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Τροπολογία 301
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά: β) όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά
για αγαθά, υπηρεσίες και δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 302
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντικές σε 
κάθε περίπτωση και χρειάζεται να υπάρξει 
ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω 
τομείς·

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντική σε 
κάθε περίπτωση και χρειάζεται να υπάρξει 
ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω 
τομείς· υπενθυμίζει ότι το 85% των 
δημόσιων διαγωνισμών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι ήδη ανοικτοί σε 
προμηθευτές από τις ΗΠΑ, ενώ μόνο το 
32% των διαγωνισμών των ΗΠΑ είναι 
ανοικτοί σε προμηθευτές από την ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 303
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντικές σε 
κάθε περίπτωση και χρειάζεται να υπάρξει 
ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω 
τομείς·

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, αλιευτικών προϊόντων και 
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, υπηρεσιών 
και δημόσιων συμβάσεων είναι εξίσου 
σημαντική σε κάθε περίπτωση και 
χρειάζεται να υπάρξει ισορροπία μεταξύ 
των διαφόρων προτάσεων που αφορούν 
τους εν λόγω τομείς·

Or. fr

Τροπολογία 304
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντικές σε 
κάθε περίπτωση και χρειάζεται να υπάρξει 
ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω 
τομείς·

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντική και 
χρειάζεται να υπάρξει ισορροπία μεταξύ 
των διαφόρων προτάσεων που αφορούν 
τους εν λόγω τομείς·
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Or. en

Τροπολογία 305
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντικές σε 
κάθε περίπτωση και χρειάζεται να υπάρξει 
ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω 
τομείς·

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι 
αμοιβαία και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
αγαθών, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντική σε 
κάθε περίπτωση· και θα πρέπει να υπάρξει 
ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω 
τομείς·

Or. fr

Τροπολογία 306
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντικές σε 
κάθε περίπτωση· και χρειάζεται να 
υπάρξει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω 

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς ορίζεται 
από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των 
εθνικών εμπορικών πολιτικών·



PE552.120v01-00 6/135 AM\1055725EL.doc

EL

τομείς·

Or. fr

Τροπολογία 307
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
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντικές σε 
κάθε περίπτωση και χρειάζεται να υπάρξει 
ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω 
τομείς·

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, πρώτων υλών, 
ενέργειας, γεωργικών προϊόντων, 
υπηρεσιών και δημόσιων συμβάσεων είναι 
εξίσου σημαντική σε κάθε περίπτωση και 
χρειάζεται να υπάρξει ισορροπία μεταξύ 
των διαφόρων προτάσεων που αφορούν 
τους εν λόγω τομείς·

Or. en

Τροπολογία 308
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
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βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντικές σε 
κάθε περίπτωση και χρειάζεται να υπάρξει 
ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω 
τομείς·

βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντικές σε 
κάθε περίπτωση και χρειάζεται να υπάρξει 
ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω 
τομείς· να διασφαλιστεί επίσης ότι θα 
ληφθεί υπόψη η ευαίσθητη φύση 
ορισμένων προϊόντων και τομέων, ιδίως 
των γεωργικών προϊόντων· να μελετηθεί 
και να αναλυθεί κατά πόσον είναι 
κατάλληλο να εξαιρεθούν από τις 
διαπραγματεύσεις τα προϊόντα που
θεωρούνται ευαίσθητα, για τα οποία 
υπάρχει έντονη ασυμφωνία όσον αφορά 
τα πρότυπα ενώ είναι αδύνατη η 
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 

Or. fr

Τροπολογία 309
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντικές σε 
κάθε περίπτωση και χρειάζεται να 
υπάρξει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω 
τομείς·

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς 
αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες και τους 
περιορισμούς αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι διαφορετικού 
χαρακτήρα, συνδέεται με διαφορετικές 
δημόσιες αποφάσεις, και ως εκ τούτου 
δεν είναι δυνατόν οι εν λόγω τομείς να 
αντικατασταθούν μεταξύ τους κατά τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης της 
συμφωνίας·

