και την 
πλήρη ενσωμάτωσή τους σε όλα τα 
σχετικά επιχειρησιακά τμήματα της 
συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια συνεκτική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη·

(iii) να διασφαλίσει την αναγνώριση της
οριζόντιας διάστασης της εργασίας και των 
κοινωνικών διατάξεων της ΕΕ, καθώς και 
την πλήρη ενσωμάτωσή τους σε όλα τα 
σχετικά επιχειρησιακά τμήματα της 
συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια συνεκτική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη· να δοθεί αυστηρά 
προσοχή στο γεγονός ότι οι εθνικές 
διατάξεις σχετικά με την αδειοδότηση 
επαγγελμάτων που υπόκεινται σε ειδικό 
καθεστώς ή για τα οποία απαιτείται 
δίπλωμα ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης 
πρέπει να διατηρήσουν τον δεσμευτικό 
τους χαρακτήρα·

Or. de

Τροπολογία 54
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iii α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iii a) να διασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για την TTIP, θα 
επιτευχθούν οι αμοιβαία επωφελείς 
ρυθμίσεις της δέσμης μέτρων για την 
κινητικότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
για τους Ευρωπαίους φορείς παροχής 
υπηρεσιών και αγαθών, και η δυνατότητα 
των επαγγελματιών να εργαστούν στις 
ΗΠΑ μετά από αναγνώριση των 
προσόντων τους, αποτελούν βασικά 
στοιχεία για την πλήρη αξιοποίηση της 
συμφωνίας TTIP·
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Or. en

Τροπολογία 55
Elena Gentile, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iii α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iii a) να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι, 
μέσω των συνδικαλιστικών οργανώσεών 
τους, έχουν δικαίωμα στην πλήρη 
κοινολόγηση πληροφοριών σχετικά με 
τους οικονομικούς όρους και τα κεφάλαια 
των εταιρειών όπου εργάζονται, ιδίως σε 
περίπτωση συγχώνευσης και απόκτησης 
πολυεθνικών εταιρειών· ως εκ τούτου, οι 
διαπραγματευτές πρέπει να διερευνήσουν 
τη δυνατότητα θέσπισης διατλαντικών 
μηχανισμών που θα ευθυγραμμίζονται με 
τα εργαλεία πληροφόρησης, 
διαβούλευσης και συμμετοχής των 
εργαζομένων τα οποία υφίστανται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τα Ευρωπαϊκά 
Συμβούλια Εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 56
Siôn Simon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iv

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP·

(iv) να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των 
εργατικών και κοινωνικών διατάξεων και 
η συμμόρφωση προς αυτές θα 
υποβάλλονται σε διαδικασία 
παρακολούθησης, όπου θα συμμετέχουν 
οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των 
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πολιτών, με ισότιμη εκπροσώπηση σε 
όλες τις εμπλεκόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 57
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Νεοκλής
Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iv

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP·

(iv) να σεβαστεί τη συντριπτική αντίθεση 
της κοινωνίας των πολιτών στην TTIP, 
αντίθεση η οποία εκφράστηκε καθαρά 
από 1,5 εκατ. Ευρωπαίους πολίτες που 
υπέγραψαν την Πρωτοβουλία Πολιτών 
κατά της TTIP·

Or. en

Τροπολογία 58
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Brando Benifei, Edouard Martin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Maria Arena, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta
Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iv

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP·

(iv) να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή των 
εργατικών διατάξεων και η συμμόρφωση 
προς αυτές πρέπει να υποβάλλονται σε 
διαδικασία παρακολούθησης, όπου θα 
συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και η 
κοινωνία των πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 59
Karima Delli, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iv

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP·

(iv) να διασφαλίσει ότι η κοινωνία των 
πολιτών και το ενδιαφερόμενο κοινό 
έχουν πρόσβαση σε όλα τα σχετικά
κείμενα διαπραγμάτευσης, 
συμπεριλαμβανομένου του ενοποιημένου 
κειμένου διαπραγμάτευσης, αμέσως μετά 
το πέρας της συζήτησης των εν λόγω 
κειμένων κατά τους κύκλους 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 60
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iv

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP·

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να εκφράζει τις 
απόψεις της και να συμμετέχει κατά την
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της 
TTIP·

Or. de

Τροπολογία 61
Elmar Brok



PE551.779v01-00 34/85 AM\1052822EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iv

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP·

(iv) να μεριμνήσει για τη δυνατότητα και
της κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP·

Or. de

Τροπολογία 62
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iv

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP·

(iv) να διασφαλίσει ότι οι πολίτες και η 
κοινωνία των πολιτών λαμβάνουν 
καλύτερη ενημέρωση, συμμετέχουν πιο 
ουσιαστικά στις διαπραγματεύσεις και 
μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της 
TTIP·

Or. en

Τροπολογία 63
Anthea McIntyre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iv

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP·

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP, έχοντας υπόψη την 
ευρύτερη διάσταση του άρθρου 17 
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παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 64
Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iv

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP·

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά και σταθερά στη σύνταξη και 
έπειτα στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP, μέσω των εποπτικών 
επιτροπών οι οποίες θα περιλαμβάνουν 
και εκπροσώπους της·

Or. fr

Τροπολογία 65
Claude Rolin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iv

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP·

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP· επισημαίνει ότι, όταν 
πρόκειται για ζητήματα που σχετίζονται 
με το εργασιακό περιβάλλον, οι σχετικές 
συζητήσεις πρέπει να διενεργούνται με τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω 
του κοινωνικού διαλόγου·

Or. fr
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Τροπολογία 66
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iv

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP·

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP· εν προκειμένω, θα 
πρέπει να συγκροτηθεί συμβουλευτική 
επιτροπή για την TTIP σε επίπεδο ΕΕ, 
στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι 
των συνδικαλιστικών ενώσεων, των 
ενώσεων κοινωνικής, περιβαλλοντικής 
προστασίας και προστασίας του 
καταναλωτή, καθώς και εκπρόσωποι του 
πολιτιστικού τομέα, και η οποία θα 
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη και 
τη βελτιστοποίηση της διατλαντικής 
εταιρικής σχέσης εμπορίου και 
επενδύσεων·

Or. de

Τροπολογία 67
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iv

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP·

(iv) να διασφαλίσει τη δυνατότητα της 
κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει 
σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων της TTIP· να διασφαλίσει την 
ενεργό συμβολή των κοινωνικών εταίρων·

Or. fr
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Τροπολογία 68
Karima Delli, Jean Lambert, Molly Scott Cato, Keith Taylor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iv α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iv α) να διασφαλίσει τον ρητό 
αποκλεισμό των δημοσίων υπηρεσιών 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 14 της 
ΣΛΕΕ από το πεδίο εφαρμογής της TTIP, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
εθνικές και τοπικές αρχές είναι ελεύθερες 
να εισάγουν, να υιοθετούν, να διατηρούν 
ή να καταργούν οποιοδήποτε μέτρο σε 
σχέση με την ανάθεση, την οργάνωση, τη 
χρηματοδότηση και την παροχή 
δημόσιων υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 168 της ΣΛΕΕ (δημόσια υγεία) και 
στο Πρωτόκολλο 26 (υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος) των Συνθηκών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 69
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο iv α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(iv α) είναι απολύτως πεπεισμένη ότι τα 
συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να είναι 
υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις 
ακόλουθες αρχές της ΔΟΕ, όπως αυτές 
καθορίστηκαν στη διακήρυξη της ΔΟΕ 
της 1ης Ιουνίου 1998: ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και αναγνώριση του 
δικαιώματος της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης· κατάργηση της 
αναγκαστικής εργασίας· εξάλειψη της 
παιδικής εργασίας και κατάργηση των 
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διακρίσεων στην απασχόληση και τον 
επαγγελματικό βίο·

