
AM\1054991EL.doc PE552.035v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 - 2019

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

2014/2228(INI)

30.3.2015

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 154

Σχέδιο έκθεσης
Bernd Lange
(PE549.135v01-00)

σχετικά με την έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις 
διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και 
επενδύσεων (TTIP)
(2014/2228(INI))



PE552.035v01-00 2/98 AM\1054991EL.doc

EL

AM_Com_NonLegReport



AM\1054991EL.doc 3/98 PE552.035v01-00

EL

Τροπολογία 1
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις οδηγίες της ΕΕ για τις 
διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική 
Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων 
(TTIP) μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, οι 
οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 
14 Ιουνίου 20131 και αποχαρακτηρίστηκαν 
και δημοσιοποιήθηκαν από το Συμβούλιο 
στις 9 Οκτωβρίου 2014,

έχοντας υπόψη τις οδηγίες της ΕΕ για τις 
διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική 
Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων 
(TTIP) μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, οι 
οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα από το 
Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2013 και 
αποχαρακτηρίστηκαν και 
δημοσιοποιήθηκαν από το Συμβούλιο στις 
9 Οκτωβρίου 2014,

__________________ __________________

http://data.consilium.europa.eu/doc/docum
ent/ST-11103-2013-DCL-1/el/pdf

http://data.consilium.europa.eu/doc/docum
ent/ST-11103-2013-DCL-1/el/pdf

Or. en

Τροπολογία 2
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 168 και 191 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως την αρχή 
της προφύλαξης στο άρθρο 191 
παράγραφος 2,

Or. en
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Τροπολογία 3
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη,

Or. en

Τροπολογία 4
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 
16ης Νοεμβρίου 2014, του Προέδρου των 
ΗΠΑ Barack Obama, του Προέδρου της 
Επιτροπής Jean-Claude Juncker, του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Herman Van Rompuy, του 
Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου 
David Cameron, της γερμανίδας 
Καγκελάριου Angela Merkel, του 
Προέδρου της Γαλλίας François 
Hollande, του ιταλού Πρωθυπουργού 
Matteo Renzi και του ισπανού 
Πρωθυπουργού Mariano Rajoy, σε 
συνέχεια της συνάντησής τους στο 
περιθώριο της συνόδου των G20 στο 
Brisbane της Αυστραλίας5,

διαγράφεται

__________________
5 http://europa.eu/rapid/press-
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release_STATEMENT-14-1820_en.htm

Or. en

Τροπολογία 5
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την επιστολή που 
υπογράφεται από 14 κράτη μέλη, προς 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Jean-Claude 
Juncker στις 21 Οκτωβρίου 2014, με την 
οποία εκφράζεται η έντονη υποστήριξή 
τους για την ένταξη του μηχανισμού 
επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και 
κράτους στο κεφάλαιο περί επενδύσεων 
στην ΤΤΙΡ·

Or. en

Τροπολογία 6
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2015, 
σχετικά με την TTIP,

Or. en

Τροπολογία 7
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2014, 
σχετικά με τη διαφάνεια στις 
διαπραγματεύσεις για την TTIP 
(C(2014)9052), και τις αποφάσεις της 
Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2014, για 
τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με 
τις συνεδριάσεις μεταξύ Μελών της 
Επιτροπής και οργανώσεων ή 
αυτοαπασχολούμενων ατόμων 
(C(2014)9051) και για τη δημοσίευση 
πληροφοριών σχετικά με τις συνεδριάσεις 
μεταξύ Γενικών Διευθυντών της Επιτροπής 
και οργανώσεων ή αυτοαπασχολούμενων 
ατόμων (C(2014)9048),

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 
350/12 P, στις 3 Ιουλίου 2014 σχετικά με 
το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των 
θεσμικών οργάνων, έχοντας υπόψη την 
ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης 
Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη διαφάνεια 
στις διαπραγματεύσεις για την TTIP 
(C(2014)9052), και τις αποφάσεις της 
Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2014, για 
τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με 
τις συνεδριάσεις μεταξύ Μελών της 
Επιτροπής και οργανώσεων ή 
αυτοαπασχολούμενων ατόμων 
(C(2014)9051) και για τη δημοσίευση 
πληροφοριών σχετικά με τις συνεδριάσεις 
μεταξύ Γενικών Διευθυντών της Επιτροπής 
και οργανώσεων ή αυτοαπασχολούμενων 
ατόμων (C(2014)9048),

Or. es

Τροπολογία 8
Ska Keller, Yannick Jadot

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή με την οποία 
περατώνει την έρευνα ιδίας 
πρωτοβουλίας 01/10/2014/RA σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Or. en
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Τροπολογία 9
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(C-350/12 P) της 3ης Ιουλίου, 2014 
σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα 
των θεσμικών οργάνων, καθώς και την 
απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
της 6ης Ιανουαρίου 2015, με την οποία 
περατώνει την έρευνα ιδίας 
πρωτοβουλίας (OI/10/2014/RA) σχετικά 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά 
την εξέταση των αιτήσεων για παροχή 
πληροφοριών και πρόσβαση σε έγγραφα 
(διαφάνεια)·

Or. en

Τροπολογία 10
Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, 
σχετικά με την ηλεκτρονική δημόσια 
διαβούλευση για την προστασία των 
επενδύσεων και την επίλυση διαφορών 
μεταξύ επενδυτή και κράτους (ISDS) στο 
πλαίσιο της TTIP (SWD(2015)0003),

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, 
της 13ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την 
ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για την 
προστασία των επενδύσεων και την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτή και 
κράτους (ISDS) στο πλαίσιο της TTIP 
(SWD(2015)0003), τα αποτελέσματα της 
οποίας έδειξαν σαφή εναντιότητα για την 
ένταξη της ISDS στην ΤΤΙΡ,

Or. en
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Τροπολογία 11
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- λαμβάνοντας υπόψη την κοινή δήλωση 
της Ευρωπαίας Επιτρόπου κ. Malmström 
και του Εκπροσώπου Εμπορίου των 
ΗΠΑ κ. Froman για τις δημόσιες 
υπηρεσίες, της 20ής Μαρτίου 2015,

Or. hr

Τροπολογία 12
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΔΕΕ), ιδίως την απόφαση C-350/12[1], 
και τις γνώμες 2/13[2] και 1/09[3]·

Or. fr

Τροπολογία 13
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της 
UNESCO για την προστασία και την 
προώθηση της πολυμορφίας των 
πολιτιστικών εκφράσεων της 20ης

Οκτωβρίου 2005, καθώς και το άρθρο 
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167 της ΣΛΕΕ - Μέρος ΙΙΙ: πολιτικές της 
Ένωσης και εσωτερικές δράσεις - Τίτλος 
ΧΙΙΙ: Πολιτισμός,

Or. en

Τροπολογία 14
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις της ΕΕ που 
υποβλήθηκαν προς συζήτηση με τις ΗΠΑ 
κατά τους γύρους των διαπραγματεύσεων 
για την TTIP, και συγκεκριμένα εκείνες 
που έχουν αποχαρακτηριστεί και 
δημοσιευτεί από την Επιτροπή, μεταξύ 
άλλων τα έγγραφα θέσης της ΕΕ με τίτλο 
«TTIP regulatory issues - engineering 
industries» (Ζητήματα ρυθμιστικού 
χαρακτήρα στην TTIP - μηχανολογικές 
βιομηχανίες)8, «Test–case on functional 
equivalence: proposed methodology for 
automotive regulatory equivalence» 
(Δοκιμαστική εφαρμογή λειτουργικής 
ισοδυναμίας: προτεινόμενη μεθοδολογία 
για τη ρυθμιστική ισοδυναμία στην 
αυτοκινητοβιομηχανία)9, και «Trade and 
sustainable development chapter/labour 
and environment: EU paper outlining key 
issues and elements for provisions in the 
TTIP» (Κεφάλαιο για το εμπόριο και την 
αειφόρο ανάπτυξη/εργασία και 
περιβάλλον: έγγραφο της ΕΕ που 
περιγράφει βασικά ζητήματα και στοιχεία 
των διατάξεων της TTIP)10, και τις 
προτάσεις σχετικά με τους τεχνικούς 
φραγμούς στο εμπόριο (ΤΦΕ)11, τα 
υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα 
(ΥΦΠ)12, τα τελωνεία και τη διευκόλυνση 
του εμπορίου13, τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)14, πιθανές διατάξεις 
για τον ανταγωνισμό15, πιθανές διατάξεις 

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις της ΕΕ που 
υποβλήθηκαν προς συζήτηση με τις ΗΠΑ 
κατά τους γύρους των διαπραγματεύσεων 
για την TTIP, και συγκεκριμένα εκείνες 
που έχουν αποχαρακτηριστεί και 
δημοσιευτεί από την Επιτροπή, μεταξύ 
άλλων τα έγγραφα θέσης της ΕΕ με τίτλο 
«TTIP regulatory issues - engineering 
industries» (Ζητήματα ρυθμιστικού 
χαρακτήρα στην TTIP - μηχανολογικές 
βιομηχανίες)8, «Test–case on functional 
equivalence: proposed methodology for 
automotive regulatory equivalence» 
(Δοκιμαστική εφαρμογή λειτουργικής 
ισοδυναμίας: προτεινόμενη μεθοδολογία 
για τη ρυθμιστική ισοδυναμία στην 
αυτοκινητοβιομηχανία)9, «θέση της ΕΕ 
για τα καλλυντικά»9a και «Trade and 
sustainable development chapter/labour 
and environment: EU paper outlining key 
issues and elements for provisions in the 
TTIP» (Κεφάλαιο για το εμπόριο και την 
αειφόρο ανάπτυξη/εργασία και 
περιβάλλον: έγγραφο της ΕΕ που 
περιγράφει βασικά ζητήματα και στοιχεία 
των διατάξεων της TTIP)10, και τις 
προτάσεις σχετικά με τους τεχνικούς 
φραγμούς στο εμπόριο (ΤΦΕ)11, τα 
υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα 
(ΥΦΠ)12, τα τελωνεία και τη διευκόλυνση 
του εμπορίου13, τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)14, πιθανές διατάξεις 
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για τις κρατικές επιχειρήσεις και τις 
επιχειρήσεις που απολαμβάνουν ειδικά ή 
αποκλειστικά δικαιώματα ή προνόμια16, 
πιθανές διατάξεις σχετικά με τις 
επιδοτήσεις17, καθώς και σχετικά με την 
επίλυση των διαφορών18,

για τον ανταγωνισμό15, πιθανές διατάξεις 
για τις κρατικές επιχειρήσεις και τις 
επιχειρήσεις που απολαμβάνουν ειδικά ή 
αποκλειστικά δικαιώματα ή προνόμια16, 
πιθανές διατάξεις σχετικά με τις 
επιδοτήσεις17, καθώς και σχετικά με την 
επίλυση των διαφορών18,

__________________ __________________
8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014
/may/tradoc_152470.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
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anuary/tradoc_153032.pdf anuary/tradoc_153032.pdf

Or. en

Τροπολογία 15
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις της ΕΕ που 
υποβλήθηκαν προς συζήτηση με τις ΗΠΑ 
κατά τους γύρους των διαπραγματεύσεων 
για την TTIP, και συγκεκριμένα εκείνες 
που έχουν αποχαρακτηριστεί και 
δημοσιευτεί από την Επιτροπή, μεταξύ 
άλλων τα έγγραφα θέσης της ΕΕ με τίτλο 
«TTIP regulatory issues - engineering 
industries» (Ζητήματα ρυθμιστικού 
χαρακτήρα στην TTIP - μηχανολογικές 
βιομηχανίες)8, «Test–case on functional 
equivalence: proposed methodology for 
automotive regulatory equivalence» 
(Δοκιμαστική εφαρμογή λειτουργικής 
ισοδυναμίας: προτεινόμενη μεθοδολογία 
για τη ρυθμιστική ισοδυναμία στην 
αυτοκινητοβιομηχανία)9, και «Trade and 
sustainable development chapter/labour 
and environment: EU paper outlining key 
issues and elements for provisions in the 
TTIP» (Κεφάλαιο για το εμπόριο και την 
αειφόρο ανάπτυξη/εργασία και 
περιβάλλον: έγγραφο της ΕΕ που 
περιγράφει βασικά ζητήματα και στοιχεία 
των διατάξεων της TTIP)10, και τις 
προτάσεις σχετικά με τους τεχνικούς 
φραγμούς στο εμπόριο (ΤΦΕ)11, τα 
υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα 
(ΥΦΠ)12, τα τελωνεία και τη διευκόλυνση 
του εμπορίου13, τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)14, πιθανές διατάξεις 
για τον ανταγωνισμό15, πιθανές διατάξεις 

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις της ΕΕ που 
υποβλήθηκαν προς συζήτηση με τις ΗΠΑ 
κατά τους γύρους των διαπραγματεύσεων 
για την TTIP, και συγκεκριμένα εκείνες 
που έχουν αποχαρακτηριστεί και 
δημοσιευτεί από την Επιτροπή, μεταξύ 
άλλων τα έγγραφα θέσης της ΕΕ με τίτλο 
«TTIP regulatory issues - engineering 
industries» (Ζητήματα ρυθμιστικού 
χαρακτήρα στην TTIP - μηχανολογικές 
βιομηχανίες)8, «Test–case on functional 
equivalence: proposed methodology for 
automotive regulatory equivalence» 
(Δοκιμαστική εφαρμογή λειτουργικής 
ισοδυναμίας: προτεινόμενη μεθοδολογία 
για τη ρυθμιστική ισοδυναμία στην 
αυτοκινητοβιομηχανία)9, και «Trade and 
sustainable development chapter/labour 
and environment: EU paper outlining key 
issues and elements for provisions in the 
TTIP» (Κεφάλαιο για το εμπόριο και την 
αειφόρο ανάπτυξη/εργασία και 
περιβάλλον: έγγραφο της ΕΕ που 
περιγράφει βασικά ζητήματα και στοιχεία 
των διατάξεων της TTIP)10, και τις 
προτάσεις σχετικά με τους τεχνικούς 
φραγμούς στο εμπόριο (ΤΦΕ)11, τα 
υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα 
(ΥΦΠ)12, τα τελωνεία και τη διευκόλυνση 
του εμπορίου13, τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)14, πιθανές διατάξεις 
για τον ανταγωνισμό15, πιθανές διατάξεις 
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για τις κρατικές επιχειρήσεις και τις 
επιχειρήσεις που απολαμβάνουν ειδικά ή 
αποκλειστικά δικαιώματα ή προνόμια16, 
πιθανές διατάξεις σχετικά με τις 
επιδοτήσεις17, καθώς και σχετικά με την 
επίλυση των διαφορών18,

για τις κρατικές επιχειρήσεις και τις 
επιχειρήσεις που απολαμβάνουν ειδικά ή 
αποκλειστικά δικαιώματα ή προνόμια16, 
πιθανές διατάξεις σχετικά με τις 
επιδοτήσεις17, καθώς και σχετικά με την 
επίλυση των διαφορών18, αρχικές 
διατάξεις για την κανονιστική 
συνεργασία18α

__________________ __________________
8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf
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18 a