Or. en
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Τροπολογία 310
Salvatore Cicu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντικές σε 
κάθε περίπτωση και χρειάζεται να υπάρξει 
ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω 
τομείς·

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντική σε 
κάθε περίπτωση και χρειάζεται να υπάρξει 
ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω 
τομείς· να διασφαλιστεί επίσης ότι η 
πρόσβαση στους διάφορους τομείς της 
αγοράς αντιπροσωπεύει μια πραγματική 
ευκαιρία, ιδίως για τις ΜΜΕ που ενίοτε 
αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα εμπόδια 
κατά την άσκηση των επιχειρηματικών 
τους δραστηριοτήτων πέραν του 
Ατλαντικού, και ότι, ακριβώς λόγω του 
μικρού και μεσαίου μεγέθους που τις 
χαρακτηρίζει, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 
διεθνοποίησης·

Or. it

Τροπολογία 311
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι 
εξίσου φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά σε όλους τους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
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προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντικές σε 
κάθε περίπτωση και χρειάζεται να 
υπάρξει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω 
τομείς·

προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντική·

Or. en

Τροπολογία 312
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και αντικατοπτρίζει τις 
προσδοκίες αμφότερων των μερών, 
δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αγορά 
βιομηχανικών αγαθών, γεωργικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων 
συμβάσεων είναι εξίσου σημαντικές σε 
κάθε περίπτωση και χρειάζεται να υπάρξει 
ισορροπία μεταξύ των διαφόρων 
προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω 
τομείς·

i) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην 
αγορά στους διάφορους τομείς είναι εξίσου 
φιλόδοξη και διαφανής και 
αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες αμφότερων 
των μερών, δεδομένου ότι η πρόσβαση 
στην αγορά βιομηχανικών αγαθών, 
γεωργικών προϊόντων, υπηρεσιών και 
δημόσιων συμβάσεων είναι εξίσου 
σημαντική σε κάθε περίπτωση και 
χρειάζεται να υπάρξει ισορροπία μεταξύ 
των διαφόρων προτάσεων που αφορούν 
τους εν λόγω τομείς·

Or. en

Τροπολογία 313
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. να αποτελέσει στόχο αφενός η έγκριση 
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δέσμης μέτρων για την κινητικότητα και 
αφετέρου η θέσπιση πλήρους 
αμοιβαιότητας όσον αφορά τις θεωρήσεις 
για τους πολίτες όλων των κρατών μελών 
της ΕΕ, δεδομένου ότι η διευκόλυνση του 
καθεστώτος θεωρήσεων για τους 
ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών και 
τους εξαγωγείς αγαθών αποτελεί βασικό 
στοιχείο για να μπορέσει να αξιοποιηθεί 
στο έπακρο η συμφωνία TTIP·

Or. hr

Τροπολογία 314
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i α) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
πρόσβαση στην αγορά καλύπτουν όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης, πράγμα που 
αποτελεί τη συνήθη πρακτική στην ΕΕ, 
αλλά δυστυχώς όχι στις ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 315
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i α) να εξεταστεί η χρήση οικονομικών 
δεικτών για τον υπολογισμό τυχόν 
ανισορροπιών λόγω του ανοίγματος της 
αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 316
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 317
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 318
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών·

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών, ιδίως στον γεωργικό τομέα·
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Or. en

Τροπολογία 319
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών·

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών·

Or. en

Τροπολογία 320
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών·

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό 
στην περίπτωση που υπάρχουν ορισμένα
ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών για τα οποία θα συμφωνηθούν 
πλήρεις κατάλογοι κατά τη 
διαπραγματευτική διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 321
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών·

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών· όσον αφορά τα ευαίσθητα 
προϊόντα, ζητεί από την Επιτροπή να 
προβεί σε αξιολόγηση των 
παραχωρήσεων που έχουν συνομολογηθεί 
σε όλες τις συμφωνίες που έχουν 
συναφθεί και των παραχωρήσεων που 
περιλαμβάνονται στις υπό 
διαπραγμάτευση συμφωνίες· τα 
ευαίσθητα προϊόντα πρέπει να υπόκεινται 
σε ιδιαίτερη και διαφοροποιημένη 
μεταχείριση η οποία να συνίσταται είτε 
στη διατήρηση των υφιστάμενων 
δασμολογικών κλάσεων είτε στην 
εξαίρεσή τους από τις διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 322
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών·