Or. de

Τροπολογία 70
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο v

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
κυβερνήσεων της ΕΕ όσον αφορά τη 
νομοθέτηση, την οργάνωση, τον 
καθορισμό προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, τη διαχείριση και τη ρύθμιση 
των δημόσιων υπηρεσιών·

(v) να διασφαλισθεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη τα ευαίσθητα για την ΕΕ 
ζητήματα που σχετίζονται με τις 
δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες
κοινής ωφελείας (σύμφωνα με τους 
ορισμούς που περιέχονται στις συμβάσεις 
της ΕΕ) στους τομείς της δημόσιας 
εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας, της 
ύδρευσης και της διαχείρισης των 
αποβλήτων·

Or. de

Τροπολογία 71
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο v

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
κυβερνήσεων της ΕΕ όσον αφορά τη 
νομοθέτηση, την οργάνωση, τον 
καθορισμό προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, τη διαχείριση και τη ρύθμιση 
των δημόσιων υπηρεσιών·

(v) να εξαιρέσει κατηγορηματικά τόσο τις 
δημόσιες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
γενικού συμφέροντος και των υπηρεσιών 
μη οικονομικών συμφερόντων, όσο και 
τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, 
από τομείς υποψήφιους να 
ελευθερωθούν·



AM\1052822EL.doc 39/85 PE551.779v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 72
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Maria Arena, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο v

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
κυβερνήσεων της ΕΕ όσον αφορά τη 
νομοθέτηση, την οργάνωση, τον 
καθορισμό προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, τη διαχείριση και τη ρύθμιση 
των δημόσιων υπηρεσιών·

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλίσει κατάλληλο διαχωρισμό των 
υπηρεσιών ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως 
οι δημόσιες υπηρεσίες, οι κοινωνικές 
υπηρεσίες και οι δημόσιες υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας (συμπεριλαμβανομένων 
της ύδρευσης, της υγείας, των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
της εκπαίδευσης), δίνοντας στις εθνικές 
και τις τοπικές αρχές αρκετό περιθώριο 
ελιγμών ώστε να μπορούν να 
νομοθετήσουν υπέρ του δημόσιου 
συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 73
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο v

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
κυβερνήσεων της ΕΕ όσον αφορά τη 
νομοθέτηση, την οργάνωση, τον 
καθορισμό προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, τη διαχείριση και τη ρύθμιση 
των δημόσιων υπηρεσιών·

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των κρατών 
μελών όσον αφορά τη νομοθέτηση, την 
οργάνωση, τον καθορισμό προτύπων 
ποιότητας και ασφάλειας, τη διαχείριση 
και τη ρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών· 
σημειώνει ότι η CETA αποτελεί 
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σημαντικό προηγούμενο όσον αφορά την 
παραχώρηση εξαίρεσης, καθώς 
διατυπώνεται εκεί «επιφύλαξη σχετικά με 
τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» που 
καλύπτει τη δημόσια υγεία, την 
εκπαίδευση και λοιπές δημόσιες 
υπηρεσίες·  

Or. en

Τροπολογία 74
Karima Delli, Jean Lambert, Keith Taylor, Molly Scott Cato
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο v

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
κυβερνήσεων της ΕΕ όσον αφορά τη 
νομοθέτηση, την οργάνωση, τον 
καθορισμό προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, τη διαχείριση και τη ρύθμιση 
των δημόσιων υπηρεσιών·

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
κυβερνήσεων της ΕΕ όσον αφορά τη 
νομοθέτηση, την οργάνωση, τον 
καθορισμό προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, τη διαχείριση και τη ρύθμιση 
των δημόσιων υπηρεσιών αποφεύγοντας 
τη δέσμευση των διαφόρων τομέων 
δημοσίων υπηρεσιών σε περαιτέρω 
ελευθέρωση/πρόσβαση της αγοράς και 
αναγράφοντας τις γενικές επιφυλάξεις του 
παραρτήματος II στους πίνακες για την 
Εθνική Μεταχείριση σχετικά με όλες τις 
υπηρεσίες υγείας κατά την ευρύτερη 
έννοια, τις υπηρεσίες επικοινωνίας, τις 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες, τις 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες, τις 
οικονομικές υπηρεσίες, τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, τις υπηρεσίες μεταφορών και 
τις υπηρεσίες ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 75
Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο v

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
κυβερνήσεων της ΕΕ όσον αφορά τη 
νομοθέτηση, την οργάνωση, τον 
καθορισμό προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, τη διαχείριση και τη ρύθμιση 
των δημόσιων υπηρεσιών·

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
κυβερνήσεων της ΕΕ όσον αφορά τη 
νομοθέτηση, αποκλειόμενου κάθε 
μηχανισμού διαιτησίας με υπεροχή έναντι 
των εθνικών δικαστηρίων, και να 
εγγυηθεί το δικαίωμα των κρατών όσον 
αφορά την οργάνωση, τον καθορισμό 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας, τη 
διαχείριση και τη ρύθμιση των δημόσιων 
υπηρεσιών·

Or. fr

Τροπολογία 76
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο v

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
κυβερνήσεων της ΕΕ όσον αφορά τη 
νομοθέτηση, την οργάνωση, τον 
καθορισμό προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, τη διαχείριση και τη ρύθμιση 
των δημόσιων υπηρεσιών·

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
κυβερνήσεων της ΕΕ όσον αφορά τη 
νομοθέτηση, την οργάνωση, τον 
καθορισμό προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, τη διαχείριση και τη ρύθμιση 
των δημόσιων υπηρεσιών· συνεπώς, οι 
δημόσιες υπηρεσίες (μεταξύ άλλων στους 
τομείς της εκπαίδευσης, των κοινωνικών 
υπηρεσιών, των υπηρεσιών υγείας, της 
ύδρευσης, της αποχέτευσης, της 
διαχείρισης των αποβλήτων, της 
κοινωνικής ασφάλισης, των 
σιδηροδρόμων και των δημόσιων 
μεταφορών, της ενέργειας, των 
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πολιτιστικών και οπτικοακουστικών 
υπηρεσιών) θα πρέπει να εξαιρεθούν ρητά 
από το συνολικό πεδίο εφαρμογής της 
συμφωνίας· η κατάρτιση μιας γενικής 
ρήτρας εξαίρεσης, με την οποία θα 
εξαιρούνται οι δημόσιες υπηρεσίες από 
τη συμφωνία έχει επομένως καθοριστική 
σημασία· πρέπει ακόμα να διασφαλισθεί 
ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
ελευθέρωση των υπηρεσιών πρέπει να 
πραγματοποιηθούν στη βάση μιας 
«θετικής απαρίθμησης», στο πλαίσιο της 
οποίας οι υπηρεσίες εκείνες για τις οποίες 
ισχύουν οι δεσμεύσεις περί ελευθέρωσης 
θα πρέπει να αναφέρονται ρητά ενώ θα 
πρέπει να αποφεύγεται η χρήση 
«αρνητικής απαρίθμησης» και η 
ενσωμάτωση ρητρών διατήρησης της 
ισχύουσας κατάστασης και προσαρμογής·

Or. de

Τροπολογία 77
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο v

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
κυβερνήσεων της ΕΕ όσον αφορά τη 
νομοθέτηση, την οργάνωση, τον 
καθορισμό προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, τη διαχείριση και τη ρύθμιση 
των δημόσιων υπηρεσιών·

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
κυβερνήσεων της ΕΕ όσον αφορά τη 
νομοθέτηση, την οργάνωση, τον 
καθορισμό προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, τη διαχείριση και τη ρύθμιση 
των δημόσιων υπηρεσιών· να απορρίψει, 
ως εκ τούτου, τη συνθήκη αν
περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS) και να εξετάσει 
προσεκτικά την έγκρισή της λαμβάνοντας 
υπόψη τις διατάξεις για την κανονιστική 
συνεργασία·
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Or. en