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/february/tradoc_153120.pdf

Or. en

Τροπολογία 16
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις της ΕΕ που 
υποβλήθηκαν προς συζήτηση με τις ΗΠΑ 
κατά τους γύρους των διαπραγματεύσεων 
για την TTIP, και συγκεκριμένα εκείνες 
που έχουν αποχαρακτηριστεί και 
δημοσιευτεί από την Επιτροπή, μεταξύ 
άλλων τα έγγραφα θέσης της ΕΕ με τίτλο 
«TTIP regulatory issues - engineering 
industries» (Ζητήματα ρυθμιστικού 
χαρακτήρα στην TTIP - μηχανολογικές 
βιομηχανίες)8, «Test–case on functional 
equivalence: proposed methodology for 
automotive regulatory equivalence» 
(Δοκιμαστική εφαρμογή λειτουργικής 
ισοδυναμίας: προτεινόμενη μεθοδολογία 
για τη ρυθμιστική ισοδυναμία στην 
αυτοκινητοβιομηχανία)9, και «Trade and 
sustainable development chapter/labour 
and environment: EU paper outlining key 
issues and elements for provisions in the 
TTIP» (Κεφάλαιο για το εμπόριο και την 
αειφόρο ανάπτυξη/εργασία και 
περιβάλλον: έγγραφο της ΕΕ που 
περιγράφει βασικά ζητήματα και στοιχεία 
των διατάξεων της TTIP)10, και τις 
προτάσεις σχετικά με τους τεχνικούς 
φραγμούς στο εμπόριο (ΤΦΕ)11, τα 
υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα 
(ΥΦΠ)12, τα τελωνεία και τη διευκόλυνση 
του εμπορίου13, τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)14, πιθανές διατάξεις 
για τον ανταγωνισμό15, πιθανές διατάξεις 

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις της ΕΕ που 
υποβλήθηκαν προς συζήτηση με τις ΗΠΑ 
κατά τους γύρους των διαπραγματεύσεων 
για την TTIP, και συγκεκριμένα εκείνες 
που έχουν αποχαρακτηριστεί και 
δημοσιευτεί από την Επιτροπή, μεταξύ 
άλλων τα έγγραφα θέσης της ΕΕ με τίτλο 
«TTIP regulatory issues - engineering 
industries» (Ζητήματα ρυθμιστικού 
χαρακτήρα στην TTIP - μηχανολογικές 
βιομηχανίες)8, «Test–case on functional 
equivalence: proposed methodology for 
automotive regulatory equivalence» 
(Δοκιμαστική εφαρμογή λειτουργικής 
ισοδυναμίας: προτεινόμενη μεθοδολογία 
για τη ρυθμιστική ισοδυναμία στην 
αυτοκινητοβιομηχανία)9, και «Trade and 
sustainable development chapter/labour 
and environment: EU paper outlining key 
issues and elements for provisions in the 
TTIP» (Κεφάλαιο για το εμπόριο και την 
αειφόρο ανάπτυξη/εργασία και 
περιβάλλον: έγγραφο της ΕΕ που 
περιγράφει βασικά ζητήματα και στοιχεία 
των διατάξεων της TTIP)10, και τις 
προτάσεις σχετικά με τους τεχνικούς 
φραγμούς στο εμπόριο (ΤΦΕ)11, τα 
υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα 
(ΥΦΠ)12, τα τελωνεία και τη διευκόλυνση 
του εμπορίου13, τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)14, πιθανές διατάξεις 
για τον ανταγωνισμό15, πιθανές διατάξεις 
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για τις κρατικές επιχειρήσεις και τις 
επιχειρήσεις που απολαμβάνουν ειδικά ή 
αποκλειστικά δικαιώματα ή προνόμια16, 
πιθανές διατάξεις σχετικά με τις 
επιδοτήσεις17, καθώς και σχετικά με την 
επίλυση των διαφορών18,

για τις κρατικές επιχειρήσεις και τις 
επιχειρήσεις που απολαμβάνουν ειδικά ή 
αποκλειστικά δικαιώματα ή προνόμια16, 
πιθανές διατάξεις σχετικά με τις 
επιδοτήσεις17, καθώς και σχετικά με την 
επίλυση των διαφορών18,

__________________ __________________
8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf.

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf.

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf.

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf.

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf.

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf.

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf.

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf.

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf.

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf.

(διορθωτικό)
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Τροπολογία 17
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση για τη 
«Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου 
και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ)» της Επιτροπής 
των Περιφερειών (ECOS-V-063), που
εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της 110ης

συνόδου της ολομέλειας (11 - 13 
Φεβρουαρίου 2015), και τη γνώμη της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής της 4ης  Ιουνίου 
2014 για τις «διατλαντικές εμπορικές 
σχέσεις και τις απόψεις της ΕΟΚΕ για 
μια ενισχυμένη συνεργασία και την 
ενδεχόμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης 
ΕΕ-ΗΠΑ»,

Or. en

Τροπολογία 18
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά με εμπόδια στο 
εμπόριο και τις επενδύσεις για το 2015,19a

__________________

,19ahttp://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2
015/march/tradoc_153259.pdf.

Or. en
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Τροπολογία 19
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη μελέτη του 
Αυστριακού Ιδρύματος Έρευνας για την 
ανάπτυξη με θέμα «Αξιολόγηση της 
ΤΤΙΡ: Αξιολογώντας τις υποτιθέμενες 
βελτιώσεις της εταιρικής σχέσης 
Διατλαντικού Εμπορίου και Επενδύσεων 
(ΤΤΙΡ)»19β

__________________
19βhttp://www.guengl.eu/uploads/plenary-
focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf

Or. en

Τροπολογία 20
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας του 
Ινστιτούτου Παγκόσμιας Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Tufts) 
αριθ. 14-03  με θέμα «Η Διατλαντική 
εταιρική σχέση Εμπορίου και 
Επενδύσεων: Ευρωπαϊκή αποσύνθεση, 
ανεργία και αβεβαιότητα»19γ

__________________
19γhttp://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-
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03CapaldoTTIP.pdf

Or. en

Τροπολογία 21
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μετά την 
έρευνα ιδίας πρωτοβουλίας 
OI/10/2014/RA σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη 
διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις της 
ΤΤΙΡ 19δ

__________________
19 δhttp://www.ombudsman.europa.eu/en/c
ases/decision.faces/en/58668/html.bookm
ark

Or. en

Τροπολογία 22
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
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Περιφερειών με τίτλο «Χάρτης πορείας 
για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050» 
COM(2011) 112.19 ε

__________________
19ε http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0
112

Or. en

Τροπολογία 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 6ης Απριλίου 2011 για τη μελλοντική 
ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των 
διεθνών επενδύσεων19στ

__________________
19στ Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0141.

Or. de

Τροπολογία 24
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης

Απριλίου 2011 σχετικά με την ευρωπαϊκή 
πολιτική διεθνών επενδύσεων 19ζ



AM\1054991EL.doc 19/98 PE552.035v01-00

EL

__________________
19ζΚείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0141.

Or. en

Τροπολογία 25
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση της 
UNCTAD για τις παγκόσμιες επενδύσεις 
2014 με τίτλο «Επενδύοντας στην 
επίτευξη των ΑΣΧ: Σχέδιο Δράσης».19η

__________________
19 ηhttp://unctad.org/en/PublicationsLibra
ry/wir2014_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 26
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής 
των Περιφερειών «Η Διατλαντική 
Εταιρική Σχέση Εμπορίου και 
Επενδύσεων» ECOS-V-063

Or. en
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Τροπολογία 27
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά 
του, ιδίως εκείνα της 23ης Οκτωβρίου 
201320 σχετικά με τις εμπορικές και 
οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, της 23ης 
Μαΐου 2013 σχετικά με τις εμπορικές και 
επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με 
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής21, 
της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το 
πρόγραμμα παρακολούθησης της 
υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των 
ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε 
διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό 
τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των 
πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική 
συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων22, και της 
15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 
201323,

– έχοντας υπόψη τα παλαιότερα 
ψηφίσματά του, ιδίως εκείνα της 23ης 
Οκτωβρίου 201320 σχετικά με τις 
εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τις 
ΗΠΑ, της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις
εμπορικές και επενδυτικές 
διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής21, και της 15ης 
Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή κατά το 201322,

__________________ __________________
20 ΕΕ C 68 Ε της 7.3.2014, σ. 53. 20 ΕΕ C 68 Ε της 7.3.2014, σ. 53.
21 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2013)0227.

21 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2013)0227.

22 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-
PROV(2014)0230.
23 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-
PROV(2015)0009.

22 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-
PROV(2015)0009.

Or. en

Τροπολογία 28
Dita Charanzová
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά 
του, ιδίως εκείνα της 23ης Οκτωβρίου 
201320 σχετικά με τις εμπορικές και 
οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, της 23ης 
Μαΐου 2013 σχετικά με τις εμπορικές και 
επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με 
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής21, 
της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το 
πρόγραμμα παρακολούθησης της 
υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των 
ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε 
διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό 
τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των 
πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική 
συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων22, και της 
15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 
201323,

– έχοντας υπόψη τα παλαιότερα 
ψηφίσματά του, ιδίως εκείνα της 23ης 
Οκτωβρίου 201320 σχετικά με τις 
εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τις 
ΗΠΑ, της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις 
εμπορικές και επενδυτικές 
διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής21, και της 15ης 
Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή κατά το 201322,

__________________ __________________
20 ΕΕ C 68 Ε της 7.3.2014, σ. 53. 20 ΕΕ C 68 Ε της 7.3.2014, σ. 53.
21 Κείμενα που εγκρίθηκαν,
P7_TA(2013)0227.

21 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2013)0227.

22 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-
PROV(2014)0230.
23 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-
PROV(2015)0009.

22 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-
PROV(2015)0009.

Or. en

Τροπολογία 29
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα παλαιότερα 
ψηφίσματά του, ιδίως εκείνα της 23ης 
Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τις εμπορικές 
και οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ20, της 
23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις εμπορικές 
και επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής21, 
της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το 
πρόγραμμα παρακολούθησης της 
υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των 
ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε 
διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό 
τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των 
πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική 
συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων22, και της 
15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 
201323,

– έχοντας υπόψη τα παλαιότερα 
ψηφίσματά του, ιδίως εκείνα της 23ης 
Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τις εμπορικές 
και οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ20, της 
23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις εμπορικές 
και επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής21, 
καθώς και της 15ης Ιανουαρίου 2015 
σχετικά με την ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή κατά το 2013,

__________________ __________________

22 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-
PROV(2014)0230.

22 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-
PROV(2014)0230.

ΕΕ C 68 E, 7.3.2014, σ. 53. ΕΕ C 68 E, 7.3.2014, σ. 53.

21 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2013)0227.

21 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2013)0227.

23 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-
PROV(2015)0009.

23 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-
PROV(2015)0009.

Or. de

Τροπολογία 30
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-
ΗΠΑ για τις Δημόσιες Υπηρεσίες της 20ης
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Μαρτίου 201523 a,

__________________
23 a

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/march/tradoc_153264.pdf

Or. en

Τροπολογία 31
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις συστάσεις της 6ης 
Ιανουαρίου 2015 του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή σχετικά με αυξημένη 
διαφάνεια των διαπραγματεύσεων TTIP,

Or. fr

Τροπολογία 32
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις ενημερώσεις της 
Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο, πριν και 
μετά από κάθε κύκλο διαπραγματεύσεων,

Or. en

Τροπολογία 33
Dita Charanzová
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη δήλωση της 
Επιτρόπου Malmström της 18ης Μαρτίου 
2015 προς την Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου για τις επενδύσεις στην 
ΤΤΙΡ,23β

__________________
23βhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-
15-4624_el.htm

Or. en

Τροπολογία 34
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές 
μέσω του εμπορίου και της ανάπτυξης 
μέσω επενδύσεων αποτελούν βασική 
κινητήρια δύναμη της απασχόλησης και 
της οικονομικής ανάπτυξης που δεν 
απαιτούν κρατικές επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 35
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sander Loones, David Campbell Bannerman, 
Jan Zahradil, Sajjad Karim, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 
20ης Μαρτίου της Επιτρόπου Cecilia 
Malmström και του Εκπροσώπου 
Εμπορίου των ΗΠΑ Michael Froman 
σχετικά με τον αποκλεισμό των δημόσιων 
υπηρεσιών στις εμπορικές συμφωνίες της 
ΕΕ και των ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 36
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη 
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να 
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης και να βοηθήσει στην επίτευξη 
του στόχου του 2020 για αύξηση του 
ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που 
παράγεται από τη βιομηχανία από 15 % σε 
20 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς (ΜΔΦ) από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας προτύπων και 
κανόνων που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο και που θα είναι προς όφελος και 
τρίτων χωρών·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη 
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να 
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης και να βοηθήσει στην επίτευξη 
του στόχου του 2020 για αύξηση του 
ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που 
παράγεται από τη βιομηχανία από 15 % σε 
20 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
πλεονεκτημάτων ιδίως για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
πλήττονται περισσότερο από τους μη 
δασμολογικούς φραγμούς (ΜΔΦ) από ό,τι 
οι μεγαλύτερες εταιρείες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μια συμφωνία μεταξύ των δύο 
μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο 
παρέχει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
προτύπων και κανόνων που θα εγκριθούν 
σε παγκόσμιο επίπεδο και που θα είναι 
προς όφελος και τρίτων χωρών·

Or. en
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Τροπολογία 37
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να 
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης και να βοηθήσει στην επίτευξη 
του στόχου του 2020 για αύξηση του 
ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που 
παράγεται από τη βιομηχανία από 15 % 
σε 20 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς (ΜΔΦ) από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης 
τη δυνατότητα δημιουργίας προτύπων 
και κανόνων που θα εγκριθούν σε 
παγκόσμιο επίπεδο και που θα είναι προς 
όφελος και τρίτων χωρών·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συμφωνία 
με τις ΗΠΑ δεν είναι πιθανόν να στηρίξει 
την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης ή να 
συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ · λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρέχει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
ευκαιριών αλλά και μειονεκτημάτων για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
πλήττονται από τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς (ΜΔΦ) σε σύγκριση με τις
μεγαλύτερες εταιρείες και που, σε 
σύγκριση με τις αμερικανικές εταιρείες, 
θα πρέπει να καταβάλουν σημαντικό 
ποσό σε φόρους·

Or. it

Τροπολογία 38
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη 
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να 
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης και να βοηθήσει στην επίτευξη 
του στόχου του 2020 για αύξηση του 
ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη 
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να 
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης μειώνοντας τον αμοιβαία 
καταστρεπτικό ανταγωνισμό που 
προκαλείται τις τελευταίες δεκαετίες από 
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παράγεται από τη βιομηχανία από 15% σε 
20%· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς (ΜΔΦ) από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας προτύπων και 
κανόνων που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο και που θα είναι προς όφελος και 
τρίτων χωρών·

τη μεταφορά τεχνολογίας σε άλλες αγορές 
στις οποίες ο ανταγωνισμός ήταν εις 
βάρος της τοπικής μας παραγωγής και να 
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου του 
2020 για αύξηση του ποσοστού του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ που παράγεται από τη 
βιομηχανία από 15% σε 20%· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας ευκαιριών ιδίως 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 
οποίες πλήττονται περισσότερο από τους 
μη δασμολογικούς φραγμούς (ΜΔΦ) από 
ό,τι οι μεγαλύτερες εταιρείες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συμφωνία 
μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών 
στον κόσμο παρέχει επίσης τη δυνατότητα 
δημιουργίας προτύπων και κανόνων που 
θα εγκριθούν σε παγκόσμιο επίπεδο και 
που θα είναι προς όφελος και τρίτων 
χωρών·