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, καθώς και η εξάλειψη ή/και 
η μείωση των μη δασμολογικών 
φραγμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για τα 
ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών·

Or. pt

Τροπολογία 323
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez, Franck Proust
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών·

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών· να συμφωνηθεί ότι θα 
διενεργηθούν σχετικές διαπραγματεύσεις 
και ότι θα εφαρμοστούν στα γεωργικά 
προϊόντα μεταβατικές περίοδοι και 
κατάλληλες δασμολογικές ποσοστώσεις

Or. fr

Τροπολογία 324
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, 
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών·

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα γεωργικά και βιομηχανικά
προϊόντα αμφότερων των πλευρών·

Or. en

Τροπολογία 325
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων ii) να αξιολογηθεί συγκεκριμένα για την 
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των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών·

οικονομία και για τους προϋπολογισμούς 
της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς 
και για την οικονομία τους, το κόστος και 
το όφελος της εξάλειψης των ήδη πολύ 
χαμηλών δασμών που έχουν απομείνει 
μεταξύ των δύο εταίρων, ανά τομέα και 
ανά χώρα·

Or. en

Τροπολογία 326
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών·

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη των 
δασμών, όπου είναι δυνατόν,
επιδεικνύοντας σεβασμό για την ανάγκη 
προστασίας των ευαίσθητων προϊόντων
αμφότερων των πλευρών·

Or. en

Τροπολογία 327
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell
Bannerman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών·

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών·

Or. en
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Τροπολογία 328
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών·

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών και των δασμολογικών 
ποσοστώσεων, επιδεικνύοντας σεβασμό 
για τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών·

Or. en

Τροπολογία 329
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών·

ii) να τεθεί ως στόχος η εξάλειψη όλων 
των δασμών, επιδεικνύοντας σεβασμό για 
τα ευαίσθητα προϊόντα αμφότερων των 
πλευρών, επισημαίνοντας ότι η CETA θα 
μπορούσε να αποτελέσει καλό σημείο 
αναφοράς εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 330
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii α (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii α) να κατατεθούν πρόσθετες διατάξεις 
περί ευπάθειας, που θα επιτρέπουν την 
εξαίρεση ευαίσθητων τομέων από 
οποιαδήποτε τελική εμπορική συμφωνία·
οποιεσδήποτε συμφωνηθείσες διατάξεις 
πρέπει να θεσπιστούν από κοινού κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τους σχετικούς φορείς 
και τις ενδιαφερόμενες επιτροπές·

Or. en

Τροπολογία 331
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Adam
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Róża Gräfin von Thun
und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii α) να ληφθεί υπόψη ότι η νομοθεσία 
της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, το 
περιβάλλον, τα εργασιακά δικαιώματα, 
την ασφάλεια των καταναλωτών και την 
καλή μεταχείριση των ζώων επιβάλλει 
δυσανάλογη επιβάρυνση ως προς το 
κόστος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, και 
ότι – σε πολλούς τομείς – παρόμοιοι 
κλάδοι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν 
βαρύνονται με ανάλογο κόστος, γεγονός 
που παρέχει στις βιομηχανίες των ΗΠΑ 
κανονιστικό και οικονομικό πλεονέκτημα 
στους εν λόγω τομείς· ως εκ τούτου, 
ενθαρρύνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προστατεύσει τους εν λόγω τομείς 
διαπραγματευόμενη, ενδεικτικά, όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερες μεταβατικές 
περιόδους·

Or. en
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Τροπολογία 332
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii β) να συμπεριληφθεί μια φιλόδοξη 
ρήτρα διασφάλισης, στην οποία θα 
προβλέπονται επίσης μέτρα για την 
αντιμετώπιση της επιδείνωσης των 
εργασιακών και περιβαλλοντικών 
συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 333
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών ή των μεταφορών·