Τροπολογία 78
Elmar Brok

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο v

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
κυβερνήσεων της ΕΕ όσον αφορά τη 
νομοθέτηση, την οργάνωση, τον 
καθορισμό προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, τη διαχείριση και τη ρύθμιση 
των δημόσιων υπηρεσιών·

(v) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
κυβερνήσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον 
αφορά τη νομοθέτηση, την οργάνωση, τον 
καθορισμό προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας, τη διαχείριση και τη ρύθμιση 
των δημόσιων υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 79
Siôn Simon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο v α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(v α) να διασφαλίσει τον ρητό αποκλεισμό 
των δημοσίων υπηρεσιών όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 14 της ΣΛΕΕ 
από το πεδίο εφαρμογής της TTIP, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
εθνικές και τοπικές αρχές είναι ελεύθερες 
να εισάγουν, να υιοθετούν, να διατηρούν 
ή να καταργούν οποιοδήποτε μέτρο σε 
σχέση με την ανάθεση, την οργάνωση, τη 
χρηματοδότηση και την παροχή 
δημόσιων υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 168 της ΣΛΕΕ (δημόσια υγεία) και 
στο Πρωτόκολλο 26 (υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος) των Συνθηκών της ΕΕ· η 
εν λόγω εξαίρεση θα πρέπει να 
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εφαρμοστεί είτε οι υπηρεσίες αυτές 
οργανώνονται ως μονοπώλιο, λειτουργούν 
με αποκλειστικά δικαιώματα ή με άλλο 
τρόπο και είτε χρηματοδοτούνται από 
δημόσια ή ιδιωτικά κεφάλαια και/ή 
παρέχονται στο κοινό ή σε ιδιώτες· οι 
υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, τις υπηρεσίες υγείας και 
κοινωνικής περίθαλψης, τα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης, την εκπαίδευση 
που χρηματοδοτείται από δημόσια 
κεφάλαια, τις σιδηροδρομικές και 
δημόσιες μεταφορές, τις υπηρεσίες 
ύδρευσης, φυσικού αερίου και 
ηλεκτροδότησης·

Or. en

Τροπολογία 80
Siôn Simon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο v β (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(v β) να διασφαλίσει ότι ρήτρες μη 
αναστρεψιμότητας και ρήτρες 
διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης 
δεν ισχύουν για καμία δημόσια και 
κοινωνική υπηρεσία· πρέπει να 
διαφυλαχθεί το πλήρες πεδίο για την 
επανεθνικοποίηση και την 
επαναδημοτικοποίηση των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 81
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Javi López, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο v α (νέο)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(v a) να διασφαλίσει ότι ρήτρες μη 
αναστρεψιμότητας και ρήτρες 
διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης 
δεν ισχύουν για δημόσιες και κοινωνικές 
υπηρεσίες· πρέπει να διαφυλαχθεί η 
δυνατότητα επανεθνικοποίησης και 
επαναδημοτικοποίησης των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 82
Maria Arena, Agnes Jongerius

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο v α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(v a) να διασφαλίσει ότι θα διαφυλαχθεί η 
δυνατότητα επανεθνικοποίησης και 
επαναδημοτικοποίησης των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 83
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ·

(vi) να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ προστατεύονται από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό που θα υφίσταντο από 
εταιρείες των ΗΠΑ αν τους επιτρεπόταν 
να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε 
πολύ χαμηλότερες τιμές λόγω διαφορών 
στο κόστος εργασίας και ενέργειας, και 
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λόγω πιθανής υποβάθμισης των 
προτύπων, μέσω της κανονιστικής 
συνεργασίας στην TTIP·

Or. en

Τροπολογία 84
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Νεοκλής
Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ·

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει το 87 τοις εκατό του 
συνόλου των ΜΜΕ στην Ευρώπη που δεν 
ασχολείται με εξαγωγές αλλά στηρίζεται 
στην εγχώρια ζήτηση· επίσης, να 
προσδιορίσει και να ανακοινώσει με 
σαφήνεια ποιοι τομείς και κλάδοι είναι 
πιθανόν να επηρεαστούν δυσμενώς από 
την TTIP πριν από την υπογραφή 
συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 85
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ·

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του άνισου 
ανταγωνισμού με μεγαλύτερες εταιρείες 
των ΗΠΑ και των επιπτώσεων της TTIP 



AM\1052822EL.doc 47/85 PE551.779v01-00

EL

στην εκτροπή του εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 86
Joachim Schuster, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ·

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 87
Sven Schulze

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ·

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, όπως οι μη 
δασμολογικοί φραγμοί στο εμπόριο·

Or. de

Τροπολογία 88
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ·

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ δεδομένων των 
δυσανάλογων επιπτώσεων που έχουν οι 
δασμοί, οι μη δασμολογικοί φραγμοί και 
η γραφειοκρατία επί των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 89
Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ·

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ· να εξασφαλίσει, 
ιδίως, καλύτερη πρόσβαση στην αγορά 
μέσω της κατάργησης των απαιτήσεων 
θεώρησης για τους πολίτες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 90
Romana Tomc, Milan Zver

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ·

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, επιδιώκοντας 
μεταξύ άλλων τη δημιουργία ευνοϊκού 
ανταγωνιστικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος·
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Or. sl

Τροπολογία 91
Enrique Calvet Chambon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ·

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, δεδομένου ότι το 
85% των νέων θέσεων εργασίας στον 
ιδιωτικό τομέα δημιουργούνται από τις 
ΜΜΕ·

Or. fr

Τροπολογία 92
Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ·

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ χωρίς να μειωθεί 
το επίπεδο των υφιστάμενων κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών προτύπων, και ότι 
θα παρέχεται προστασία στις ΜΜΕ από 
τον ανταγωνισμό στον τομέα των 
προτύπων, συνθηκών και αποδοχών 
εργασίας και από άλλες αιτίες κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

Or. fr
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Τροπολογία 93
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ·

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ· υπενθυμίζει ότι 
οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99% των 
ευρωπαϊκών εταιρειών και τους αναλογεί 
το 85% της καθαρής δημιουργίας θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ. Τονίζει ότι θα είναι οι 
πρώτες που θα επωφεληθούν από την 
ανοικτή αγορά η οποία θα μπορούσε να 
τις βοηθήσει να καταστούν πιο 
ανταγωνιστικές, με την άρση των 
περιττών εμποδίων και τη δημιουργία 
ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
για τις εξαγωγές.

Or. fr

Τροπολογία 94
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ·

(vi) να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, και ότι η 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων 
παραμένει ευθύνη των ΜΜΕ και των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών·

Or. fr
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Τροπολογία 95
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi – στοιχείο α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

α) να μελετήσει τις επιπτώσεις της ΤΤΙΡ 
στις ΜΜΕ, αλλά και στις ΠΜΕ, που δεν 
πραγματοποιούν εξαγωγές και 
δραστηριοποιούνται σε τοπικές αγορές, 
για τις οποίες η συμφωνία αυτή θα είναι 
πηγή αυξημένου ανταγωνισμού·

Or. fr

Τροπολογία 96
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi a) να εξασφαλίσει ότι οποιοδήποτε 
Συμβούλιο ή Φόρουμ Κανονιστικής 
Συνεργασίας θεσπιστεί στο πλαίσιο της 
TTIP, δίνει στις ΜΜΕ δικαίωμα 
έκφρασης ίσο με το μερίδιο της 
προστιθέμενης αξίας στο ευρωπαϊκό 
ΑΕγχΠ (57%)·

Or. en

Τροπολογία 97
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi α (νέο)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi α) αναμένει σημαντικά πλεονεκτήματα 
για τις ΜΜΕ, ιδίως λόγω της 
προβλεπόμενης μείωσης των

μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο, 
μεταξύ άλλων και στον τομέα των 
υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 98
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi a) να απλοποιήσει τις διαδικασίες και 
να εξετάσει νέους μηχανισμούς για να 
βοηθήσει τις ΜΜΕ να επωφεληθούν από 
την TTIP·