Or. fr

Τροπολογία 39
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη 
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να 
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης και να βοηθήσει στην επίτευξη 
του στόχου του 2020 για αύξηση του 
ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που 
παράγεται από τη βιομηχανία από 15% σε 
20%· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς (ΜΔΦ) από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη 
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα έπρεπε να 
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης και να βοηθήσει στην επίτευξη 
του στόχου του 2020 για αύξηση του 
ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που 
παράγεται από τη βιομηχανία από 15% σε 
20%· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς (ΜΔΦ) από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 



PE552.035v01-00 28/98 AM\1054991EL.doc

EL

οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας προτύπων και 
κανόνων που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο και που θα είναι προς όφελος και 
τρίτων χωρών·

οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας προτύπων και 
κανόνων που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο και που θα είναι προς όφελος και 
τρίτων χωρών και θα έπρεπε να επιτρέψει 
να αποφευχθεί μια κατάτμηση του 
παγκόσμιου εμπορίου·

Or. fr

Τροπολογία 40
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Κώστας Μαυρίδης, Pedro Silva Pereira, 
Marita Ulvskog, Martina Werner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη 
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να 
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης και να βοηθήσει στην επίτευξη 
του στόχου του 2020 για αύξηση του 
ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που 
παράγεται από τη βιομηχανία από 15 % σε 
20 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς (ΜΔΦ) από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας προτύπων και 
κανόνων που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο και που θα είναι προς όφελος και 
τρίτων χωρών·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη 
και ισόρροπη συμφωνία με τις ΗΠΑ θα 
μπορούσε να στηρίξει την 
επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και να 
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου του 
2020 για αύξηση του ποσοστού του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ που παράγεται από τη 
βιομηχανία από 15 % σε 20 %· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας ευκαιριών ιδίως 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον 
ορισμό της σύστασης COM 2003/361/ΕΚ, 
ομάδες και δίκτυα επιχειρήσεων, οι 
οποίες πλήττονται περισσότερο από τους 
μη δασμολογικούς φραγμούς (ΜΔΦ) από 
ό,τι οι μεγαλύτερες εταιρείες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μια συμφωνία μεταξύ των δύο 
μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο 
παρέχει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
προτύπων και κανόνων που θα εγκριθούν 
σε παγκόσμιο επίπεδο και που θα είναι 
προς όφελος και τρίτων χωρών·
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Τροπολογία 41
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να 
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης και να βοηθήσει στην επίτευξη 
του στόχου του 2020 για αύξηση του 
ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που 
παράγεται από τη βιομηχανία από 15% σε 
20%· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς (ΜΔΦ) από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας προτύπων και 
κανόνων που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο και που θα είναι προς όφελος και 
τρίτων χωρών·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια παρόμοια
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να 
προσφέρει πλεονεκτήματα στις 
αμερικανικές επιχειρήσεις και τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις 
ευρωπαϊκές αγορές - καθώς θα 
επωφελούνται από μεγαλύτερα 
ρυθμιστικά και χρηματοοικονομικά 
περιθώρια ελιγμών που προκύπτουν από 
την αμερικανική εμπορική πολιτική, η 
οποία είναι ρεαλιστική, ανεξάρτητη και 
βασίζεται στην υπεράσπιση των εθνικών 
συμφερόντων της Αμερικής - και ιδίως να 
απειλήσει τις ΜΜΕ οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες από την έλλειψη ανεξάρτητων, 
εθνικών και επιθετικών εμπορικών 
πολιτικών καθώς και από την απουσία 
δασμολογικών και μη δασμολογικών 
φραγμών (ΜΔΦ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια συμφωνία μεταξύ των δύο 
μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο θα 
ήταν δυνατόν να δημιουργήσει τον 
κίνδυνο θέσπισης προτύπων και κανόνων 
που θα εγκριθούν αργότερα σε παγκόσμιο 
επίπεδο εις βάρος των εθνικών 
νομοθεσιών και συμφερόντων·

Or. fr

Τροπολογία 42
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη 
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να 
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης και να βοηθήσει στην επίτευξη 
του στόχου του 2020 για αύξηση του 
ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που 
παράγεται από τη βιομηχανία από 15 % σε 
20 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς (ΜΔΦ) από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας προτύπων και 
κανόνων που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο και που θα είναι προς όφελος και 
τρίτων χωρών·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
υποστηρίζει ότι μια φιλόδοξη συμφωνία 
με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να στηρίξει την 
επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και να 
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου του 
2020 για αύξηση του ποσοστού του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ που παράγεται από τη 
βιομηχανία από 15 % σε 20 %· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
υποστηρίζει ότι η ΤΤΙΡ παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας ευκαιριών ιδίως 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 
οποίες πλήττονται περισσότερο από 
ορισμένους μη δασμολογικούς φραγμούς 
(ΜΔΦ) από ό,τι οι μεγαλύτερες εταιρείες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
υποστηρίζει ότι μια συμφωνία μεταξύ των 
δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο 
θα μπορούσε να παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα επιβολής προτύπων και 
κανόνων σε παγκόσμιο επίπεδο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
ανεξάρτητες μελέτες εκτίμησης 
αντικτύπου προβλέπουν αρνητικές 
οικονομικές και δημοσιονομικές 
συνέπειες όσον αφορά το έργο της ΤΤΙΡ 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη 
μέλη της·

Or. en

Τροπολογία 43
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οικονομετρικές 
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συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να 
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης και να βοηθήσει στην επίτευξη 
του στόχου του 2020 για αύξηση του 
ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που 
παράγεται από τη βιομηχανία από 15 % 
σε 20 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς (ΜΔΦ) από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας προτύπων και 
κανόνων που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο και που θα είναι προς όφελος και 
τρίτων χωρών·

εκτιμήσεις των επιπτώσεων στην ΤΤΙΡ 
καταλήγουν σε πολύ διαφορετικά 
αποτελέσματα, μερικά από αυτά 
προβλέπουν ότι μια φιλόδοξη συμφωνία 
με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να στηρίξει την 
επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης, ενώ 
ταυτόχρονα οδηγεί σε παρατεταμένη και 
σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας·
λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας ευκαιριών ιδίως 
για τις εξαγωγικού προσανατολισμού 
ΜΜΕ, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να 
οδηγήσει σε αυξημένες πιέσεις των μη-
εξαγωγικού προσανατολισμού ΜΜΕ των 
οποίων οι ανησυχίες θα πρέπει να 
ληφθούν δεόντως υπόψη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μια συμφωνία μεταξύ των δύο 
μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο 
παρέχει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
προτύπων και κανόνων σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 44
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Mariya 
Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη 
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να 
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης και να βοηθήσει στην επίτευξη 
του στόχου του 2020 για αύξηση του 
ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που 
παράγεται από τη βιομηχανία από 15 % σε 
20 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη 
και ισόρροπη συμφωνία με τις ΗΠΑ θα 
μπορούσε να στηρίξει την 
επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και να 
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου του 
2020 για αύξηση του ποσοστού του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ που παράγεται από τη 
βιομηχανία από 15 % σε 20 %· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας ευκαιριών ιδίως 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 



PE552.035v01-00 32/98 AM\1054991EL.doc

EL

περισσότερο από τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς (ΜΔΦ) από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας προτύπων και 
κανόνων που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο και που θα είναι προς όφελος και 
τρίτων χωρών·

οποίες πλήττονται περισσότερο από τους 
μη δασμολογικούς φραγμούς (ΜΔΦ) από 
ό,τι οι μεγαλύτερες εταιρείες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συμφωνία 
μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών 
στον κόσμο παρέχει επίσης τη δυνατότητα 
δημιουργίας προτύπων και κανόνων που 
θα εγκριθούν σε παγκόσμιο επίπεδο και 
που θα είναι προς όφελος και τρίτων 
χωρών·

Or. en

Τροπολογία 45
David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη 
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να 
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης και να βοηθήσει στην επίτευξη 
του στόχου του 2020 για αύξηση του 
ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που 
παράγεται από τη βιομηχανία από 15 % σε 
20 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς (ΜΔΦ) από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας προτύπων και 
κανόνων που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο και που θα είναι προς όφελος και 
τρίτων χωρών·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη 
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να 
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης και να βοηθήσει στην επίτευξη 
του στόχου του 2020 για αύξηση του 
ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που 
παράγεται από τη βιομηχανία από 15 % σε 
20 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμφωνία αυτή παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας 
μακροοικονομικών ευκαιριών αλλά θα 
πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι ΜΜΕ, σε 
σύγκριση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 
υποφέρουν περισσότερο από την 
πρόσβαση σε πιστώσεις, την έλλειψη 
καινοτομίας και τα πολιτιστικά/γλωσσικά 
εμπόδια από ό,τι από μη δασμολογικούς 
φραγμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας προτύπων και 
κανόνων που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο και που θα είναι προς όφελος και 
τρίτων χωρών·
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Τροπολογία 46
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη 
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να 
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης και να βοηθήσει στην επίτευξη 
του στόχου του 2020 για αύξηση του 
ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που 
παράγεται από τη βιομηχανία από 15 % σε 
20 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς (ΜΔΦ) από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας προτύπων και 
κανόνων που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο και που θα είναι προς όφελος και 
τρίτων χωρών·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕΠ της 
ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 
εμπόριο και τις εξαγωγέςκαι τα οφέλη 
από το εμπόριο και τις επενδύσεις που 
βασίζονται σε κανόνες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μια φιλόδοξη συμφωνία με τις 
ΗΠΑ θα πρέπει να στηρίξει την 
επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και να 
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου του 
2020 για αύξηση του ποσοστού του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ που παράγεται από τη 
βιομηχανία από 15 % σε 20 %, με την 
ενίσχυση της διατλαντικής αγοράς των 
αγαθών και υπηρεσιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πρέπει να δημιουργήσει 
ευκαιρίες ιδίως για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς (ΜΔΦ) από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης τον 
στόχο της δημιουργίας προτύπων και 
κανόνων που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο και που θα είναι προς όφελος και 
τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 47
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη 
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης και να βοηθήσει στην επίτευξη 
του στόχου του 2020 για αύξηση του 
ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που 
παράγεται από τη βιομηχανία από 15 % σε 
20 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς (ΜΔΦ) από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης 
τη δυνατότητα δημιουργίας προτύπων 
και κανόνων που θα εγκριθούν σε 
παγκόσμιο επίπεδο και που θα είναι προς 
όφελος και τρίτων χωρών·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη 
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα στηρίξει την 
επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και να 
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου του 
2020 για αύξηση του ποσοστού του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ που παράγεται από τη 
βιομηχανία από 15 % σε 20 %· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας ευκαιριών ιδίως 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 
οποίες πλήττονται περισσότερο από τους 
μη δασμολογικούς φραγμούς (ΜΔΦ) από 
ό,τι οι μεγαλύτερες εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 48
Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη
συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να
στηρίξει την επανεκβιομηχάνιση της 
Ευρώπης και να βοηθήσει στην επίτευξη 
του στόχου του 2020 για αύξηση του 
ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που 
παράγεται από τη βιομηχανία από 15 % σε 
20 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συμφωνία 
με τις ΗΠΑ θα στηρίξει την 
επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης καθώς οι 
τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να 
είναι χαμηλότερες στις ΗΠΑ, και δεν θα 
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου του 
2020 για αύξηση του ποσοστού του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ που παράγεται από τη 
βιομηχανία από 15 % σε 20 %· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχει επίσης τη 
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επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από τους μη δασμολογικούς 
φραγμούς (ΜΔΦ) από ό,τι οι μεγαλύτερες 
εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα δημιουργίας προτύπων και 
κανόνων που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο και που θα είναι προς όφελος και 
τρίτων χωρών·

δυνατότητα να πλήξει τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες θα πληγούν από 
τον άνευ προστασίας ανταγωνισμό από
τις μεγαλύτερες εταιρείες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μια συμφωνία μεταξύ των δύο 
μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο 
παρέχει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας 
προτύπων και κανόνων που θα εγκριθούν 
σε παγκόσμιο επίπεδο και στους οποίες θα 
πρέπει να προσαρμοστούν οι τρίτες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 49
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. επισημαίνει τη θεμελιώδη σημασία 
της επίτευξης μιας συνολικής και 
φιλόδοξης συμφωνίας, καθώς θα 
επιτρέψει στην Ευρώπη να 
πολλαπλασιάσει τους εμπορικούς δεσμούς 
της με μια από τις μεγαλύτερες αγορές 
και πιο αξιόπιστες δημοκρατικές χώρες 
στον κόσμο. Αυτή η συμφωνία θα 
δημιουργήσει ένα προηγούμενο για 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 50
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι εννέα κράτη 
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μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη 
υπογράψει διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ 
και ότι η ΤΤΙΡ θα μπορούσε να 
εμπνευστεί από τις βέλτιστες πρακτικές 
και να ανταποκριθεί καλύτερα στα 
εμπόδια τα οποία έχουν συναντήσει τα εν 
λόγω κράτη·

Or. fr

Τροπολογία 51
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Antonio Tajani, Othmar Karas, Michał 
Boni, Bendt Bendtsen, Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. έχοντας υπόψη ότι η γραφειοκρατική 
επιβάρυνση και τα διοικητικά έξοδα που 
απορρέουν από τα δασμολογικά και μη 
δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριο 
επηρεάζουν τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δυσανάλογα 
περισσότερο από ό,τι τις μεγάλες 
εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 52
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάργηση των δασμών μεταξύ της ΕΕ 
και των ΗΠΑ μεταφράζεται άμεσα σε 
αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ από 
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απώλειες εισοδήματος για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ σε ιδίους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 53
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δασμολογικοί φραμγοί μεταξύ των ΗΠΑ 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
πρακτικά μηδενικοί σε πολλούς τομείς, 
και ότι μια διατλαντική εμπορική 
συμφωνία θα αφορά ως εκ τούτου κυρίως 
τα αμερικανικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, 
τα οποία όμως αποτελούν τις απαντήσεις 
των νομοθετών σε οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά ζητήματα·

Or. fr

Τροπολογία 54
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ολοκληρωμένη και φιλόδοξη ΤΤΙΡ κατά 
πάσα πιθανότητα θα έχει γεωπολιτικές 
επιπτώσεις από την ενίσχυση ενός 
παγκόσμιου συστήματος συναλλαγών 
βασισμένο σε κανόνες, τη διαφοροποίηση 
των εξαγωγών της ΕΕ και την ενίσχυση 
της διατλαντικής σχέσης μεταξύ των δύο 
μεγαλύτερων και πλέον ανοικτών 
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οικονομικών συνασπισμών του κόσμου, 
οι οποίες βασίζονται στην αμοιβαία 
προσήλωση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, 
τη διαφύλαξη των κανόνων και την 
ενίσχυση των αξιών μας σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 55
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών στον κόσμο παρέχει επίσης 
τη δυνατότητα δημιουργίας προτύπων 
και κανόνων που θα εγκριθούν σε 
παγκόσμιο επίπεδο και που θα είναι προς 
όφελος και τρίτων χωρών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αποτυχία των 
διαπραγματεύσεων της συμφωνίας θα 
επιτρέψει σε άλλες τρίτες χώρες με 
διαφορετικά πρότυπα και αξίες να 
αναλάβουν αυτό τον ρόλο·