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών, της πράσινης 
τεχνολογίας ή των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 334
Salvatore Cicu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών ή των μεταφορών·

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών ή των μεταφορών, καθώς 
και επιθετικά συμφέροντα στον τομέα 
των γεωργικών προϊόντων διατροφής·

Or. it

Τροπολογία 335
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών ή των μεταφορών·

iii) να ληφθεί υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
έχουν κάθε συμφέρον να προστατεύουν τα 
δίκτυα και τις υποδομές τους που 
σχετίζονται με εθνικές δημόσιες 
υπηρεσίες ή φυσικά μονοπώλια των 
οποίων η εκμετάλλευση έχει ανατεθεί σε 
ιδιωτική ή ημι-ιδιωτική οντότητα·

Or. fr

Τροπολογία 336
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών ή των μεταφορών·

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών ή των μεταφορών, καθώς 
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και στον τομέα της κινητικότητας, και 
ότι είναι σημαντικό να βοηθηθούν οι 
πάροχοι υπηρεσιών να αποκτήσουν 
πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ·

Or. pt

Τροπολογία 337
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών ή των μεταφορών·

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς των επαγγελματικών 
υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών ή των 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 338
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών ή των μεταφορών·

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών ή των μεταφορών· να 
ληφθεί επίσης υπόψη ότι χωρίς την TTIP, 
το εμπορικό ισοζύγιο υπηρεσιών είναι 
υπέρ της ΕΕ και ότι οι διατάξεις της 
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συμφωνίας που προτείνονται επί του 
παρόντος θα περιόριζαν αυτό το 
πλεονέκτημα·

Or. en

Τροπολογία 339
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών ή των μεταφορών·

iii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP δεν θα 
διακυβεύσει επ' ουδενί το Πρωτόκολλο 26 
της ΣΛΕΕ το οποίο αναφέρει ότι στις 
κοινές αξίες της Ένωσης για τις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος περιλαμβάνονται ιδίως: ο 
ουσιώδης ρόλος και η ευρεία διακριτική 
ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών όταν παρέχουν, 
αναθέτουν και οργανώνουν υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος όσο το 
δυνατόν εγγύτερα στις ανάγκες των 
χρηστών· η ποικιλομορφία των διαφόρων
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος και οι διαφορές στις 
ανάγκες και τις προτιμήσεις των χρηστών 
που είναι δυνατόν να προκύψουν από τις 
εκάστοτε γεωγραφικές, κοινωνικές ή 
πολιτισμικές συνθήκες· υψηλό επίπεδο 
ποιότητας, ασφάλειας και οικονομικής 
προσιτότητας, ίση μεταχείριση και 
προώθηση της καθολικής πρόσβασης και 
των δικαιωμάτων των χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 340
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών ή των μεταφορών·

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών, των μέσων 
επικοινωνίας και δημοσιογραφικής 
ενημέρωσης, καθώς και των μεταφορών·

Or. de

Τροπολογία 341
Franck Proust, Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών ή των μεταφορών·

iii) να ληφθεί υπόψη ότι, όντας η 
μεγαλύτερη εμπορική δύναμη του 
κόσμου, είναι προς το συμφέρον της ΕΕ 
να προασπίσει τα στρατηγικά της
συμφέροντα κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων, ιδίως στον τομέα των 
υπηρεσιών, για παράδειγμα στους τομείς 
της μηχανολογίας, των τηλεπικοινωνιών ή 
των μεταφορών·

Or. fr

Τροπολογία 342
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 



AM\1055725EL.doc 23/135 PE552.120v01-00

EL

σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών ή των μεταφορών·

σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς των υπηρεσιών υψηλής 
εξειδίκευσης, της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών και των 
χρηματοοικονομικών·

Or. de

Τροπολογία 343
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών ή των μεταφορών·