Or. en

Τροπολογία 99
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vi α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vi a) να λάβει υπόψη ότι η TTIP θα 
επηρεάσει αρνητικά το εμπόριο στο 
εσωτερικό της ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα 
μειώσει τα μερίδια αγοράς των ΜΜΕ 
στην Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 100
Elmar Brok

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vii) να λάβει μέτρα με στόχο την 
προώθηση της ανάληψης εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία θα 
πρέπει, ωστόσο, να είναι συμπληρωματική 
και να μην αντικαθιστά την υφιστάμενη 
εργατική και περιβαλλοντική νομοθεσία·

(vii) να δημιουργήσει κίνητρα για την 
οικειοθελή ανάληψη εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία θα πρέπει, 
ωστόσο, να είναι συμπληρωματική και να 
μην αντικαθιστά την υφιστάμενη εργατική 
και περιβαλλοντική νομοθεσία·

Or. de

Τροπολογία 101
Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vii) να λάβει μέτρα με στόχο την 
προώθηση της ανάληψης εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία θα 
πρέπει, ωστόσο, να είναι συμπληρωματική
και να μην αντικαθιστά την υφιστάμενη 
εργατική και περιβαλλοντική νομοθεσία·

(vii) να λάβει μέτρα με στόχο την 
προώθηση της ανάληψης εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία θα 
πρέπει, ωστόσο, να είναι συμπληρωματική 
ως προς την υφιστάμενη εργατική και 
περιβαλλοντική νομοθεσία χωρίς να την 
αντικαθιστά, και να προωθεί την 
πληροφόρηση και τη διαβούλευση των 
εργαζομένων με τους εκπροσώπους τους·

Or. fr

Τροπολογία 102
Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vii) να λάβει μέτρα με στόχο την 
προώθηση της ανάληψης εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία θα 
πρέπει, ωστόσο, να είναι συμπληρωματική 
και να μην αντικαθιστά την υφιστάμενη 
εργατική και περιβαλλοντική νομοθεσία·

(vii) να λάβει μέτρα με στόχο την 
προώθηση της ανάληψης εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία θα 
πρέπει, ωστόσο, να είναι συμπληρωματική 
και σε καμία περίπτωση να μην 
αντικαθιστά την υφιστάμενη εργατική και 
περιβαλλοντική νομοθεσία·

Or. fr

Τροπολογία 103
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 
Νεοκλής Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vii) να λάβει μέτρα με στόχο την 
προώθηση της ανάληψης εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία θα 
πρέπει, ωστόσο, να είναι συμπληρωματική 
και να μην αντικαθιστά την υφιστάμενη 
εργατική και περιβαλλοντική νομοθεσία·

(vii) να λάβει μέτρα με στόχο την 
προώθηση της ανάληψης εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία θα 
πρέπει, ωστόσο, να είναι συμπληρωματική 
και να μην αντικαθιστά την εργατική και 
περιβαλλοντική νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 104
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vii) να λάβει μέτρα με στόχο την 
προώθηση της ανάληψης εταιρικής 

(vii) να λάβει μέτρα με στόχο την 
προώθηση της οικειοθελούς ανάληψης 
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κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία θα 
πρέπει, ωστόσο, να είναι συμπληρωματική 
και να μην αντικαθιστά την υφιστάμενη 
εργατική και περιβαλλοντική νομοθεσία·

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), η 
οποία θα πρέπει, ωστόσο, να είναι 
συμπληρωματική και να μην αντικαθιστά 
την υφιστάμενη εργατική και 
περιβαλλοντική νομοθεσία· ειδικότερα οι 
ΜΜΕ δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουν σε 
υποχρεωτική βάση δράσεις ΕΚΕ· η 
οικειοθελής συμβολή τους είναι πρότυπο 
ορθής πρακτικής·

Or. de

Τροπολογία 105
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vii α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vii a) επαινεί τις επιχειρήσεις, ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την 
οικειοθελή κοινωφελή τους δράση στο 
πλαίσιο της ΕΚΕ και προτίθεται να 
προστατεύσει και να προωθήσει τη 
δράση αυτή, μεταξύ άλλων, και στο 
πλαίσιο της TTIP· θεωρεί ότι σε μια 
ελεύθερη κοινωνία οι ΜΜΕ δεν πρέπει να 
αναπτύσσουν υποχρεωτικά κοινωφελή 
δράση·

Or. de

Τροπολογία 106
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο vii β (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(vii β) καταδικάζει την εταιρική 
διαφθορά και τη φοροδιαφυγή· καλεί την 
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Επιτροπή να συμπεριλάβει τα ζητήματα 
αυτά στις συζητήσεις για την TTIP·

Or. de

Τροπολογία 107
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο viii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία και δεν θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον 
τομέα της πολιτικής για την απασχόληση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 108
Siôn Simon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο viii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 

(viii) να εξασφαλίσει ότι η επίλυση 
διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών 
(ISDS) θα αποκλειστεί από την παρούσα 
συμφωνία και από την CETA και λοιπές 
τρέχουσες εμπορικές συμφωνίες της 
ΕΕ· ένα σύστημα επίλυσης διαφορών 
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κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία και δεν θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον 
τομέα της πολιτικής για την απασχόληση·

μεταξύ κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις· σε κάθε περίπτωση, η 
κοινωνική και εργατική νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθεσίας που 
προέκυψε μέσω συλλογικών συμβάσεων, 
δεν πρέπει να διακυβεύονται συνεπεία 
επενδυτικών διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 109
Maria Arena, Agnes Jongerius

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο viii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία και δεν θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον 
τομέα της πολιτικής για την απασχόληση·

(viii) να αντιταχθεί στην ενσωμάτωση 
της επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών 
και κρατών (ISDS) στην TTIP· σε 
συμφωνίες με χώρες που διαθέτουν 
νομικά συστήματα σε πλήρη λειτουργία 
και στις οποίες δεν έχουν προσδιοριστεί 
κίνδυνοι πολιτικής παρέμβασης στο 
δικαστικό σύστημα ή αρνησιδικία, η 
ISDS δεν είναι απαραίτητη·

Or. en

Τροπολογία 110
Jan Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο viii
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία και δεν θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον 
τομέα της πολιτικής για την απασχόληση·

(viii) να αντιταχθεί στην ενσωμάτωση 
της επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών 
και κρατών (ISDS) στην TTIP· σε 
συμφωνίες με χώρες που διαθέτουν 
νομικά συστήματα σε πλήρη λειτουργία 
και στις οποίες δεν έχουν προσδιοριστεί 
κίνδυνοι πολιτικής παρέμβασης στο 
δικαστικό σύστημα ή αρνησιδικία, η 
ISDS δεν είναι απαραίτητη·

Or. en

Τροπολογία 111
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Tania 
González Peñas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο viii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία και δεν θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον 
τομέα της πολιτικής για την απασχόληση·

(viii) να εγγυηθεί ότι κανένας μηχανισμός 
για την επίλυση διαφορών μεταξύ 
επενδυτών και κρατών (ISDS) δεν θα 
αποτελέσει μέρος μιας τελικής 
συμφωνίας· επίσης, να σεβαστεί το 
αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης
που έδειξε ευρεία αντίθεση στην ISDS 
παρά δημόσια στήριξη μιας 
αναμορφωμένης ISDS· πιστεύει ότι η 
ISDS υπονομεύει τη δημοκρατικά 
θεσπισμένη νομοθεσία που έχει 
εφαρμοστεί για τη διαφύλαξη των 
δημοσίων συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 112
Mara Bizzotto
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο viii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία και δεν θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον 
τομέα της πολιτικής για την απασχόληση·

(viii) να εγγυηθεί ότι η επίλυση διαφορών 
μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS) θα 
απαλειφθεί από τη συμφωνία, διότι δεν
χαρακτηρίζεται από δημοκρατική 
λογοδοσία και, κατά συνέπεια, εμποδίζει 
τους νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον 
τομέα της πολιτικής για την απασχόληση·