Or. en

Τροπολογία 56
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριοι 
δικαιούχοι της ΤΤΙΡ μπορεί να είναι 
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ΜΜΕ, καθώς οι μεγάλες εταιρείες έχουν 
οικονομίες κλίμακας που τους επιτρέπουν 
να αποκτήσουν ευκολότερα πρόσβαση σε 
αγορές και στις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού. Οι ΜΜΕ δεν έχουν τους 
χρηματοοικονομικούς, νομικούς και 
άλλους πόρους για να αντιμετωπίσουν τις 
ρυθμιστικές διαφορές και άλλους 
φραγμούς στο εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 57
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη τις 
δημοκρατικές τάσεις που επικρατούν σε 
ορισμένα κράτη μέλη, τα υψηλά επίπεδα 
ανεργίας, την έλλειψη εσωτερικής 
ζήτησης και το υψηλό επίπεδο του χρέους 
διαφόρων κρατών μελών, η οικονομική 
ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει μέσα από 
αύξηση του δημόσιου χρέους, αλλά μόνο 
μέσα από το άνοιγμα νέων αγορών, 
καθιστώντας έτσι το εμπόριο προνομιακό 
εργαλείο για την ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 58
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημιουργία μιας διατλαντικής κοινής 
αγοράς έχει προωθηθεί από το 
Διατλαντικό Επιχειρηματικό Διάλογο 
(ΔΕΔ) για δύο δεκαετίες, γι’ αυτό θα 
ωφελήσει τις μεγάλες και με επιρροή 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, σε βάρος των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και 
των δημόσιων προϋπολογισμών που θα 
επιβαρυνθούν με το κόστος 
προσαρμογής· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σήμερα, χωρίς ΤΤΙΡ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ 
είναι ήδη αντιστοίχως οι κυριότεροι 
εμπορικοί εταίροι με χαμηλά τιμολόγια 
που εφαρμόζονται στους περισσότερους 
τομείς, και με εμπορικό ισοζύγιο συνεχώς 
υπέρ της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ΕΕ πρέπει να διαφοροποιήσει περαιτέρω 
τους εμπορικούς εταίρους της, με έμφαση 
στην ενίσχυση των αξιών και των στόχων 
της όσον αφορά τη βιώσιμη παραγωγή, 
τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, 
την προστασία του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής πολυμορφίας·

Or. en

Τροπολογία 59
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω 
πρότυπα ανάγονται σε διαφορετικές 
αφηγήσεις, πολιτισμούς και συσχετισμούς 
δυνάμεων, ότι διαφέρουν στις
προσεγγίσεις τους και τις απαντήσεις 
τους, ότι έχουν θεσπισθεί σε διαφορετικά 
νομικά και διοικητικά πλαίσια, και ότι 
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μια προσέγγιση των εν λόγω προτύπων 
στη βάση μιας εμπορικής συμφωνίας θα 
μπορούσε να αποσταθεροποιήσει το 
σύνολο του πλαισίου τους και να τα 
καταστήσει ακατάλληλα και αλυσιτελή, 
καταστρέφοντας με τον τρόπο αυτό την 
εργασία του νομοθέτη·

Or. fr

Τροπολογία 60
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη 
κρίση σχετικά με τα σύνορα και τις 
εξελίξεις της ΕΕ σε όλο τον κόσμο 
δείχνουν την ανάγκη επένδυσης στην 
παγκόσμια διακυβέρνηση και σε ένα 
σύστημα που να βασίζεται σε κανόνες και 
αξίες 

Or. en

Τροπολογία 61
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
εκτεταμένη εμπορική συμφωνία με τις 
ΗΠΑ θα μπορούσε να μειώσει την 
δυνατότητα του εθνικού και ευρωπαίου 
νομοθέτη να νομοθετεί, θέτοντας υπό 
αμφισβήτηση την κυριαρχία των 
πολιτών, υπονομεύοντας τα δημοκρατικά 
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θεμέλια του ευρωπαϊκού σχεδίου, 
μειώνοντας τους μοχλούς δράσης του, 
και αποδυναμώνοντας τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές εντός ενός οικονομικού και όχι 
πλέον πολιτικού πλαισίου·

Or. fr

Τροπολογία 62
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη 
μιας ΣΕΣ ΕΕ - ΗΠΑ φαίνεται να είναι 
ασύμβατη με την πρόοδο μιας 
αυτεξούσιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
την προώθηση των στόχων της όσον 
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, 
την εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης, της κοινωνικής συνοχής, 
της αξιοπρεπούς εργασίας, της 
υπεράσπισης των πολιτικών ελευθεριών, 
ιδίως όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων, της πρόσβασης στις 
υπηρεσίες υγείας, των πολιτιστικών 
πολιτικών και της πολιτιστικής 
πολυμορφίας, της επισιτιστικής 
ασφάλειας και της προστασίας της 
οικογενειακής γεωργίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η μείωση ορισμένων περιττών 
κανονιστικών διατάξεων και διαφορών 
θα πρέπει να ενσωματωθούν σε 
πολυμερείς διαδικασίες αντί μιας 
διμερούς ΣΕΣ·

Or. en



AM\1054991EL.doc 43/98 PE552.035v01-00

EL

Τροπολογία 63
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρνητική 
επίπτωση των ρωσικών κυρώσεων στους 
εξαγωγείς της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες 
για να ανοίξει νέες αγορές για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 64
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εμπορικός 
αντιπρόσωπος των ΗΠΑ καταγγέλλει 
κάθε χρόνο τους κανονισμούς της ΕΕ και 
των κρατών μελών στους τομείς της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της 
ασφάλειας των τροφίμων και της 
ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς 
και όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής 
της προφύλαξης·

Or. en

Τροπολογία 65
Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α δ. λαμβάνοντας υπόψην την έλλειψη 
διαφάνειας στις αξιολογήσεις αντικτύπου 
στη διατλαντική συμφωνία, την έλλειψη 
αναλύσεων και αντικειμενικής εξέτασης 
αυτού του νέου τύπου συμφωνίας, παρά 
το γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στους τομείς της 
γεωργίας, της βιομηχανίας και των 
υπηρεσιών της Ευρώπης, στα 
δικαιώματα των εργαζομένων, των 
καταναλωτών και των ευρωπαίων 
πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία 66
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α ε. θεωρώντας μη ρεαλιστικό και 
ανεύθυνο το στόχο περάτωσης των 
διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του 
2015 όπως αναγγέλθηκε από τους 
αρχηγούς κρατών κατά τη διάρκεια του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19 και 20 
Μαρτίου·

Or. fr

Τροπολογία 67
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη 
την αυξανόμενη διασύνδεση των 
παγκόσμιων αγορών –έως 40% των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων 
κατασκευάζονται από εισαγόμενα 
προϊόντα προηγούμενου σταδίου– έχει 
καίρια σημασία να διαμορφώνουν οι 
φορείς χάραξης των πολιτικών τον τρόπο 
με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εν λόγω 
αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
κατάλληλων εμπορικών κανόνων έχει 
θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη, 
δεδομένου ότι η βιομηχανική παραγωγή 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο παγκόσμιων 
αλυσίδων αξίας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη 
την αυξανόμενη διασύνδεση των 
παγκόσμιων αγορών –έως 40% των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων 
κατασκευάζονται από εισαγόμενα 
προϊόντα προηγούμενου σταδίου– έχει 
καίρια σημασία να διαμορφώνουν οι 
διαπραγματευτές και οι φορείς χάραξης 
των πολιτικών τον τρόπο με τον οποίο 
αλληλεπιδρούν οι εν λόγω αγορές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
κατάλληλων εμπορικών κανόνων έχει 
θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη, 
δεδομένου ότι η βιομηχανική παραγωγή 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο παγκόσμιων 
αλυσίδων αξίας· είναι ως εκ τούτου 
αναγκαίο να υπάρχει ένας σαφής 
καθορισμός των κανόνων σχετικά με την 
προέλευση των προϊόντων, τον τόπο 
κατασκευής καθώς και τον βαθμό 
μεταποίησης των προϊόντων που θα 
κυκλοφορούν στην αγορά ως αποτέλεσμα 
της ΤΤΙΡ·

Or. fr

Τροπολογία 68
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη 
την αυξανόμενη διασύνδεση των 
παγκόσμιων αγορών –έως 40% των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων 
κατασκευάζονται από εισαγόμενα 
προϊόντα προηγούμενου σταδίου– έχει 
καίρια σημασία να διαμορφώνουν οι 
φορείς χάραξης των πολιτικών τον τρόπο 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη 
την αυξανόμενη διασύνδεση των 
παγκόσμιων αγορών –έως 40% των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων 
κατασκευάζονται από εισαγόμενα 
προϊόντα προηγούμενου σταδίου–  και 
δεδομένων των σημαντικών διαφορών 
μεταξύ των εμπορικών ισοζυγίων των 
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με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εν λόγω 
αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
κατάλληλων εμπορικών κανόνων έχει 
θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη, 
δεδομένου ότι η βιομηχανική παραγωγή 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
παγκόσμιων αλυσίδων αξίας·

κρατών μελών, είναι ουσιώδους 
σημασίας οι εμπορικοί κανόνες των 
κρατών μελών να αναπτυχθούν 
ανεξάρτητα έτσι ώστε να προσεγγίσουν 
αυτά τα εθνικά συμφερόντα·

Or. fr

Τροπολογία 69
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη 
την αυξανόμενη διασύνδεση των 
παγκόσμιων αγορών –έως 40% των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων 
κατασκευάζονται από εισαγόμενα 
προϊόντα προηγούμενου σταδίου– έχει 
καίρια σημασία να διαμορφώνουν οι 
φορείς χάραξης των πολιτικών τον τρόπο 
με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εν λόγω 
αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
κατάλληλων εμπορικών κανόνων έχει 
θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη, 
δεδομένου ότι η βιομηχανική παραγωγή 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο παγκόσμιων 
αλυσίδων αξίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη 
την αυξανόμενη διασύνδεση των 
παγκόσμιων αγορών –έως 40% των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων 
κατασκευάζονται από εισαγόμενα 
προϊόντα προηγούμενου σταδίου– έχει 
καίρια σημασία να διαμορφώνουν οι 
φορείς χάραξης των πολιτικών τον τρόπο 
με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εν λόγω 
αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
κατάλληλων εμπορικών κανόνων έχει 
θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη, 
δεδομένου ότι η βιομηχανική παραγωγή 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο παγκόσμιων 
αλυσίδων αξίας, αλλά πολύ συχνά οι 
πολιτικές των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων ενθαρρύνουν τη 
μετεγκατάσταση των μεταποιητικών 
βιομηχανιών σε τρίτες χώρες·

Or. it

Τροπολογία 70
Helmut Scholz
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εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη 
την αυξανόμενη διασύνδεση των 
παγκόσμιων αγορών –έως 40% των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων 
κατασκευάζονται από εισαγόμενα 
προϊόντα προηγούμενου σταδίου– έχει 
καίρια σημασία να διαμορφώνουν οι 
φορείς χάραξης των πολιτικών τον τρόπο 
με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εν λόγω 
αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
κατάλληλων εμπορικών κανόνων έχει
θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη, 
δεδομένου ότι η βιομηχανική παραγωγή 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο παγκόσμιων 
αλυσίδων αξίας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη 
την αυξανόμενη διασύνδεση των 
παγκόσμιων αγορών –έως 40% των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων 
κατασκευάζονται από εισαγόμενα 
προϊόντα προηγούμενου σταδίου– έχει 
καίρια σημασία να διαμορφώνουν τα 
κοινοβούλια και η κοινωνία των πολιτών
τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι 
εν λόγω αγορές και να ρυθμίζουν τις 
συνθήκες συντήρησης, παραγωγής και 
κατανάλωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ύπαρξη κατάλληλων εμπορικών κανόνων 
δρουν υποστηρικτικά για τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας, η εφαρμογή του 
Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 
Πολιτιστικά Δικαιώματα έχει γίνει 
θεμελιώδους σημασίας, δεδομένου ότι η 
βιομηχανική παραγωγή πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο παγκόσμιων αλυσίδων αξίας·

Or. en

Τροπολογία 71
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη 
την αυξανόμενη διασύνδεση των 
παγκόσμιων αγορών –έως 40% των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων 
κατασκευάζονται από εισαγόμενα 
προϊόντα προηγούμενου σταδίου– έχει 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη 
την αυξανόμενη διασύνδεση των 
παγκόσμιων αγορών –έως 40% των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων 
κατασκευάζονται από εισαγόμενα 
προϊόντα προηγούμενου σταδίου– έχει 
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καίρια σημασία να διαμορφώνουν οι 
φορείς χάραξης των πολιτικών τον τρόπο 
με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εν λόγω 
αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
κατάλληλων εμπορικών κανόνων έχει 
θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη, 
δεδομένου ότι η βιομηχανική παραγωγή 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο παγκόσμιων 
αλυσίδων αξίας·

καίρια σημασία να ενισχύουν και να
διαμορφώνουν οι φορείς χάραξης των 
πολιτικών τον τρόπο με τον οποίο 
αλληλεπιδρούν οι εν λόγω αγορές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
κατάλληλων εμπορικών κανόνων έχει 
θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη, 
δεδομένου ότι η βιομηχανική παραγωγή 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο παγκόσμιων 
αλυσίδων αξίας·

Or. de

Τροπολογία 72
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη 
την αυξανόμενη διασύνδεση των 
παγκόσμιων αγορών –έως 40% των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων 
κατασκευάζονται από εισαγόμενα 
προϊόντα προηγούμενου σταδίου– έχει 
καίρια σημασία να διαμορφώνουν οι 
φορείς χάραξης των πολιτικών τον τρόπο 
με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εν λόγω 
αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
κατάλληλων εμπορικών κανόνων έχει 
θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη, 
δεδομένου ότι η βιομηχανική παραγωγή 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο παγκόσμιων 
αλυσίδων αξίας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη 
την αυξανόμενη διασύνδεση των 
παγκόσμιων αγορών –έως 40% των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων 
κατασκευάζονται από εισαγόμενα 
προϊόντα προηγούμενου σταδίου– έχει 
καίρια σημασία να διαμορφώνουν οι 
φορείς χάραξης των πολιτικών τον τρόπο 
με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εν λόγω 
αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
κατάλληλων εμπορικών κανόνων και η 
άρση των περιττών εμποδίων έχει 
θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη, 
δεδομένου ότι η βιομηχανική παραγωγή 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο παγκόσμιων 
αλυσίδων αξίας·

Or. en
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Τροπολογία 73
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Danuta 
Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, 
Eva Paunova, Mariya Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη 
την αυξανόμενη διασύνδεση των 
παγκόσμιων αγορών –έως 40% των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων 
κατασκευάζονται από εισαγόμενα 
προϊόντα προηγούμενου σταδίου– έχει 
καίρια σημασία να διαμορφώνουν οι 
φορείς χάραξης των πολιτικών τον τρόπο 
με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εν λόγω 
αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
κατάλληλων εμπορικών κανόνων έχει 
θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη, 
δεδομένου ότι η βιομηχανική παραγωγή 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
παγκόσμιων αλυσίδων αξίας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη 
την αυξανόμενη διασύνδεση των 
παγκόσμιων αγορών, έχει καίρια σημασία 
η Ευρώπη να επωφελείται από τη 
συμμετοχή στις παγκόσμιες αλυσίδες 
εφοδιασμού, με παράλληλη διατήρηση 
και ανάπτυξη μιας ισχυρής, 
ανταγωνιστικής και διαφοροποιημένης 
βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη·

(Για λόγους συνέπειας με την αιτιολογική 
σκέψη Α, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
δεν πρέπει να βασίζεται μόνο π.χ. στο 
κόστος του μάρκετινγκ, της αποθήκευσης ή / 
και της διανομής των εισαγωγών. Επίσης, 
το ψήφισμα δεν θα πρέπει να παραθέτει 
δεδομένα χωρίς αναφορά στις πηγές. Η 
ΤΤΙΡ θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να 
προωθήσει το εμπόριο των προϊόντων που 
κατασκευάζονται στην ΕΕ ή τις ΗΠΑ, και 
μόνο των εισαγόμενων εμπορευμάτων που 
επανασυσκευάζονται/αναεπισημαίνονται / 
συναρμολογούνται στην ΕΕ ή τις ΗΠΑ).