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών ή των μεταφορών, αλλά 
και σημαντικά συμφέροντα που χρήζουν 
στήριξης και προστασίας, για παράδειγμα 
στους τομείς των υπηρεσιών υγείας, 
εκπαίδευσης και μέσων ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 344
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
στους τομείς της μηχανολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών ή των μεταφορών·

iii) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα στον 
τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος θα 
δημιουργήσει το 85% των μελλοντικών 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ και απαιτεί 
φιλόδοξα αποτελέσματα, για παράδειγμα 
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στους τομείς της μηχανολογίας, των 
χρηματοοικονομικών, των 
τηλεπικοινωνιών, της υγείας, των 
επαγγελματικών υπηρεσιών ή των 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 345
Eleonora Forenza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii – στοιχείο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) να ληφθεί υπόψη ότι η ισορροπία στον 
τομέα των υπηρεσιών αποβαίνει πάντοτε 
υπέρ της ΕΕ, και ότι η επιλογή να 
θεωρηθούν οι υπηρεσίες ως «επιθετικό» 
(δυναμικό εμπορικό-επενδυτικό) 
συμφέρον έναντι των ΗΠΑ θα 
υποχρεώσει αναγκαστικά την ΕΕ να 
προβεί σε σημαντικές παραχωρήσεις 
όσον αφορά το άνοιγμα των τομέων των 
δημόσιων υπηρεσιών και των κοινών 
αγαθών σε ανοικτό ανταγωνισμό, με πολύ 
καταστροφικές συνέπειες για την 
ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 346
Eleonora Forenza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii – στοιχείο β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) να αναγνωριστεί ότι η καθολική 
πρόσβαση σε κοινά αγαθά όπως η 
ύδρευση, η εκπαίδευση και η υγειονομική 
περίθαλψη αποτελεί βασική συνιστώσα 
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της ευρωπαϊκής ιθαγένειας που πρέπει να 
προφυλαχθεί περαιτέρω από τυχόν 
ιδιωτικοποιήσεις και ελευθερώσεις·

Or. en

Τροπολογία 347
Eleonora Forenza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii – στοιχείο γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) να εξεταστεί περαιτέρω ο αντίκτυπος 
της TTIP στις οικογενειακές 
εκμεταλλεύσεις μικρού και μεσαίου 
μεγέθους που θα αντιμετωπίσουν 
αυξημένο ανταγωνισμό λόγω, μεταξύ 
άλλων, των μοντέλων εντατικής γεωργίας 
που αναπτύσσονται στις ΗΠΑ και των 
χαμηλότερων προτύπων καλής 
μεταχείρισης των ζώων, υγείας, αλλά και 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προτύπων που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ. 
Ακόμη, πρέπει να παρασχεθεί ειδική 
προστασία σε μικρούς παραγωγούς 
κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων 
που θα πληγούν έντονα από την αύξηση 
και τη στρέβλωση του ανταγωνισμού με 
τις ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 348
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii α) να προωθηθεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
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προσόντων·

Or. pt

Τροπολογία 349
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii α) να αυξηθεί η πρόσβαση στην αγορά 
τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ για τους 
προμηθευτές της ΕΕ, επιδιώκοντας την 
εξάλειψη των ανώτατων ορίων ξένων 
κεφαλαίων που τίθενται από τις ΗΠΑ και 
διασφαλίζοντας μη απαγορευτική 
πρόσβαση στα δίκτυα των ΗΠΑ· να 
σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της 
διατλαντικής ψηφιακής οικονομίας στο 
πνεύμα της αμοιβαίας πρόσβασης στην 
αγορά και των αμοιβαίως επωφελών 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού· και να 
υπογραμμιστεί ότι οι πολιτικές υπέρ του 
ανταγωνισμού παρέχουν κίνητρα στις 
εταιρείες ώστε να είναι πιο αποδοτικές, 
πιο καινοτόμες και να πραγματοποιούν 
περισσότερες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 350
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Tadeusz
Zwiefka, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Michał Boni, Andrey Kovatchev, Eva
Paunova, Mariya Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii α) να διασφαλιστεί ότι προβλέπεται μια 
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αμοιβαίως επωφελής δέσμη μέτρων για 
την κινητικότητα, η οποία περιλαμβάνει 
διευκολύνσεις όσον αφορά τη χορήγηση 
θεωρήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών 
και αγαθών από όλα τα κράτη μέλη και 
αναγνωρίζει τα επαγγελματικά και 
τεχνικά τους προσόντα·