Or. it

Τροπολογία 113
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο viii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία και δεν θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον 
τομέα της πολιτικής για την απασχόληση·

(viii) να αποκλείσει από τη συμφωνία 
οποιονδήποτε μηχανισμό επίλυσης των 
διαφορών μετά τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), να αναγνωρίσει ότι ένας 
τέτοιος μηχανισμός δημιουργεί 
διακρίσεις μεταξύ ξένων και εγχώριων 
επενδυτών·

Or. en
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Τροπολογία 114
Elmar Brok

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο viii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία και δεν θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον 
τομέα της πολιτικής για την απασχόληση·

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία, θα εξακολουθεί να παρέχει τη 
δυνατότητα δικαστικής επίλυσης των 
διαφορών και δεν θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν και να 
εφαρμόζουν νόμους στον τομέα της 
πολιτικής για την απασχόληση στις χώρες 
τους·

Or. de

Τροπολογία 115
Jean Lambert, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο viii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία και δεν θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον 

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα 
της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα περιορίζεται, ως εκ 
τούτου, μόνο σε έναν μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών μεταξύ κρατών και δεν θα 
εμποδίζει τους νομοθέτες να θεσπίζουν 
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τομέα της πολιτικής για την απασχόληση· νόμους στον τομέα της πολιτικής για την 
απασχόληση· ως εκ τούτου, πιστεύει 
ακράδαντα ότι μια πιθανή συμφωνία 
ΤΤΙΡ δεν πρέπει να περιλαμβάνει κανένα 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ 
επενδυτών και κρατών (ISDS), διότι το 
δεδομένο επίπεδο προστασίας των 
επενδύσεων στην ΕΕ και στις ΗΠΑ είναι 
πλήρως επαρκές για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 116
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο viii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία και δεν θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον 
τομέα της πολιτικής για την απασχόληση·

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία, δεν θα περιορίζει σε καμία 
περίπτωση ούτε θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον 
τομέα της πολιτικής για την απασχόληση 
και της κοινωνικής πολιτικής, ενώ θα 
πρέπει να ελεγχθεί με ποιον τρόπο 
μπορούν να οριστούν ρυθμίσεις για να 
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των 
διαιτητών·

Or. de

Τροπολογία 117
Patrick Le Hyaric
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο viii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία και δεν θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον 
τομέα της πολιτικής για την απασχόληση·

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
διασφαλίζει την υπεροχή των εθνικών 
δικαστηρίων, θα λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα και τις εντοπισθείσες αιτίες 
ανησυχίας που εκφράζονται στο πλαίσιο
της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα εξασφαλίζει ότι κάθε 
μηχανισμός επίλυσης των διαφορών θα 
χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια, 
δημοκρατική λογοδοσία και σεβασμό των 
εθνικών δικαιωμάτων και δεν θα 
εμποδίζει τους νομοθέτες να θεσπίζουν 
νόμους στον τομέα της πολιτικής για την 
απασχόληση·

Or. fr

Τροπολογία 118
Anthea McIntyre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο viii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία και δεν θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον 
τομέα της πολιτικής για την απασχόληση·

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια, δημοκρατική λογοδοσία, 
θα προβλέπει ρητώς το δικαίωμα των 
κρατών μελών στη ρύθμιση και δεν θα 
εμποδίζει τους νομοθέτες να θεσπίζουν 
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νόμους στον τομέα της πολιτικής για την 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 119
Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο viii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία και δεν θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον 
τομέα της πολιτικής για την απασχόληση·

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία, θα προβλέπει ρητώς το 
δικαίωμα των κρατών μελών στη 
ρύθμιση και τον ορισμό των δικών τους 
πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης και δεν 
θα εμποδίζει τους νομοθέτες να θεσπίζουν 
νόμους στον τομέα της πολιτικής για την 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 120
Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο viii

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 

(viii) να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε 
συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε 
μηχανισμό επίλυσης των διαφορών θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της 



PE551.779v01-00 64/85 AM\1052822EL.doc

EL

δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία και δεν θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους στον 
τομέα της πολιτικής για την απασχόληση·

δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κρατών (ISDS), θα χαρακτηρίζεται από 
πλήρη διαφάνεια και δημοκρατική 
λογοδοσία και δεν θα εμποδίζει τους 
νομοθέτες να θεσπίζουν νόμους τόσο στον 
τομέα της πολιτικής για την απασχόληση 
όσο και στον τομέα της κοινωνικής 
πολιτικής·

Or. sl

Τροπολογία 121
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο viii α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii a) να αντιταχθεί στην ενσωμάτωση 
της επίλυσης διαφορών μεταξύ 
επενδυτών και κρατών (ISDS) στην 
TTIP· στη συμφωνία με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής που διαθέτουν 
νομικά συστήματα σε πλήρη λειτουργία 
και όπου δεν έχει προσδιοριστεί κίνδυνος 
πολιτικής παρέμβασης στο δικαστικό 
σύστημα ή αρνησιδικία, η ISDS δεν είναι 
απαραίτητη·

Or. en

Τροπολογία 122
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο viii α (νέο)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(viii α) να υπενθυμίσει στην Επιτροπή ότι 
οφείλει να εγγυηθεί το δικαίωμα των 
κρατών μελών να ρυθμίζουν την επίλυση 
διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών 
(ISDS), δεδομένου ότι η θέσπιση ενός 
τέτοιου νομοθετικού μηχανισμού δεν 
είναι ούτε χρήσιμη ούτε αναγκαία·

Or. fr

Τροπολογία 123
Anthea McIntyre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ix

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ix) να λάβει μέτρα για να ενσωματώσει 
μια προσέγγιση «θετικής απαρίθμησης» 
στη συμφωνία·

(ix) να λάβει μέτρα για να ενσωματώσει 
μια προσέγγιση «αρνητικής απαρίθμησης» 
στη συμφωνία, με επιφυλάξεις για 
ευαίσθητους τομείς, η οποία όχι μόνο 
επιτρέπει αυξημένη διαφάνεια και 
προβλεψιμότητα για τους φορείς 
εκμετάλλευσης και πρόσβαση στην αγορά 
στις ΗΠΑ για τις εταιρείες της ΕΕ, αλλά 
επίσης εξασφαλίζει μια «ζωντανή» 
συμφωνία, με μελλοντικές υπηρεσίες να 
συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία·
σημειώνει ότι μια τέτοια προσέγγιση ήταν 
δυνατή με τον Καναδά στη CETA·

Or. en

Τροπολογία 124
Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ix
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ix) να λάβει μέτρα για να ενσωματώσει 
μια προσέγγιση «θετικής απαρίθμησης» 
στη συμφωνία·

(ix) να λάβει μέτρα για να ενσωματώσει 
μια προσέγγιση «αρνητικής απαρίθμησης» 
στη συμφωνία·

Or. sl

Τροπολογία 125
Elmar Brok

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ix

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ix) να λάβει μέτρα για να ενσωματώσει 
μια προσέγγιση «θετικής απαρίθμησης» 
στη συμφωνία·

(ix) να λάβει μέτρα για να ενσωματώσει 
μια προσέγγιση «αρνητικής απαρίθμησης» 
στη συμφωνία·

Or. de

Τροπολογία 126
Karima Delli, Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ix

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ix) να λάβει μέτρα για να ενσωματώσει 
μια προσέγγιση «θετικής απαρίθμησης» 
στη συμφωνία·