Or. en

Τροπολογία 74
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 



PE552.035v01-00 50/98 AM\1054991EL.doc

EL

Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη 
την αυξανόμενη διασύνδεση των 
παγκόσμιων αγορών –έως 40% των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων 
κατασκευάζονται από εισαγόμενα 
προϊόντα προηγούμενου σταδίου– έχει 
καίρια σημασία να διαμορφώνουν οι 
φορείς χάραξης των πολιτικών τον τρόπο 
με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εν λόγω 
αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
κατάλληλων εμπορικών κανόνων έχει 
θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη, 
δεδομένου ότι η βιομηχανική παραγωγή 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο παγκόσμιων 
αλυσίδων αξίας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη 
την αυξανόμενη διασύνδεση των 
παγκόσμιων αγορών –έως 40% των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων 
κατασκευάζονται από εισαγόμενα 
προϊόντα προηγούμενου σταδίου– έχει 
καίρια σημασία να διαμορφώνουν οι 
φορείς χάραξης των πολιτικών τον τρόπο 
με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εν λόγω 
αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
κατάλληλων εμπορικών κανόνων έχει 
θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη, 
δεδομένου ότι η βιομηχανική παραγωγή θα 
πραγματοποιείται όλο και περισσότερο 
στο πλαίσιο παγκόσμιων αλυσίδων αξίας·

Or. en

Τροπολογία 75
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής 
καθιέρωση μιας υπερατλαντικής αγοράς 
θα προσφέρει την ιστορική ευκαιρία τόσο 
στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ να 
καθορίσουν τα "Χρυσά Πρότυπα" στην 
επόμενη φάση της παγκοσμιοποίησης 
μαζί με τους παραδοσιακούς και άλλους 
ομοϊδεάτες εταίρους, με βάση παρόμοιες 
αξίες, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια και 
τη συνεργασία με υπερατλαντικούς 
εταίρους σε έναν κόσμο όπου εντείνονται 
οι συγκρούσεις και η ανασφάλεια σε όλη 
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την Ευρώπη, αντί να αφεθεί η 
γεωπολιτική σημασία στην δια-Ειρηνική 
περιοχή και, κατά συνέπεια, την 
αποδυνάμωση της θέσης της Ευρώπης, 
ενώ οι αξίες και η ασφάλεια θα τίθενται 
όλια και μεηγαλύτερο κίνδυνο από τις 
διάφορες συγκρούσεις.

Or. en

Τροπολογία 76
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα το 
62% των συναλλαγών της ΕΕ αποτελείται 
από τις συναλλαγές εντός της ΕΕ, ενώ οι 
μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων του 
έργου της ΤΤΙΡ θα μπορούσε να 
προκαλέσει κατά 30% μείωση του 
ενδοκοινοτικού εμπορίου και να εκθέσει 
τους παραγωγούς της ΕΕ, ιδίως τις 
ΜΜΕ, στον σκληρό ανταγωνισμό των 
παραγωγών των ΗΠΑ σε πολλούς τομείς 
οι οποίοι επωφελούνται από το σχετικά 
χαμηλότερο κόστος παραγωγής λόγω των 
χαμηλότερων επιβαρύνσεων για λόγους 
περιβάλλοντος, ασφάλειας των 
καταναλωτών και κανόνων εργασίας και 
την πρόσβαση σε χαμηλού κόστους 
ενέργεια που έχει αποκτηθεί από 
μεθόδους μη βιώσιμης παραγωγής 
ενέργειας, όπως η ρωγμάτωση·

Or. en
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Τροπολογία 77
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπολογισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
δείχνουν ότι οι υπηρεσίες 
αντιπροσώπευαν, το 2013, το 35,5% των 
εξαγωγών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ και το 
42,7% των αμερικανικών εξαγωγών προς 
την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στοιχεία αυτά θα υπερβούν κατά πολύ το 
50%, εάν ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο 
των εξαγωγών που σχετίζονται με 
υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πλειοψηφία των άμεσων ξένων 
επενδύσεων από την ΕΕ στις ΗΠΑ και 
από τις ΗΠΑ στην ΕΕ 
πραγματοποιούνται στον τομέα των 
υπηρεσιών, μια φιλόδοξη συμφωνία θα 
πρέπει να αναγνωρίσει τη σημασία των 
υπηρεσιών στο διατλαντικό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 78
Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-
Rajewicz, Andrzej Grzyb, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την 
ασφάλεια των καταναλωτών έχουν 
οδηγήσει σε υψηλό κόστος ρύθμισης για 
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τις επιχειρήσεις της ΕΕ, σε συνδυασμό με 
τις υψηλές τιμές των πρώτων υλών και 
της ηλεκτρικής ενέργειας, που - αν δεν 
αντιμετωπιστούν στην ΤΤΙΡ - μπορεί να 
επιταχύνουν τη διαδικασία 
μετεγκατάστασης, αποβιομηχάνισης και 
απώλειας θέσεων απασχόλησης, 
απειλώντας έτσι τους στόχους 
επανεκβιομηχάνισης και απασχόλησης 
στην ΕΕ, και θα ακυρώσει τους 
καθαυτούς στόχους πολιτικής που 
επιδιώκουν οι κανονισμοί της ΕΕ ·

Or. en

Τροπολογία 79
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αναγνωρίζεται ότι η ΤΤΙΡ θα έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στις 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές, τη μείωση 
των εμπορικών ροών μεταξύ όλων των 
χωρών της ΕΕ, ακόμη και κατά 40% σε 
ορισμένες περιπτώσεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
περαιτέρω ευρωπαϊκή αποσύνθεση και 
θα πλήξει ιδιαίτερα το 87% των μη 
εξαγωγικών ΜΜΕ στην Ευρώπη, οι 
οποίες βασίζονται, σε μεγάλο βαθμό, στις 
εγχώριες και τις ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 80
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 87% των 
πάνω από 20 εκατομυρίων ΜΜΕ στην 
ΕΕ στηρίζονται στην εγχώρια ζήτηση και 
δεν συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο και 
ότι, γι' αυτές, η πρόοδος στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των τοπικών, περιφερειακών 
αγορών και της κοινής ευρωπαϊκής 
αγοράς αποτελεί πολύ μεγαλύτερη 
προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 81
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη εικόνα 
της παγκοσμιοποίησης και ότι μια καλά 
σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο της υπερβολικής 
ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να εστιάζει 
μόνο στη μείωση των δασμών και των 
ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί 
επίσης εργαλείο προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη 
δημιουργία πλαισίου μέσω της ενίσχυσης 
της κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη εικόνα 
της παγκοσμιοποίησης και ότι μια καλά 
σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο της υπερβολικής 
ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να εστιάζει 
μόνο στη μείωση των δασμών και των 
ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί 
επίσης εργαλείο προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη 
δημιουργία πλαισίου μέσω της ενίσχυσης 
της κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο·
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Or. en

Τροπολογία 82
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη εικόνα 
της παγκοσμιοποίησης και ότι μια καλά 
σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο της υπερβολικής 
ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να εστιάζει 
μόνο στη μείωση των δασμών και των 
ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί 
επίσης εργαλείο προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη 
δημιουργία πλαισίου μέσω της ενίσχυσης 
της κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη εικόνα 
της παγκοσμιοποίησης και ότι μια καλά 
σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο της υπερβολικής 
ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να εστιάζει 
μόνο στη μείωση των δασμών και των 
ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί 
επίσης εργαλείο προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος·λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική συμφωνία 
αποτελεί ευκαιρία για τη δημιουργία 
πλαισίου μέσω της ενίσχυσης της 
κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ και να 
διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 83
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
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αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη εικόνα 
της παγκοσμιοποίησης και ότι μια καλά 
σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο της υπερβολικής 
ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να εστιάζει 
μόνο στη μείωση των δασμών και των 
ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί 
επίσης εργαλείο προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη 
δημιουργία πλαισίου μέσω της ενίσχυσης 
της κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη εικόνα 
της παγκοσμιοποίησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μια τέτοια συμφωνία δεν θα 
πρέπει να μεριμνά για τη μείωση των 
δασμών αλλά μόνο στη μείωση των ΜΔΦ 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συμφωνία θα 
πρέπει να αποτελεί εργαλείο προστασίας 
των εργαζομένων, των καταναλωτών και 
του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη 
δημιουργία πλαισίου μέσω της ενίσχυσης 
της κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

Or. it

Τροπολογία 84
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη 
εικόνα της παγκοσμιοποίησης και ότι μια 
καλά σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο της υπερβολικής 
ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να 
εστιάζει μόνο στη μείωση των δασμών και 
των ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί 
επίσης εργαλείο προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη 
δημιουργία πλαισίου μέσω της ενίσχυσης
της κανονιστικής ρύθμισης που θα 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και 
φιλόδοξη συμφωνία δεν αποτελεί μόνο 
ευκαιρία για να εστιάζει μόνο στη μείωση 
των δασμών και των ΜΔΦ αλλά και στην
ενίσχυση της κανονιστικής ρύθμισης που 
θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα 
πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο·
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ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 85
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη εικόνα 
της παγκοσμιοποίησης και ότι μια καλά 
σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο της υπερβολικής 
ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να εστιάζει 
μόνο στη μείωση των δασμών και των 
ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί 
επίσης εργαλείο προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη 
δημιουργία πλαισίου μέσω της ενίσχυσης 
της κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη εικόνα 
της παγκοσμιοποίησης και ότι μια καλά 
σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο του ανοίγματος των 
αγορών και της αύξησης των εμπορικών 
συναλλαγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να εστιάζει 
μόνο στη μείωση των δασμών και των 
ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί 
επίσης εργαλείο για την υποστήριξη του 
γενικού δημόσιου συμφέροντος 
προστατεύοντας τους εργαζόμενους, τους 
καταναλωτές και το περιβάλλον· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και 
φιλόδοξη εμπορική συμφωνία αποτελεί 
ευκαιρία για τη δημιουργία πλαισίου μέσω 
της ενίσχυσης της κανονιστικής ρύθμισης 
που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα 
πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο και θα 
δημιουργεί νέα πρότυπα προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

Or. fr

Τροπολογία 86
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
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Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη 
εικόνα της παγκοσμιοποίησης και ότι μια 
καλά σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο της υπερβολικής 
ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να 
εστιάζει μόνο στη μείωση των δασμών 
και των ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να 
αποτελεί επίσης εργαλείο προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη 
δημιουργία πλαισίου μέσω της ενίσχυσης
της κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια υπορρυθμισμένη 
παγκοσμιοποίηση, μια εμπορική 
συμφωνία με επίκεντρο ακόμα 
μεγαλύτερη ελευθέρωση με στόχευση 
κυρίως στους υφιστάμενους και 
μελλοντικούς μη δασμολογικούς 
φραγμούς, θα ήταν επιζήμια για τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και των 
καταναλωτών, ενώ οι μεγάλες εταιρείες 
και τα επενδυτικά κεφάλαια θα 
αξιοποιούσαν περαιτέρω αυτό το είδος 
ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι αναγκαία μια συμφωνία 
συνεργασίας που να εστιάζει στην 
προστασία των εργαζομένων, των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εμπορική 
συμφωνία θα μπορούσε να είναι μόνο 
συμπληρωματική σε μια τέτοια μεγάλη 
προσπάθεια για την ενίσχυση της 
κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 87
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη εικόνα 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη εικόνα 



AM\1054991EL.doc 59/98 PE552.035v01-00

EL

της παγκοσμιοποίησης και ότι μια καλά 
σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο της υπερβολικής
ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να 
εστιάζει μόνο στη μείωση των δασμών 
και των ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να 
αποτελεί επίσης εργαλείο προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη 
δημιουργία πλαισίου μέσω της ενίσχυσης 
της κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

της παγκοσμιοποίησης και ότι μια 
εμπορική συμφωνία παρόμοιου μεγέθους 
θα μπορούσε να ευνοήσει μια διαδικασία
ελευθέρωσης που θα απειλούσε τους 
εργαζόμενους, τους καταναλωτές και το 
περιβάλλον, τις στρατηγικές εθνικές 
οικονομικές δραστηριότητες και τις 
εθνικές δημόσιες υπηρεσίες·

Or. fr

Τροπολογία 88
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη εικόνα 
της παγκοσμιοποίησης και ότι μια καλά 
σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο της υπερβολικής 
ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να εστιάζει 
μόνο στη μείωση των δασμών και των 
ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί 
επίσης εργαλείο προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη 
δημιουργία πλαισίου μέσω της ενίσχυσης 
της κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια ανεπαρκώς
ρυθμιζόμενη εικόνα της παγκοσμιοποίησης 
και ότι μια καλά σχεδιασμένη εμπορική 
συμφωνία θα συνέβαλε στον έλεγχο της 
υπερβολικής ελευθέρωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μια τέτοια συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εστιάζει μόνο στη μείωση των 
δασμών και των ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει 
να αποτελεί επίσης εργαλείο προστασίας 
των εργαζομένων, των επιχειρηματιών, 
των καταναλωτών και του περιβάλλοντος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και 
φιλόδοξη εμπορική συμφωνία αποτελεί 
ευκαιρία για τη δημιουργία πλαισίου μέσω 
της ενίσχυσης της κανονιστικής ρύθμισης 
που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα 
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σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο 
προκειμένου να αποφευχθεί το κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

Or. de

Τροπολογία 89
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη
εικόνα της παγκοσμιοποίησης και ότι μια 
καλά σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο της υπερβολικής
ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να εστιάζει 
μόνο στη μείωση των δασμών και των 
ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί 
επίσης εργαλείο προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη 
δημιουργία πλαισίου μέσω της ενίσχυσης 
της κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια διαρκώς εξελισσόμενη
εικόνα της παγκοσμιοποίησης και ότι μια 
καλά σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο των εκτεταμένων 
επιπτώσεων της ελευθέρωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια 
συμφωνία δεν θα πρέπει να εστιάζει μόνο 
στη μείωση των δασμών και των ΜΔΦ 
αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί επίσης 
εργαλείο προστασίας των εργαζομένων, 
των καταναλωτών και του περιβάλλοντος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και 
φιλόδοξη εμπορική συμφωνία αποτελεί 
ευκαιρία για τη δημιουργία πλαισίου μέσω 
της ενίσχυσης της κανονιστικής ρύθμισης 
που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα 
πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο 
προκειμένου να αποφευχθεί το κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

Or. de

Τροπολογία 90
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη εικόνα 
της παγκοσμιοποίησης και ότι μια καλά 
σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο της υπερβολικής 
ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να εστιάζει 
μόνο στη μείωση των δασμών και των 
ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί 
επίσης εργαλείο προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη 
δημιουργία πλαισίου μέσω της ενίσχυσης 
της κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη εικόνα 
της παγκοσμιοποίησης και ότι μια καλά 
σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο της υπερβολικής 
ρύθμισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να εστιάζει 
μόνο στη μείωση των δασμών και των 
ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί 
επίσης εργαλείο προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη 
δημιουργία πλαισίου μέσω της ενίσχυσης 
της κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι πρώτοι 20 μήνες των 
διαπραγματεύσεων δείχνουν έναν 
προσανατολισμό προς τις ανησυχίες της 
βιομηχανία για μείωσης του κόστους·

Or. en

Τροπολογία 91
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη 
εικόνα της παγκοσμιοποίησης και ότι μια 
καλά σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο της υπερβολικής
ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να εστιάζει 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καλά 
σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
πρέπει να συμβάλλει στον έλεγχο της 
περαιτέρω ελευθέρωσης του εμπορίου, 
διατηρώντας ωστόσο τα πρότυπα και τις 
αξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια 
συμφωνία δεν θα πρέπει να εστιάζει μόνο 
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μόνο στη μείωση των δασμών και των 
ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί 
επίσης εργαλείο προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη 
δημιουργία πλαισίου μέσω της ενίσχυσης 
της κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

στη μείωση των δασμών και των ΜΔΦ 
αλλά ότι θα πρέπει να διασφαλίζει την 
προστασία των εργαζομένων, των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και 
φιλόδοξη εμπορική συμφωνία αποτελεί 
ευκαιρία για τη δημιουργία πλαισίου που 
θέτει τα υψηλότερα πρότυπα σε 
παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με τις αξίες 
που αποδέχονται και τιμούν αμφότερες οι 
πλευρές του Ατλαντικού·

Or. en

Τροπολογία 92
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια μη ρυθμιζόμενη 
εικόνα της παγκοσμιοποίησης και ότι μια 
καλά σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στον έλεγχο της υπερβολικής
ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να εστιάζει 
μόνο στη μείωση των δασμών και των 
ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί 
επίσης εργαλείο προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη 
δημιουργία πλαισίου μέσω της ενίσχυσης 
της κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
αποφευχθεί το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 
αντιμέτωπη με μια ραγδαία 
μεταβαλλόμενη εικόνα της 
παγκοσμιοποίησης και ότι μια καλά 
σχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα 
συνέβαλε στη διασφάλιση των θετικών 
δευτερογενών επιδράσεων της
ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να εστιάζει 
μόνο στη μείωση των δασμών και των 
ΜΔΦ αλλά ότι θα πρέπει να αποτελεί 
επίσης εργαλείο προστασίας των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική 
συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη 
δημιουργία πλαισίου μέσω της ενίσχυσης 
της κανονιστικής ρύθμισης που θα 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα 
σε παγκόσμιο επίπεδο, υπό το φως του 
κοινού στόχου της διασφάλισης 
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ελεύθερου και ανοικτού και επί ίσοις 
όροις ανταγωνισμού ·

Or. en

Τροπολογία 93
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιθανή 
αύξηση των εμπορικών ροών ενισχύει την 
ανάγκη για μετριασμό των εκπομπών και 
τη διεθνοποίηση του εξωτερικού κόστους 
των τομέα των αεροπορικών μεταφορών 
μεταφορών, της ναυτιλίας και των 
οδικών μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 94
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
θεσμοθετημένη συνεργασία σε 
ρυθμιστικά θέματα όπως προτείνεται 
σήμερα από την Επιτροπή, θίγει 
νομοθετικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου καθώς και των εθνικών 
κοινοβουλίων και, συνεπώς, έχει αρνητικό 
αντίκυπο στην εφαρμογή των αξιών της 
Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 
ΣΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 95
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον 
αγροτικό τομέα η μείωση των 
δασμολογικών εμποδίων πρέπει 
οπωσδήποτε να συνοδεύεται από την 
εξάλειψη ή τη σημαντική μείωση των 
υπερβολικά επαχθών ΚΕΕ και των 
μέτρων ΤΕΕ που εφαρμόζονται από τις 
ΗΠΑ, προκειμένου οι παραγωγοί 
γεωργικών προϊόντων της ΕΕ να 
επωφεληθούν από την πραγματική 
πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 96
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η 
ύπαρξη κοινών υψηλών προτύπων είναι 
προς όφελος των καταναλωτών, πρέπει να 
σημειωθεί ότι έχουν νόημα και από 
οικονομική άποψη, καθώς το υψηλότερο 
κόστος που απορρέει από τα υψηλότερα 
πρότυπα αντισταθμίζεται από τις 
αυξημένες οικονομίες κλίμακας σε μια 
αγορά με 850 εκατομμύρια καταναλωτές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η 
ύπαρξη κοινών υψηλών προτύπων είναι 
προς όφελος των καταναλωτών, πρέπει να 
σημειωθεί ότι έχουν νόημα και από 
οικονομική άποψη, καθώς το υψηλότερο 
κόστος που απορρέει από τα υψηλότερα 
πρότυπα αντισταθμίζεται από τις 
αυξημένες οικονομίες κλίμακας σε μια εν 
δυνάμει κοινή αγορά με 850 εκατομμύρια 
καταναλωτές·

Or. en
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Τροπολογία 97
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η 
ύπαρξη κοινών υψηλών προτύπων είναι 
προς όφελος των καταναλωτών, πρέπει να 
σημειωθεί ότι έχουν νόημα και από 
οικονομική άποψη, καθώς το υψηλότερο 
κόστος που απορρέει από τα υψηλότερα 
πρότυπα αντισταθμίζεται από τις 
αυξημένες οικονομίες κλίμακας σε μια 
αγορά με 850 εκατομμύρια καταναλωτές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
κοινών υψηλών προτύπων είναι προς 
όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και 
των επιχειρήσεων καθώς τα κοινά 
πρότυπα θα συμβάλουν στην αύξηση των 
οικονομιών κλίμακας σε μια αγορά με 850 
εκατομμύρια καταναλωτές, μειώνοντας το 
κόστος και αυξάνοντας τα οφέλη για όλες 
τις πλευρές·

Or. en

Τροπολογία 98
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η 
ύπαρξη κοινών υψηλών προτύπων είναι 
προς όφελος των καταναλωτών, πρέπει να 
σημειωθεί ότι έχουν νόημα και από 
οικονομική άποψη, καθώς το υψηλότερο 
κόστος που απορρέει από τα υψηλότερα 
πρότυπα αντισταθμίζεται από τις 
αυξημένες οικονομίες κλίμακας σε μια 
αγορά με 850 εκατομμύρια καταναλωτές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες 
υψηλές προδιαγραφές των κανονισμών 
της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς 
και οι ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις 
σε περιοχές όπου οι ΗΠΑ ή 
ομοσπονδιακές πολιτείες είναι 
προηγμένες, είναι προς όφελος των 
καταναλωτών και πρέπει να τίθενται σε 
ένα κοινό στόχο των αντίστοιχων 
παράλληλων νομοθετικών διαδικασιών, 
καθώς το υψηλότερο κόστος που απορρέει 
από τα υψηλότερα πρότυπα 
αντισταθμίζεται από τις αυξημένες 
οικονομίες κλίμακας σε μια αγορά με 850 
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εκατομμύρια καταναλωτές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η απορρύθμιση έδειξε ότι 
οδηγεί σε εξαιρετικά υψηλό 
δημοσιονομικό κόστος που προκαλείται 
από την αύξηση των προβλημάτων 
υγείας, ανασφάλειας, την περιβαλλοντική 
ζημία ή την οικονομική αστάθεια·

Or. en

Τροπολογία 99
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η 
ύπαρξη κοινών υψηλών προτύπων είναι 
προς όφελος των καταναλωτών, πρέπει να 
σημειωθεί ότι έχουν νόημα και από 
οικονομική άποψη, καθώς το υψηλότερο 
κόστος που απορρέει από τα υψηλότερα 
πρότυπα αντισταθμίζεται από τις 
αυξημένες οικονομίες κλίμακας σε μια 
αγορά με 850 εκατομμύρια καταναλωτές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η 
ύπαρξη κοινών υψηλών προτύπων είναι 
προς όφελος των καταναλωτών, καθώς το 
υψηλότερο κόστος που απορρέει από τα 
υψηλότερα πρότυπα αντισταθμίζεται 
ευκολότερα από τις αυξημένες οικονομίες 
κλίμακας σε μια αγορά με 850 
εκατομμύρια καταναλωτές·

Or. de

Τροπολογία 100
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η 
ύπαρξη κοινών υψηλών προτύπων είναι 
προς όφελος των καταναλωτών, πρέπει να 
σημειωθεί ότι έχουν νόημα και από 
οικονομική άποψη, καθώς το υψηλότερο 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
κοινών υψηλών προτύπων είναι προς 
όφελος των καταναλωτών, πρέπει να 
σημειωθεί ότι έχουν νόημα και από 
οικονομική άποψη, καθώς το υψηλότερο 
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κόστος που απορρέει από τα υψηλότερα 
πρότυπα αντισταθμίζεται από τις 
αυξημένες οικονομίες κλίμακας σε μια 
αγορά με 850 εκατομμύρια καταναλωτές·

κόστος που απορρέει από τα υψηλότερα 
πρότυπα αντισταθμίζεται από τις 
αυξημένες οικονομίες κλίμακας σε μια 
αγορά με 850 εκατομμύρια καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 101
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η 
ύπαρξη κοινών υψηλών προτύπων είναι 
προς όφελος των καταναλωτών, πρέπει να 
σημειωθεί ότι έχουν νόημα και από 
οικονομική άποψη, καθώς το υψηλότερο 
κόστος που απορρέει από τα υψηλότερα 
πρότυπα αντισταθμίζεται από τις 
αυξημένες οικονομίες κλίμακας σε μια 
αγορά με 850 εκατομμύρια καταναλωτές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η 
ύπαρξη κοινών υψηλών προτύπων είναι 
προς όφελος των καταναλωτών, πρέπει να 
σημειωθεί ότι η σύγκλιση έχει νόημα και 
από οικονομική άποψη, καθώς το 
υψηλότερο κόστος που απορρέει από τα 
υψηλότερα πρότυπα αντισταθμίζεται από 
τις αυξημένες οικονομίες κλίμακας σε μια 
αγορά με 850 εκατομμύρια καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 102
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού ενέργειας 
είναι ουσιώδους σημασίας για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η ΤΤΙΡ θα 
μπορούσε να αποτελέσει κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη μιας 
στρατηγικής διατλαντικής εταιρικής 
σχέσης στον τομέα της ενέργειας·
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Or. fr

Τροπολογία 103
Salvatore Cicu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία 
είναι θεμελιώδους σημασίας και ένας 
ευαίσθητος τομέας στις 
διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει 
τις διαπραγματεύσεις στο θέμα αυτό με 
σκοπό να εξασφαλιστεί η καλύτερη 
πρόσβαση στην αμερικανική αγορά σε 
διάφορους τομείς, επιλύοντας το ζήτημα 
των μη δασμολογικών φραγμών, 
προστατεύοντας παράλληλα τα 
συμφέροντα των ευαίσθητων τομέων 
στην ΕΕ.

Or. it

Τροπολογία 104
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
βαθιές διαφορές μεταξύ των αγορών 
εργασίας της ΕΕ και των ΗΠΑ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο 
να αναγνωρίσουμε ότι η ΤΤΙΡ θα 
εκτοπίσει 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους 
σε όλη την Ευρώπη και θα θέσει σε 
εφαρμογή όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
αντιμετώπιση μιας παρατεταμένης και με 
σημαντικό κόστος προσαρμογής στην 
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αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 105
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις 
σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ και των 
ΗΠΑ να μειώσουν τους ρυθμιστικούς 
φραγμούς στο εμπόριο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η TTIP από μόνη της δεν θα 
επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα στην 
ΕΕ και ότι δεν θα πρέπει να 
δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες και 
προσδοκίες εν προκειμένω·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις 
σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ και των 
ΗΠΑ να μειώσουν τους ρυθμιστικούς 
φραγμούς στο εμπόριο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η TTIP από μόνη της δεν θα 
επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα στην 
ΕΕ ανεξαρτήτως των υψηλών επιπέδων 
ανεργίας· λόγω της έλλειψης εσωτερικής 
ζήτησης και του υψηλού επιπέδου του 
χρέους των διαφόρων κρατών μελών, η 
οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει 
μέσα από αύξηση του δημοσίου χρέους, 
αλλά μόνο από το άνοιγμα νέων αγορών, 
οπότε το εμπόριο πρέπει να καταστεί 
προνομιακό εργαλείο για την ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 106
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες 
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οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες 
προβλέψεις σχετικά με την ικανότητα της 
ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP από μόνη 
της δεν θα επιλύσει τα οικονομικά 
προβλήματα στην ΕΕ και ότι δεν θα 
πρέπει να δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες 
και προσδοκίες εν προκειμένω·

οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP που υπολογίζονται με βάση τα πλέον 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα 
υπολογίσιμης γενικής ισορροπίας θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον 
αφορά τη φιλοδοξία της ΕΕ και των ΗΠΑ 
να μειώσουν τους δασμολογικούς και μη 
δασμολογικούς και ρυθμιστικούς 
φραγμούς στο εμπόριο· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP θα δώσει 
την απαραίτητη ώθηση στην οικονομική 
ανάπτυξη και θα καθορίσει κανόνες και 
πρότυπα για τους άλλους οικονομικούς 
εταίρους μας σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 107
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις 
σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ και των 
ΗΠΑ να μειώσουν τους ρυθμιστικούς 
φραγμούς στο εμπόριο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η TTIP από μόνη της δεν θα 
επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα στην 
ΕΕ και ότι δεν θα πρέπει να 
δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες και 
προσδοκίες εν προκειμένω·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
επιστημονικές μελέτες οικονομικού 
αντίκτυπου όσον αφορά την TTIP 
καταλήγουν ομόφωνα στο συμπέρασμα, 
ότι η συμφωνία ΤΤΙΡ θα έχει θετικές 
επιπτώσεις για την ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής οικονομίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένες μελέτες
υπολογίζονται με βάση οικονομικά 
μοντέλα υπολογίσιμης γενικής ισορροπίας 
με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά με 
την ικανότητα της ΕΕ και των ΗΠΑ να 
μειώσουν τους ρυθμιστικούς φραγμούς στο 
εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP 
από μόνη της δεν θα επιλύσει τα 
οικονομικά προβλήματα στην ΕΕ και ότι 
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δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν ψευδείς 
ελπίδες και προσδοκίες εν προκειμένω·