(ix) να λάβει μέτρα για να ενσωματώσει 
μια προσέγγιση «θετικής απαρίθμησης» σε 
σχέση τόσο με την πρόσβαση στην αγορά 
όσο και με τις δεσμεύσεις για εθνική 
μεταχείριση που περιλαμβάνονται στο 
κεφάλαιο της συμφωνίας σχετικά με τις 
συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών 
και επιχειρήσεων, και να διακόψει 
αμέσως τις διαπραγματεύσεις σχετικά με 
το κεφάλαιο αυτό εκτός εάν συμφωνηθεί 
θετική απαρίθμηση·
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Or. en

Τροπολογία 127
Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Emilian Pavel, Jan Keller, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Marita Ulvskog, Glenis Willmott

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ix

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ix) να λάβει μέτρα για να ενσωματώσει 
μια προσέγγιση «θετικής απαρίθμησης» 
στη συμφωνία·

(ix) να λάβει μέτρα για να ενσωματώσει 
μια προσέγγιση «θετικής απαρίθμησης» σε 
σχέση με την ελευθέρωση των υπηρεσιών
στη συμφωνία, σύμφωνα με την οποία 
αναφέρονται ρητώς οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να ανοίξουν για ξένες εταιρείες 
και αποκλείονται νέες υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 128
Patrick Le Hyaric

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ix

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ix) να λάβει μέτρα για να ενσωματώσει 
μια προσέγγιση «θετικής απαρίθμησης» 
στη συμφωνία·

(ix) να λάβει μέτρα για να ενσωματώσει 
μια χωρίς ασάφειες προσέγγιση «θετικής 
απαρίθμησης» στη συμφωνία,
επιτρέποντας στα κράτη μέλη να 
καθορίσουν τις υπηρεσίες και τα αγαθά 
που δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία, 
να ανακαλέσουν κάθε ρήτρα μη 
αναστρεψιμότητας όσον αφορά την εν 
λόγω απαρίθμηση για την περίπτωση που 
τα κράτη μέλη θελήσουν να επιστρέψουν 
στα παρελθοντικά ανοίγματα προς τον 
ανταγωνισμό ή να εθνικοποιήσουν τις 
δραστηριότητες·



PE551.779v01-00 68/85 AM\1052822EL.doc

EL

Or. fr

Τροπολογία 129
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ix

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ix) να λάβει μέτρα για να ενσωματώσει
μια προσέγγιση «θετικής απαρίθμησης» 
στη συμφωνία·

(ix) να ζητήσει να ενσωματωθεί μια 
προσέγγιση «θετικής απαρίθμησης» στη 
συμφωνία και να εξασφαλίσει ότι οι 
δημόσιες υπηρεσίες θα αποκλειστούν από 
το πεδίο εφαρμογής της TTIP·

Or. en

Τροπολογία 130
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο ix

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(ix) να λάβει μέτρα για να ενσωματώσει 
μια προσέγγιση «θετικής απαρίθμησης» 
στη συμφωνία·

(ix) να λάβει μέτρα για να διαφυλάξει τις 
κοινωνικές πτυχές των υπηρεσιών μέσω 
μιας προσέγγισης «θετικής απαρίθμησης» 
στη συμφωνία·

Or. fr

Τροπολογία 131
Miapetra Kumpula-Natri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να 
μπορεί να παρεμβαίνει έγκαιρα 
προκειμένου να στηρίζει τους τομείς, τις 
περιφέρειες ή τα κράτη μέλη που 
πλήττονται.

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί, θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να 
μπορεί να παρεμβαίνει έγκαιρα 
προκειμένου να στηρίζει τους τομείς, τις 
περιφέρειες ή τα κράτη μέλη που 
πλήττονται. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω κατά τη 
διατύπωση των συστάσεών της προς τα 
κράτη μέλη όσον αφορά τη διαρθρωτική 
πολιτική. Επίσης, οι υφιστάμενοι 
μηχανισμοί χρηματοδότησης, όπως το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν έτσι ώστε να μετριάζουν 
τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της 
TTIP.

Or. en

Τροπολογία 132
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να 
μπορεί να παρεμβαίνει έγκαιρα 
προκειμένου να στηρίζει τους τομείς, τις 
περιφέρειες ή τα κράτη μέλη που 
πλήττονται.

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να 
παρεμβαίνει έγκαιρα προκειμένου να 
στηρίζει τους τομείς, τις περιφέρειες ή τα 
κράτη μέλη που πλήττονται· κάτι τέτοιο 
θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω 
κατανομών κονδυλίων της πολιτικής 
συνοχής και με την προσαρμογή και την 
ενίσχυση του προϋπολογισμού του 
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Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση.

Or. en

Τροπολογία 133
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί 
να παρεμβαίνει έγκαιρα προκειμένου να 
στηρίζει τους τομείς, τις περιφέρειες ή τα 
κράτη μέλη που πλήττονται.

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται και θα 
δημοσιεύονται συνεχώς ούτως ώστε η 
Επιτροπή να μπορεί να παρεμβαίνει 
έγκαιρα προκειμένου να στηρίζει τους 
τομείς, τις περιφέρειες ή τα κράτη μέλη 
που πλήττονται καθώς και ότι οι πολίτες, 
οι κοινωνικοί εταίροι και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη θα ενημερώνονται 
σχετικά με τα πραγματικά και δυνητικά 
αποτελέσματα της συμφωνίας·

Or. fr

Τροπολογία 134
Maria Arena, Agnes Jongerius

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί 
να παρεμβαίνει έγκαιρα προκειμένου να 

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί 
να παρεμβαίνει έγκαιρα προκειμένου να 
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στηρίζει τους τομείς, τις περιφέρειες ή τα 
κράτη μέλη που πλήττονται.

στηρίζει τους τομείς, τις περιφέρειες ή τα 
κράτη μέλη που πλήττονται, μέσω 
κατανομών κονδυλίων της πολιτικής 
συνοχής και με την προσαρμογή και την 
ενίσχυση του προϋπολογισμού του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση πριν από οποιαδήποτε 
σύναψη της συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 135
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Νεοκλής
Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί 
να παρεμβαίνει έγκαιρα προκειμένου να 
στηρίζει τους τομείς, τις περιφέρειες ή τα 
κράτη μέλη που πλήττονται.

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί 
να παρεμβαίνει έγκαιρα προκειμένου να 
στηρίζει τους τομείς, τις περιφέρειες ή τα 
κράτη μέλη που πλήττονται· πιστεύει ότι 
οι διαπραγματεύσεις βασίζονται σε 
εσφαλμένη και μεροληπτική μελέτη 
εκτίμησης επιπτώσεων η οποία δεν 
αναφέρει τις αρνητικές επιπτώσεις στην 
απασχόληση, τη μετατόπιση θέσεων 
εργασίας, τα δημόσια οικονομικά και την 
εκτροπή του εμπορίου1.

__________________
1 Η εκτίμηση επιπτώσεων της TTIP της 
Επιτροπής βασίζεται σε ανάλυση που 
πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο 
έρευνας για την οικονομική πολιτική 
(CEPR). Ωστόσο, αρκετές ανεξάρτητες 
μελέτες που έκαναν κριτική αξιολόγηση 
στις μελέτες του CEPR επισημαίνουν ότι 
η μελέτη υπερέβαλε σε σχέση με τους 
ισχυρισμούς για ανάπτυξη και δημιουργία 
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θέσεων εργασίας. «Ούτε περιλαμβάνει 
επαρκή εκτίμηση των κινδύνων ή των 
μειονεκτημάτων», αναφέρει η ομάδα 
εκτίμησης επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (IMPA) (σελ. 8 της Αρχικής 
Αξιολόγησης από το ΕΚ μιας εκτίμησης 
επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/note/join/2013/507504/IPOL-
JOIN_NT%282013%29507504_EN.pdf )

Or. en

Τροπολογία 136
Agnes Jongerius, Jan Keller, Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί 
να παρεμβαίνει έγκαιρα προκειμένου να 
στηρίζει τους τομείς, τις περιφέρειες ή τα 
κράτη μέλη που πλήττονται.