Or. de

Τροπολογία 108
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες 
προβλέψεις σχετικά με την ικανότητα της 
ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP από μόνη 
της δεν θα επιλύσει τα οικονομικά 
προβλήματα στην ΕΕ και ότι δεν θα 
πρέπει να δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες 
και προσδοκίες εν προκειμένω·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΤΙΡ θα 
μπορούσε να βοηθήσει να συμπληρωθούν 
οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε άλλους τομείς πολιτικής και 
το έργο της Ένωσης προς την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΤΙΡ από μόνη 
της δεν θα επιλύσει όλα τα τρέχοντα 
οικονομικά προβλήματα στην ΕΕ, αλλά θα 
μπορούσε να χρησιμεύσει, παράλληλα με 
τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, ως μια 
θετική ώθηση προς την επιστροφή της 
Ευρώπης στην ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 109
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται 
δυστυχώς με επιφύλαξη καθώς 
υπολογίζονται με βάση οικονομικά 
μοντέλα υπολογίσιμης γενικής ισορροπίας 
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σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ και των 
ΗΠΑ να μειώσουν τους ρυθμιστικούς 
φραγμούς στο εμπόριο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η TTIP από μόνη της δεν θα 
επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα στην 
ΕΕ και ότι δεν θα πρέπει να 
δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες και 
προσδοκίες εν προκειμένω·

με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά με 
την ικανότητα της ΕΕ και των ΗΠΑ να 
μειώσουν τους ρυθμιστικούς φραγμούς στο 
εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP 
από μόνη της δεν θα επιλύσει τα 
οικονομικά προβλήματα στην ΕΕ και ότι 
δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν ψευδείς 
ελπίδες ή επιχειρήματα με την ερμηνεία 
των εν λόγω μελετών κατ' αυτόν τον 
τρόπο·

Or. fr

Τροπολογία 110
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες 
προβλέψεις σχετικά με την ικανότητα της 
ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP από μόνη 
της δεν θα επιλύσει τα οικονομικά 
προβλήματα στην ΕΕ και ότι δεν θα 
πρέπει να δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες 
και προσδοκίες εν προκειμένω·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα
πολλές μελέτες οικονομικού αντίκτυπου 
όσον αφορά την TTIP πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη καθώς 
υπολογίζονται με βάση διαφορετικά
οικονομικά μοντέλα χωρίς να λαμβάνουν 
υπόψη τα ίδια κριτήρια και με 
προβλέψεις είτε πολύ αισιόδοξες είτε 
πολύ απαισιόδοξες σχετικά με την 
ικανότητα της ΕΕ και των ΗΠΑ να 
μειώσουν τους ρυθμιστικούς φραγμούς στο 
εμπόριο· εκφράζει σχετικά τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν έχει αποφασίσει να 
πραγματοποιήσει μελέτες υψηλότερης 
ποιότητας προκειμένου να βελτιώσει την 
κατανόηση της σημερινής κατάστασης 
του εμπορίου από μακρο- και 
μικροοικονομικής προοπτικής και ως εκ 
τούτου να βελτιώσει την ακρίβεια της 
δημόσιας της παρουσίασης της 
σημερινής εμπορικής κατάστασης, και 
ότι έχει, αντιθέτως, στηριχθεί σε 
αξιολογήσεις αντίκτυπου της ΤΤΙΡ, χωρίς 
μεγάλη διαφάνεια όσον αφορά τους 
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συντάκτες, τη χρηματοδότηση ή τους 
στόχους των αξιολογήσεων αυτών, 
πράγμα το οποίο μπορεί να παραπλανήσει 
τόσο τους πολίτες όσο και τους φορείς 
λήψεως αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΤΤΙΡ 
αποτελεί μέσο για την επίλυση 
οικονομικών προβλημάτων στην ΕΕ και 
όχι αυτοσκοπό·

Or. fr

Τροπολογία 111
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις 
σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ και των 
ΗΠΑ να μειώσουν τους ρυθμιστικούς 
φραγμούς στο εμπόριο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η TTIP από μόνη της δεν θα 
επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα στην 
ΕΕ και ότι δεν θα πρέπει να 
δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες και 
προσδοκίες εν προκειμένω·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις 
σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ και των 
ΗΠΑ να μειώσουν τους ρυθμιστικούς 
φραγμούς στο εμπόριο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η TTIP δεν θα επιλύσει τα 
οικονομικά προβλήματα στην ΕΕ και ότι 
δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν ψευδείς 
ελπίδες και προσδοκίες εν προκειμένω 
προτείνοντας μια παρόμοια συμφωνία·

Or. fr

Τροπολογία 112
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Κώστας Μαυρίδης, Pedro Silva Pereira, 
Marita Ulvskog, Martina Werner
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες 
προβλέψεις σχετικά με την ικανότητα της 
ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP από μόνη 
της δεν θα επιλύσει τα οικονομικά 
προβλήματα στην ΕΕ και ότι δεν θα πρέπει 
να δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες και 
προσδοκίες εν προκειμένω·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πραγματικός 
αντίκτυπος της ΤΤΙΡ τόσο στην 
ενωσιακή όσο και στην αμερικανική 
οικονομία είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και 
να προβλεφθεί ενώ οι διαπραγματεύσεις 
βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
αντιφατικές μελέτες για τις οικονομικές 
επιπτώσεις της ΤΤΙΡ και θα πρέπει να 
λαμβάνονται με προσοχή όσον αφορά την 
ικανότητα της ΕΕ και των ΗΠΑ να 
μειώσουν τους ρυθμιστικούς φραγμούς
που είναι περιττοί και αδικαιλόγητοι για 
το εμπόριο και να στηρίξουν την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η TTIP από μόνη της δεν θα επιλύσει τα 
οικονομικά προβλήματα στην ΕΕ και ότι 
δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν ψευδείς 
ελπίδες και προσδοκίες εν προκειμένω· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελπίδες και οι 
προσδοκίες για την ΤΤΙΡ πρέπει να είναι 
ανάλογες με το επίπεδο της φιλοδοξίας 
που θα επιτευχθεί ανά τομέα στις 
διαπραγματεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 113
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
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επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις 
σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ και των 
ΗΠΑ να μειώσουν τους ρυθμιστικούς 
φραγμούς στο εμπόριο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η TTIP από μόνη της δεν θα 
επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα στην 
ΕΕ και ότι δεν θα πρέπει να 
δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες και 
προσδοκίες εν προκειμένω·

επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις 
σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ και των 
ΗΠΑ να μειώσουν τους ρυθμιστικούς 
φραγμούς στο εμπόριο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το παγκόσμιο μοντέλο 
πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών παρέχει 
ένα επαρκές και περιεκτικό εργαλείο 
αξιολόγησης της επιπτώσεων, που θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές 
μελέτες αξιολόγησης που θα ανατεθούν 
από την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
TTIP από μόνη της δεν θα επιλύσει τα 
οικονομικά προβλήματα στην ΕΕ αλλά θα 
μπορούσε να τα επιδεινώσει ακόμη 
περισσότερο και για πολλά κράτη μέλη 
και για τα διάφορα τμήματα της 
κοινωνίας και ότι δεν θα πρέπει να 
δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες και 
προσδοκίες εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 114
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, 
Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. 
Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες 
προβλέψεις σχετικά με την ικανότητα της 
ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP από μόνη 
της δεν θα επιλύσει τα οικονομικά 
προβλήματα στην ΕΕ και ότι δεν θα πρέπει 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς βασίζονται σε πολλές 
γενικές υποθέσεις και αισιόδοξες 
προβλέψεις σχετικά με την ικανότητα της 
ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP από μόνη 
της δεν θα επιλύσει τα οικονομικά 
προβλήματα στην ΕΕ και ότι δεν θα πρέπει 
να δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες και 
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να δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες και 
προσδοκίες εν προκειμένω·

προσδοκίες εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 115
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες 
προβλέψεις σχετικά με την ικανότητα της 
ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP από μόνη 
της δεν θα επιλύσει τα οικονομικά 
προβλήματα στην ΕΕ και ότι δεν θα 
πρέπει να δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες 
και προσδοκίες εν προκειμένω·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες 
μελέτες του οικονομικού αντίκτυπου όσον 
αφορά την TTIP προβλέπουν σε μεγάλο 
βαθμό θετικές επιπτώσεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η TTIP από μόνη της δεν θα 
επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα στην 
ΕΕ, αλλά ότι μπορεί να συμβάλει στην 
ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης·

Or. de

Τροπολογία 116
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες 
μελέτες οικονομικού αντίκτυπου όσον 
αφορά την TTIP που έχουν 
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα δεν είναι 
ασφαλώς σε θέση να παράσχουν παρά 
μόνο προβλέψεις, όμως μπορεί να 
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προβλέψεις σχετικά με την ικανότητα της 
ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP από μόνη 
της δεν θα επιλύσει τα οικονομικά 
προβλήματα στην ΕΕ και ότι δεν θα 
πρέπει να δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες 
και προσδοκίες εν προκειμένω·

διαπιστωθεί ότι όλες αυτές οι μελέτες 
προβλέπουν έναν σε γενικές γραμμές 
θετικό αντίκτυπο·

Or. de

Τροπολογία 117
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις 
σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ και των 
ΗΠΑ να μειώσουν τους ρυθμιστικούς 
φραγμούς στο εμπόριο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η TTIP από μόνη της δεν θα 
επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα στην 
ΕΕ και ότι δεν θα πρέπει να 
δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες και 
προσδοκίες εν προκειμένω·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις 
σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ και των 
ΗΠΑ να μειώσουν τους ρυθμιστικούς 
φραγμούς στο εμπόριο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΤΤΙΡ είναι η πιο αποδοτική 
από απόψεως κόστους δέσμη που 
διαθέτουμε·

Or. en

Τροπολογία 118
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες 
προβλέψεις σχετικά με την ικανότητα της 
ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP από μόνη 
της δεν θα επιλύσει τα οικονομικά 
προβλήματα στην ΕΕ και ότι δεν θα 
πρέπει να δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες 
και προσδοκίες εν προκειμένω·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP προβλέπει ανάπτυξη σε αμφότερες 
τις πλευρές του Ατλαντικού λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η TTIP από μόνη της δεν θα 
επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα στην 
ΕΕ, αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα 
στοιχείο ευρύτερης ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την ανάπτυξη, καθώς και να 
ενισχύσει τη θέση μας στην παγκόσμια 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 119
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες 
προβλέψεις σχετικά με την ικανότητα της 
ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP από μόνη 
της δεν θα επιλύσει τα οικονομικά 
προβλήματα στην ΕΕ και ότι δεν θα πρέπει 
να δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες και 
προσδοκίες εν προκειμένω· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο 
να εκτιμηθεί και να προβλεφθεί ο 
πραγματικός αντίκτυπος της ΤΤΙΡ στις 
οικονομίες της ΕΕ και των ΗΠΑ, ενώ οι 
διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε 
εξέλιξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
αντιφατικές μελέτες οικονομικού 
αντίκτυπου όσον αφορά την TTIP και 
αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη όσον αφορά την ικανότητα της
ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
περιττούς και αδικαιολόγητους 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο και 
να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις 
εργασίας και ανάπτυξη υψηλής 
ποιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
TTIP από μόνη της δεν θα επιλύσει τα 
οικονομικά προβλήματα στην ΕΕ και ότι 
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οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες 
προβλέψεις σχετικά με την ικανότητα της 
ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP από μόνη 
της δεν θα επιλύσει τα οικονομικά 
προβλήματα στην ΕΕ και ότι δεν θα πρέπει 
να δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες και 
προσδοκίες εν προκειμένω·

δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν ψευδείς 
ελπίδες και προσδοκίες εν προκειμένω· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελπίδες και οι 
προσδοκίες σχετικά με την ΤΤΙΡ πρέπει 
να είναι ανάλογες με το επίπεδο-στόχο 
που πρέπει να επιτευχθεί από κάθε τομέα 
στις διαπραγματεύσεις·

Or. es

Τροπολογία 120
David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες 
προβλέψεις σχετικά με την ικανότητα της 
ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP από μόνη 
της δεν θα επιλύσει τα οικονομικά 
προβλήματα στην ΕΕ και ότι δεν θα 
πρέπει να δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες 
και προσδοκίες εν προκειμένω·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε εκ των 
προτέρων μελέτη, έρευνα ή ανάλυση 
σχετικά με τον αντίκτυπο της ΤΤΙΡ που 
βασίζεται σε μοντέλα υπολογίσιμης 
γενικής ισορροπίας δεν μπορεί να 
εκτιμήσει με σαφήνεια τον αντίκτυπο της 
ΤΤΙΡ στις ΜΜΕ και σε ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή αγορά·

Or. en

Τροπολογία 121
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες 
προβλέψεις σχετικά με την ικανότητα της 
ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP από μόνη 
της δεν θα επιλύσει τα οικονομικά 
προβλήματα στην ΕΕ και ότι δεν θα 
πρέπει να δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες 
και προσδοκίες εν προκειμένω·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές εκ των 
προτέρων μελέτες οικονομικού 
αντίκτυπου όσον αφορά την TTIP πρέπει 
να αντιμετωπίζονται ως ενδεικτικές καθώς 
υπολογίζονται με βάση οικονομικά 
μοντέλα τα οποία δεν είναι σε θέση να 
λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τη δυναμική 
φύση των μελλοντικών οικονομικών 
ευκαιριών και τις θετικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις τους, ως αποτέλεσμα μιας 
φιλόδοξης συμφωνίας; λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η TTIP από μόνη της δεν θα 
επιλύσει τα μακροχρόνια διαρθρωτικά 
οικονομικά προβλήματα και τις συναφείς 
αιτίες τους στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 122
Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις 
σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ και των 
ΗΠΑ να μειώσουν τους ρυθμιστικούς 
φραγμούς στο εμπόριο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η TTIP από μόνη της δεν θα 
επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα στην 
ΕΕ και ότι δεν θα πρέπει να 
δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες και 
προσδοκίες εν προκειμένω·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με υπερβολικά αισιόδοξα 
αποτελέσματα και εξίσου αισιόδοξες 
προβλέψεις σχετικά με την ικανότητα της 
ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
επέλεξε ορισμένα από αυτά τα 
αποτελέσματα για να στηρίξει το 
επιχείρημά της για ΤΤΙΡ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ΤΤΙΡ από μόνη της ούτε θα 
λύσει τα οικονομικά προβλήματα στην ΕΕ, 
ούτε από μόνη της θα καταστήσει 
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πλουσιότερα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά 
και δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν 
ψευδείς ελπίδες και προσδοκίες εν 
προκειμένω· 

Or. en

Τροπολογία 123
Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις 
σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ και των 
ΗΠΑ να μειώσουν τους ρυθμιστικούς 
φραγμούς στο εμπόριο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η TTIP από μόνη της δεν θα 
επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα στην 
ΕΕ και ότι δεν θα πρέπει να 
δημιουργηθούν ψευδείς ελπίδες και 
προσδοκίες εν προκειμένω·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες 
οικονομικού αντίκτυπου όσον αφορά την 
TTIP πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
επιφύλαξη καθώς υπολογίζονται με βάση 
οικονομικά μοντέλα υπολογίσιμης γενικής 
ισορροπίας με υπερβολικά αισιόδοξα 
αποτελέσματα και εξίσου αισιόδοξες 
προβλέψεις σχετικά με την ικανότητα της 
ΕΕ και των ΗΠΑ να μειώσουν τους 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
επέλεξε ορισμένα από αυτά τα 
αποτελέσματα για να στηρίξει το 
επιχείρημά της για ΤΤΙΡ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ΤΤΙΡ από μόνη της ούτε θα 
λύσει τα οικονομικά προβλήματα στην ΕΕ, 
ούτε από μόνη της θα καταστήσει 
πλουσιότερα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά 
και δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν 
ψευδείς ελπίδες και προσδοκίες εν 
προκειμένω· 

Or. en

Τροπολογία 124
Helmut Scholz
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εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και 
όταν χρησιμοποιείται το πιο αισιόδοξο 
μοντέλο CGE, οι μελέτες που 
παραγγέλλονται από την Επιτροπή 
προβλέπουν ότι η ΤΤΙΡ θα φέρει μόνο 
0,30% επιπλέον αύξηση μετά από δέκα 
χρόνια εφαρμογής της συμφωνίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποίηση 
της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην 
αειφορία που εκπόνησε η Επιτροπή έχει 
κατ’ επανάληψη αναβληθεί· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο επικεφαλής οικονομολόγος 
της ΓΔ Εμπορίου επιβεβαίωσε στις 5 
Μαρτίου 2015, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι 
τουλάχιστον ένα εκατομμύριο θέσεις 
εργασίας στην ΕΕ θα πρέπει να 
μεταφερθούν λόγω αλλαγών που 
σχετίζονται με την ΤΤΙΡ·

Or. en

Τροπολογία 125
Maria Noichl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη 
της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών 
αναμένεται να έχει λίγα έως καθόλου 
θετικά αποτελέσματα και ότι 
υπολογίζεται να οδηγήσει συνολικά σε 
μείωση της γεωργικής προστιθέμενης 
αξίας κατά 0,5% στην Ευρώπη·
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Σχόλιο: (Η μελέτη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου "Risks and Opportunities for 
the EU agri-food sector in a possible EU-
US trade agreement" προβλέπει μια 
παρόμοια μείωση.)