(x) να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν 
ρεαλιστικές στατιστικές προβολές σχετικά 
με τις απώλειες/τα οφέλη όσον αφορά τις 
θέσεις εργασίας, καθώς και σχετικά με 
τους τομείς που έχουν πληγεί και ότι
επικαιροποιούνται συνεχώς ούτως ώστε η 
Επιτροπή να μπορεί να παρεμβαίνει 
έγκαιρα προκειμένου να στηρίζει τους 
τομείς, τις περιφέρειες ή τα κράτη μέλη 
που πλήττονται.

Or. en

Τροπολογία 137
Tiziana Beghin, Laura Agea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
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καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί 
να παρεμβαίνει έγκαιρα προκειμένου να 
στηρίζει τους τομείς, τις περιφέρειες ή τα 
κράτη μέλη που πλήττονται.

καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί σε κάθε κράτος μέλος θα 
επικαιροποιούνται συνεχώς ούτως ώστε η 
Επιτροπή να μπορεί να παρεμβαίνει 
έγκαιρα προκειμένου να στηρίζει τους 
τομείς, τις περιφέρειες ή τα κράτη μέλη 
που πλήττονται.

Or. en

Τροπολογία 138
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να 
μπορεί να παρεμβαίνει έγκαιρα 
προκειμένου να στηρίζει τους τομείς, τις 
περιφέρειες ή τα κράτη μέλη που 
πλήττονται.

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε τα κράτη μέλη να 
μπορούν να παρεμβαίνουν έγκαιρα 
προκειμένου να στηρίζουν τους τομείς, τις 
περιφέρειες ή τα κράτη μέλη που 
πλήττονται.

Or. it

Τροπολογία 139
Joachim Schuster, Brando Benifei, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
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καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί 
να παρεμβαίνει έγκαιρα προκειμένου να 
στηρίζει τους τομείς, τις περιφέρειες ή τα 
κράτη μέλη που πλήττονται.

καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί 
να παρεμβαίνει έγκαιρα προκειμένου να 
στηρίζει τους τομείς, τις περιφέρειες ή τα 
κράτη μέλη που πλήττονται· το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να 
προσαρμοστεί έτσι ώστε να μετριάσει τις 
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της TTIP.

Or. en

Τροπολογία 140
Enrique Calvet Chambon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί 
να παρεμβαίνει έγκαιρα προκειμένου να 
στηρίζει τους τομείς, τις περιφέρειες ή τα 
κράτη μέλη που πλήττονται.

(x) να εξασφαλίσει ότι οι στατιστικές 
προβολές σχετικά με τις απώλειες/τα 
οφέλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, 
καθώς και σχετικά με τους τομείς που 
έχουν πληγεί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί 
να παρεμβαίνει έγκαιρα προκειμένου να 
στηρίζει τους τομείς, τις περιφέρειες ή τα 
κράτη μέλη που πλήττονται. Στο πλαίσιο 
αυτών των προβολών, η Επιτροπή πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τους εξωγενείς 
κλυδωνισμούς και να προβλέπει σενάρια 
αντιμετώπισης κρίσεων.

Or. fr

Τροπολογία 141
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x α (νέο)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

x α) να διασφαλίσει αυστηρή 
αμοιβαιότητα όσον αφορά τους όρους 
των συναλλαγών, με στόχο την ενίσχυση 
του ευρωπαϊκού βιομηχανικού ιστού, την 
προστασία των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, την προώθηση της 
απασχόλησης και την αποφυγή του 
αθέμιτου ανταγωνισμού, ιδίως όσον 
αφορά τα κοινωνικά πρότυπα·

Or. fr

Τροπολογία 142
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x α) να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει 
ότι η κανονιστική συνεργασία δεν θα 
περιορίσει το δικαίωμα των κυβερνήσεων 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
νομοθετεί υπέρ του δημοσίου 
συμφέροντος· πρέπει να ληφθούν μέτρα 
για να εξασφαλιστεί ότι η κανονιστική 
συνεργασία δεν θα οδηγήσει στην 
αποδυνάμωση των προτύπων εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων 
υγείας και ασφάλειας· πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι τα πρότυπα εργασίας 
και τα κοινωνικά πρότυπα δεν 
θεωρούνται μη δασμολογικοί φραγμοί· οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων, θα πρέπει να συμμετέχουν στη 
διαδικασία κανονιστικής συνεργασίας με 
ισόρροπη εκπροσώπηση·
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Or. en

Τροπολογία 143
Elena Gentile, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x α) οι διατάξεις της TTIP για τις 
δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει:

• να σέβονται την ελευθερία των 
δημοσίων αρχών σε όλα τα επίπεδα να 
οργανώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες όπως 
επιθυμούν, επίσης μέσω εσωτερικής 
συνεργασίας και συνεργασίας μεταξύ 
δημοσίων φορέων·

• να περιλαμβάνουν μια δεσμευτική 
κοινωνική ρήτρα στο κεφάλαιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις, με παραπομπή στις 
θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ, όπως 
στην περίπτωση των οδηγιών της ΕΕ για 
τις δημόσιες συμβάσεις, και στον 
κατάλληλο μηχανισμό επιβολής 
(προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση 
της κοινωνικής νομοθεσίας και των 
συλλογικών συμβάσεων)·

• να ενθαρρύνουν τις δημόσιες αρχές να 
ενσωματώσουν το πλήρες εύρος των 
κριτηρίων ποιότητας, των κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών κριτηρίων στις 
δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να 
προωθηθεί μια βιώσιμη και θεμιτή 
ανάπτυξη (και να μην συνάπτονται 
συμβάσεις με βάση τη «χαμηλότερη 
τιμή»).

Or. en

Τροπολογία 144
Karima Delli, Jean Lambert
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x α) να εξασφαλίσει ότι οι νέοι 
ευρωπαϊκοί κανόνες, οι οποίοι 
εγκρίνονται μέσω της αναθεώρησης των 
οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, 
εξακολουθούν να διαφυλάσσονται και να 
προωθούνται στο πλαίσιο των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων, ιδίως σε σχέση με: 
την πρόσβαση στην αγορά δημοσίων 
συμβάσεων για τις ΜΜΕ· τα κριτήρια 
ανάθεσης με βάση την καλύτερη αξία και 
όχι τη χαμηλότερη τιμή· τις αγορές για 
παράγοντες που δραστηριοποιούνται 
στην κοινωνική οικονομία· τη 
δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να 
συνεργάζονται και να σχηματίζουν 
διασυνδέσεις σε επίπεδο κοινοτήτων· και 
τα όρια κάτω από τα οποία η εφαρμογή 
της δημόσιας σύμβασης δεν υπόκειται σε 
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 145
Maria Arena, Agnes Jongerius

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x α) να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει 
ότι η κανονιστική συνεργασία δεν θα 
περιορίσει το δικαίωμα των κυβερνήσεων 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
νομοθετούν υπέρ του δημοσίου 
συμφέροντος· πρέπει να ληφθούν μέτρα 
για να εξασφαλιστεί ότι η κανονιστική 
συνεργασία δεν θα οδηγήσει στην 
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αποδυνάμωση των προτύπων εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων 
υγείας και ασφάλειας· πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι τα πρότυπα εργασίας 
και τα κοινωνικά πρότυπα δεν 
θεωρούνται μη δασμολογικοί φραγμοί 
ούτε τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο· οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων, θα πρέπει να συμμετέχουν στη 
διαδικασία κανονιστικής συνεργασίας με 
ισόρροπη εκπροσώπηση·

Or. en

Τροπολογία 146
Siôn Simon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x α) να εγγυηθεί ότι η κανονιστική 
συνεργασία θα εξασφάλιζε την 
ενσωμάτωση ρητρών μη υποβάθμισης 
και δεν περιορίσει το δικαίωμα των 
κυβερνήσεων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να νομοθετούν υπέρ του 
δημοσίου συμφέροντος· πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
κανονιστική συνεργασία δεν θα οδηγήσει 
στην αποδυνάμωση των προτύπων 
εργασίας· οι ενδιαφερόμενοι φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων, θα πρέπει να συμμετέχουν στη 
διαδικασία κανονιστικής συνεργασίας με 
ισόρροπη εκπροσώπηση·  πιθανές 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τον τρόπο 4 
πρέπει να δεσμεύονται για τη λειτουργία 
της διασυνοριακής συνεργασίας στη 
διοίκηση και τη δικαιοσύνη σε ζητήματα 
που αφορούν την εργατική νομοθεσία και 
τη νομοθεσία σχετικά με την απασχόληση 
ως προϋπόθεση για την εξασφάλιση της 
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πλήρους εφαρμογής των μισθών των 
συλλογικών συμβάσεων και των 
συνθηκών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 147
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x α) να διασφαλίσει ότι το ευρωπαϊκό 
κοινωνικό μοντέλο μπορεί να αντέξει τον 
ανταγωνισμό με τον αγγλοσαξονικό 
αμερικανικό καπιταλισμό· η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν θα 
θυσιαστούν οι συλλογικά 
χρηματοδοτούμενες δημόσιες υπηρεσίες 
και συστήματα κοινωνικής ασφάλισης· η 
TTIP δεν πρέπει να ενισχύσει την πίεση 
στα κράτη μέλη για να μειώσουν τις 
δημόσιες δαπάνες, ως εύκολο τρόπο για 
να γίνουν οικονομικά ανταγωνιστικά και 
να παρέχουν στους επενδυτές ένα 
ελκυστικό επιχειρηματικό κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 148
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x α) να εγκαταλείψει το μοντέλο 
ανάπτυξης που στηρίζεται στις εξαγωγές 
και να αναζητήσει και δώσει 
προτεραιότητα σε άλλους τρόπους 
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ενίσχυσης της τόσο αναγκαίας ανάπτυξης 
και δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ:

- να προωθήσει αντικυκλικές ενέργειες 
που στοχεύουν στην τόνωση της 
εγχώριας ζήτησης και κατανάλωσης και 
στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού·

- να ανακαλέσει τον κανόνα 1/20 σχετικά 
με τη μείωση του χρέους·

- να επιτρέψει να θεωρούνται όλες τις 
δημόσιες επενδύσεις φορολογικά 
ουδέτερες σε σχέση με το Σύμφωνο 
σταθερότητας και ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 149
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x α) να διασφαλίσει ότι οι βασικές αρχές 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία γίνονται σεβαστές στο 
πλαίσιο όλων των συμβατικών 
συμφωνιών· να πραγματοποιηθούν εν 
προκειμένω ενέργειες για να 
ενσωματωθεί στη συμφωνία ρήτρα 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. de

Τροπολογία 150
Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x α (νέο)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x α) να διασφαλίσει ότι οι κυβερνήσεις 
έχουν την ευκαιρία να εγκρίνουν 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες 
πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι 
διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις δεν 
θα πρέπει να εμποδίζουν τις κυβερνήσεις 
να αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές ανάγκες και η συμφωνία 
δεν πρέπει να περιορίζει την ικανότητα 
ανταπόκρισης στις κοινωνικές 
απαιτήσεις, όπως προβλέπεται στις νέες 
οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις. Επιπλέον, οι πολιτικές για τις 
δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να 
ευθυγραμμίζονται με τη Σύμβαση αριθ. 
94 της ΔΟΕ σχετικά με τις ρήτρες 
εργασίας στις δημόσιες συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 151
Enrique Calvet Chambon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

x α) να λάβει άμεσα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι θα εξεταστούν τα 
ζητήματα που αφορούν τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό –παραδείγματος 
χάρη, η μετακίνηση της έδρας πέραν του 
Ατλαντικού με σκοπό την εκμετάλλευση 
συνθηκών που στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό– και υπονομεύουν την 
απασχόληση.

Or. fr

Τροπολογία 152
Joachim Schuster, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria Arena, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian 
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Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x β (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x β) να εξασφαλίσει ότι εγγυάται η αρχή 
του τόπου εργασίας· η εθνική εργατική 
και κοινωνική νομοθεσία, καθώς και οι 
διατάξεις των συλλογικών συμβάσεων 
πρέπει να τηρούνται στην περίπτωση 
προσωρινής απόσπασης και τοποθέτησης 
εργαζομένων· οι προϋποθέσεις 
προσωρινής απόσπασης και τοποθέτησης 
θα πρέπει να ορίζονται πλήρως στην 
TTIP·

Or. en

Τροπολογία 153
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x β (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x β) να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε 
δέσμευση σε σχέση με την ελευθέρωση 
του κυκλοφορίας προσωπικού παροχής 
υπηρεσιών (Τρόπος 4) περιορίζεται στις 
διατάξεις που τηρούν πλήρως τη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας της 
ΕΕ σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων, καθώς και των συνθηκών 
εργασίας και των κοινωνικών συνθηκών 
που ορίζονται σε αυτή·

Or. en
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Τροπολογία 154
Siôn Simon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x β (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x β) να εξασφαλίσει ότι οι διατάξεις της 
οδηγίας της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις και η υποχρεωτική κοινωνική 
ρήτρα της εφαρμόζονται πλήρως στην 
παρούσα συμφωνία· οι κυβερνήσεις 
πρέπει να έχουν την ευκαιρία να 
εγκρίνουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
υπεύθυνες πολιτικές για τις δημόσιες 
συμβάσεις· οι διατάξεις για τις δημόσιες 
συμβάσεις δεν θα πρέπει να εμποδίζουν 
τις κυβερνήσεις να ανταποκρίνονται σε 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες· 
επιπλέον, οι πολιτικές για τις δημόσιες 
συμβάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
μια παραπομπή στη Σύμβαση αριθ. 94 
και στη Σύσταση αριθ. 84 της ΔΟΕ 
σχετικά με τις ρήτρες εργασίας στις 
δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 155
Joachim Schuster, Brando Benifei, Edouard Martin, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Jan Keller, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x γ (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x γ) να εξασφαλίσει ότι οι κυβερνήσεις 
έχουν την ευκαιρία να εγκρίνουν 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες 
πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις· οι 
διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις δεν 
θα πρέπει να εμποδίζουν τις κυβερνήσεις 
να ανταποκρίνονται σε κοινωνικές και 
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περιβαλλοντικές ανάγκες· επιπλέον, οι 
πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη 
Σύμβαση αριθ. 94 της ΔΟΕ σχετικά με 
τις ρήτρες εργασίας στις δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 156
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

x α) να λάβει προληπτικά μέτρα για την 
προστασία των τομέων που απειλούνται 
από μείωση της απασχόλησης μετά την 
εφαρμογή της ΤΤΙΡ.

Or. it

Τροπολογία 157
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 
Νεοκλής Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x β (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x β) να απορρίψει το Συμβούλιο 
Κανονιστικής Συνεργασίας καθώς 
στερείται δημοκρατικής λογοδοσίας, δεν 
εξασφαλίζει την εκπροσώπηση 
πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών και 
δεν προβλέπει εκτιμήσεις κοινωνικών 
επιπτώσεων όσον αφορά τον τρόπο με 
τον οποίο οι νέοι νόμοι και κανονισμοί θα 
επηρεάσουν τις συνθήκες εργασίας και 
διαβίωσης των πολιτών·
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Or. en

Τροπολογία 158
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο x γ (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(x γ) να ενσωματώσει μια ρήτρα λήξης 
ισχύος που ενεργοποιείται ύστερα από 5 
χρόνια και εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε 
επακόλουθη εκ νέου ενεργοποίηση μπορεί 
να προταθεί μόνο κατόπιν εκτενούς 
αξιολόγησης των επιπτώσεων της 
συμφωνίας TTIP·

Or. en