Or. de

Τροπολογία 126
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες 
έχουν δείξει σημαντικά οφέλη για την 
ευρωπαϊκή οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 127
Eleonora Forenza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο 
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 
οι τροφιμογενείς νόσοι εκτιμάται ότι είναι 
υπεύθυνες για τη νόσηση 9 εκατομμυρίων 
ατόμων, με 55.000 άτομα να 
νοσηλεύονται και 1.000 άτομα να χάνουν 
τη ζωή τους από γνωστούς παθογόνους 
μικροοργανισμούς, όπως η Salmonella, η 
Escherichia coli O157 (E.coli O157), η 
Listeria monocytogenes (LM) και το 
Campylobacter 2, Escherichia coli O157 
(E.coli O157), η Listeria monocytogenes 
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(LM), και το Campylobacter 3, ενώ στην 
Ευρώπη κατεγράφησαν μόνο 55.453 
διατροφικές ασθένειες, 5118 νοσηλείες 
και 41 θάνατοι·

Or. en

Τροπολογία 128
Maria Noichl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
ενός θετικού καταλόγου σημαίνει ότι δεν 
θα είναι δυνατό να περιορισθεί 
μελλοντικά το αντικείμενο της σύμβασης 
και ότι οι αποφάσεις όσον αφορά τα 
πρότυπα για τους καταναλωτές, τα ζώα 
και το περιβάλλον θα μπορούσαν να 
ληφθούν μελλοντικά μέσω των λεγόμενων 
τομεακών οργάνων συντονισμού ή μέσω 
μιας ρυθμιστικής συνεργασίας με μη 
δημοκρατικό τρόπο·

Or. de

Τροπολογία 129
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε β. 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):
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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 130
Eleonora Forenza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικοί 
εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ έχουν 
καταγγείλει επανειλημμένα τα πρότυπα 
της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος, 
της ασφάλειας των τροφίμων και της 
πληροφόρησης των καταναλωτών, καθώς 
και την ύπαρξη της αρχής της 
προφύλαξης και την έλλειψη εξομάλυνσης 
της κατάστασης συναλλαγών στα 
προϊόντα βιοτεχνολογίας μεταξύ της ΕΕ 
και των ΗΠΑ·

Or. en
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Τροπολογία 131
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες 
μελέτες που δεν έχουν ληφθεί υπόψη από 
την 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 132
Maria Noichl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση 
του δικαιώματος έννομης προστασίας 
των ομίλων εταιρειών κατά κρατών θα 
παρεμποδίζει τους δημοκρατικά 
εκλεγμένους εκπροσώπους του λαού στην 
εφαρμογή δημοκρατικών αποφάσεων·

Or. de

Τροπολογία 133
Matteo Salvini
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη 
που εκπονήθηκε από την επιτροπή 
ITRE23γ αποκαλύπτει, 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·

__________________
23γ

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

Or. it

Τροπολογία 134
Maria Noichl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε δ. τονίζει ότι η εξάλειψη των 
δασμολογικών και μη δασμολογικών 
φραγμών του εμπορίου σε μια μελλοντική 
συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών θα 
ασκήσει πίεση στη γεωργική παραγωγή 
των αναπτυσσόμενων χωρών λόγω της 
απώλειας μεριδίων της αγοράς·



PE552.035v01-00 88/98 AM\1054991EL.doc

EL

Or. de

Τροπολογία 135
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για μια εμπορική 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP 
θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο καλής 
εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για μια εμπορική 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP 
δεν είναι πρότυπο καλής εμπορικής 
συμφωνίας που θα ανταποκρίνεται σε 
αυτές τις απαιτήσεις·

Or. it

Τροπολογία 136
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για μια εμπορική
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
TTIP θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο 
καλής εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών αποτελούσε πάντα το 
σημείο αναφοράς για τη διαπραγμάτευση 
εμπορικών συμφωνιών από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η TTIP θα πρέπει να αποτελέσει 
πρότυπο καλής εμπορικής συμφωνίας που 
θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 137
Salvatore Cicu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για μια εμπορική 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP 
θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο καλής 
εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των επιχειρήσεων, των απλών πολιτών, 
των εργαζομένων και των καταναλωτών 
πρέπει να αποτελεί το σημείο αναφοράς 
για μια εμπορική συμφωνία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η TTIP θα πρέπει να αποτελέσει 
πρότυπο καλής εμπορικής συμφωνίας που 
θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

Or. it

Τροπολογία 138
Frédérique Ries, Gérard Deprez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων 
και των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί 
το σημείο αναφοράς για μια εμπορική 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
TTIP θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο 
καλής εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΤΙΡ θα 
πρέπει να αποτελέσει μοντέλο για μια 
καλή εμπορική συμφωνία που θα 
ανταποκρίνεται σε πολυάριθμες 
απαιτήσεις και ειδικότερα στη 
διευκόλυνση των δραστηριοτήτων των 
παραγωγών αγαθών και υπηρεσιών, των 
εξαγωγέων και εισαγωγέων ενώ 
ταυτόχρονα θα ανταποκρίνεται σε 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους για την ευημερία των 
ενεχόμενων πληθυσμών·

Or. fr

Τροπολογία 139
Marine Le Pen
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για μια εμπορική 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
TTIP θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο 
καλής εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών καθώς και των 
οικονομικών συμφερόντων των κρατών 
μελών θα πρέπει να αποτελέσουν κριτήρια 
αναφοράς για μια εμπορική συμφωνία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι 
προφανές ότι έχουν τηρηθεί τα εν λόγω 
κριτήρια στις διαπραγματεύσεις αυτές·

Or. fr

Τροπολογία 140
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για μια εμπορική 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
TTIP θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο 
καλής εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για την εμπορική 
πολιτική της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
1,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν υπογράψει 
αναφορά ζητώντας μια Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών για τη 
διαπραγμάτευση της ΤΤΙΡ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Επιτροπή συνεχίζει να αγνοεί 
αυτήν την εξαιρετική αίτηση για τη 
συμμετοχή του κοινού και τη 
διαβούλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
TTIP δεν μπορεί να αποτελέσει πρότυπο 
καλής εμπορικής συμφωνίας εφόσον οι 
διαπραγματεύσεις δεν ανασταλούν, 
προκειμένου να προβεί σε ευρεία 
διαβούλευση για σαφή κατανόηση των 
ανησυχιών και των απαιτήσεων των 
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πολιτών ως προϋπόθεση για να μπορεί να 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 141
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για μια εμπορική 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP 
θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο καλής 
εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για την εμπορική μας 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP 
θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο καλής 
εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

Or. de

Τροπολογία 142
Franck Proust, Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για μια εμπορική 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP 
θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο καλής 
εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για μια εμπορική 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP 
θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο καλής 
εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις 
προκειμένου να παράσχει τη βάση για 
μελλοντικές διαπραγματεύσεις με άλλες 
χώρες εταίρους·
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Or. fr

Τροπολογία 143
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων 
και των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί 
το σημείο αναφοράς για μια εμπορική 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP 
θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο καλής 
εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP θα 
πρέπει να αποτελέσει ένα καλό μοντέλο 
για μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

Or. de

Τροπολογία 144
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για μια εμπορική 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP 
θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο καλής 
εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών, καθώς και αύξηση των 
ευκαιριών για τις επιχειρήσεις, καθώς και 
κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση, πρέπει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για μια εμπορική 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP 
θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο καλής 
εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 145
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για μια εμπορική 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP 
θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο καλής 
εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο 
και οι επενδύσεις δεν είναι καθαυτοί 
στόχοι, αλλά η χρησιμότητά τους έγκειται
στη βελτίωση του επιπέδου και της 
ποιότητας ζωής των πολιτών και, ως εκ 
τούτου η ευημερία των πολιτών, των 
εργαζομένων και των καταναλωτών πρέπει 
να αποτελεί το σημείο αναφοράς για κάθε 
εμπορική συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η TTIP θα πρέπει να αποτελέσει 
πρότυπο καλής εμπορικής συμφωνίας που 
θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

Or. es

Τροπολογία 146
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για μια εμπορική 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP 
θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο καλής 
εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών και η βελτίωση του 
επιχειρηματικού κλίματος πρέπει να 
αποτελεί το σημείο αναφοράς για μια 
εμπορική συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η TTIP θα πρέπει να αποτελέσει 
πρότυπο καλής εμπορικής συμφωνίας που 
θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

Or. es
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Τροπολογία 147
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων 
και των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί 
το σημείο αναφοράς για μια εμπορική 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
TTIP θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο 
καλής εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της 
συμφωνίας εμπορίου υψηλής ποιότητας 
είναι η ενίσχυση του εμπορίου και των 
επενδύσεων με την καθιέρωση της 
βελτίωσης των συνθηκών για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, 
των υπηρεσιών και των κεφαλαίων πέραν 
των συνόρων που οδηγούν στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 148
David Borrelli, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για μια εμπορική 
συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP 
θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο καλής 
εμπορικής συμφωνίας που θα 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία 
των απλών πολιτών, των εργαζομένων και 
των καταναλωτών και η ανάπτυξη των 
κοινωνιών μας, πρέπει να είναι ο κύριος 
στόχος για μια εμπορική συμφωνία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP θα πρέπει 
να αποτελέσει πρότυπο καλής εμπορικής 
συμφωνίας που θα ανταποκρίνεται σε 
αυτές τις απαιτήσεις· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι επιπτώσεις της παρούσας 
συνθήκης δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
στο μακρο-οικονομικό επίπεδο, αλλά θα 
πρέπει να έχουν ένα θετικό και 
συγκεκριμένο αντίκτυπο στις συνθήκες 
διαβίωσης των πολιτών των χωρών μας·
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Or. en

Τροπολογία 149
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. δεδομένου ότι οι θεωρήσεις 
βραχείας διαμονής παραδοσιακά δεν 
αποτελούν αντικείμενο των εμπορικών 
συμφωνιών της ΕΕ, αλλά η έλλειψη 
αμοιβαιότητας ενδέχεται να επηρεάσει 
την κυκλοφορία των φυσικών προσώπων 
από την ΕΕ που ταξιδεύουν στην 
επικράτεια μιας χώρας με την οποία η ΕΕ 
έχει συνάψει εμπορική συμφωνία για την 
παροχή υπηρεσιών (η λεγόμενη 4η 
κατηγορία παροχής υπηρεσιών)·

Or. hr

Τροπολογία 150
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ για την 
καλή μεταχείριση των ζώων υστερεί κατά 
πολύ των ρυθμίσεων της ΕΕ, καθώς, 
μεταξύ άλλων, δεν περιλαμβάνει 
νομοθεσία για πρότυπα καλής 
μεταχείρισης των εκτρεφόμενων ζώων 
πριν από τη σφαγή· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, δυστυχώς, η καλή μεταχείριση των 
ζώων δεν αντιμετωπίζεται από την 
Επιτροπή ως πρόβλημα που αφορά το 
εμπόριο με τον ίδιο τρόπο που 
αντιμετωπίζεται η ασφάλεια των 
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τροφίμων ή υγεία των ζώων για τις 
απαιτήσεις εισαγωγών·

Or. en

Τροπολογία 151
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
επίσης σημαντικές διαφορές στις 
προσεγγίσεις όσον αφορά την ασφάλεια 
των τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας 
τροφίμων· στην ΕΕ, η ασφάλεια των 
τροφίμων διασφαλίζεται μέσω της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης «από το 
αγρόκτημα στο τραπέζι», ενώ το σύστημα 
των ΗΠΑ ελέγχει κυρίως την ασφάλεια 
του τελικού προϊόντος και, επομένως, 
είναι πιθανότερο να καταφεύγει σε 
διεργασίες μείωσης των παθογόνων 
παραγόντων·

Or. en

Τροπολογία 152
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνολική 
Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία 
(CETA) δεν θα πρέπει να ληφθεί ως 
σημείο αναφοράς για την ΤΤΙΡ επειδή, 
μεταξύ άλλων, θα βασίζεται σε αρνητικό 
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σημείο αναφοράς, περιλαμβάνοντας μη 
ικανοποιητικές διατάξεις για το ISDS και 
απέτυχε να προστατεύσει πολλές 
ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις·

Or. en

Τροπολογία 153
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ευρωπαίοι καταναλωτές είναι 
ενημερωμένοι σχετικά με την παρουσία 
ΓΤΟ στα τρόφιμα χάρη στην 
υποχρεωτική επισήμανση, ενώ στις ΗΠΑ 
η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων 
(FDA) θεωρεί τους ΓΤΟ «ουσιαστικά 
ισοδύναμους» με τα αντίστοιχα προϊόντα 
χωρίς ΓΤΟ·

Or. en

Τροπολογία 154
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
αντίθεση με περισσότερες από 150 χώρες 
παγκοσμίως, οι ΗΠΑ δεν έχουν κυρώσει 
σημαντικές διεθνείς συμβάσεις για τις 
χημικές ουσίες (π.χ. τη Σύμβαση της 
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Στοκχόλμης για τους έμμονους 
οργανικούς ρύπους, τη Σύμβαση του 
Ρόττερνταμ για το εμπόριο ορισμένων 
επικίνδυνων χημικών προϊόντων), 
πράγμα που σημαίνει ότι οι ΗΠΑ είναι 
απομονωμένες όσον αφορά τη διεθνή 
πολιτική για τα χημικά· λαμβάνοντας, 
επιπλέον, υπόψη ότι οι ΗΠΑ αρνούνται 
να εφαρμόσουν το περιβαλλοντικό σκέλος 
του παγκοσμίως εναρμονισμένου 
συστήματος ταξινόμησης και 
επισήμανσης των χημικών προϊόντων 
των Ηνωμένων Εθνών, πράγμα που 
αποδεικνύει ότι, στον τομέα των χημικών, 
οι ΗΠΑ και η ΕΕ διαφωνούν στο πλέον 
στοιχειώδες επίπεδο·

Or. en