Or. en

Τροπολογία 351
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii α) να διασφαλιστεί ότι δεν επιδιώκεται 
εναρμόνιση στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς 
μπορεί να αποβεί επιζήμια για τα 
συμφέροντα των ευρωπαίων 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 352
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της 
οποίας αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες 
που πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες 
διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης 

διαγράφεται
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και προσαρμογής ισχύουν μόνο για 
διατάξεις καταπολέμησης των 
διακρίσεων και παρέχουν αρκετή ευελιξία 
ώστε οι υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό 
δημόσιο έλεγχο·

Or. fr

Τροπολογία 353
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο·

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο διασφαλίζοντας απόλυτη 
οργανωτική αυτονομία στις δημόσιες 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 354
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
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υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της 
οποίας αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες 
που πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο·

υπηρεσιών διασφαλίζοντας παράλληλα 
ότι η συμφωνία δεν αποκλείει νέες 
υπηρεσίες οι οποίες θα αποτελέσουν τη 
βάση της μελλοντικής μας οικονομικής 
μεγέθυνσης, και διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 355
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο·

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του αρνητικού καταλόγου», βάσει της 
οποίας αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες, η 
παροχή των οποίων σε αλλοδαπές 
εταιρείες αποκλείεται, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο·

Or. de

Τροπολογία 356
Franck Proust
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο·

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε είτε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο είτε να δημιουργηθούν νέες 
υπηρεσίες ανάλογα με τις εξελίξεις·

Or. fr

Τροπολογία 357
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της 
οποίας αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες 
που πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες 
διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης 
και προσαρμογής ισχύουν μόνο για 
διατάξεις καταπολέμησης των 
διακρίσεων και παρέχουν αρκετή ευελιξία 
ώστε οι υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό 
δημόσιο έλεγχο·

iv) στο πλαίσιο του όγκου και της 
σημασίας του διατλαντικού εμπορίου 
υπηρεσιών, να διευκολυνθεί η περαιτέρω 
αύξηση της πρόσβασης στην αγορά 
υπηρεσιών μέσω της «προσέγγισης του 
αρνητικού καταλόγου», προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι νέες και καινοτόμες 
υπηρεσίες που εισέρχονται στην αγορά θα 
καλύπτονται αυτομάτως και δεν θα 
παρακωλύονται από περίπλοκες και 
γραφειοκρατικές διαδικασίες·
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Or. en

Τροπολογία 358
Salvatore Cicu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο·

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του αρνητικού καταλόγου», βάσει της 
οποίας αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και 
συμπεριλαμβάνονται οι νέες υπηρεσίες, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι πιθανές 
ρήτρες διατήρησης της ισχύουσας 
κατάστασης και προσαρμογής ισχύουν 
μόνο για διατάξεις καταπολέμησης των 
διακρίσεων και παρέχουν αρκετή ευελιξία 
ώστε οι υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό 
δημόσιο έλεγχο·

Or. it

Τροπολογία 359
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
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προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο·

προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων. Πρέπει 
να εξασφαλιστεί κατάλληλο περιθώριο 
κινήσεων για να επιστρέψει ο έλεγχος των 
δημόσιων υπηρεσιών –που έχουν ήδη 
φτάσει σε υψηλό επίπεδο ελευθέρωσης–
στις κοινότητες·

Or. de

Τροπολογία 360
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της 
οποίας αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες 
που πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες 
διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης 
και προσαρμογής ισχύουν μόνο για 
διατάξεις καταπολέμησης των 
διακρίσεων και παρέχουν αρκετή ευελιξία 
ώστε οι υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό 
δημόσιο έλεγχο·

iv) να διασφαλιστεί ότι γίνεται απολύτως 
σεβαστή η κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ 
σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες της 
20ής Μαρτίου 2015, βάσει της οποίας 
είναι δυνατή η αύξηση της πρόσβασης
στην αγορά υπηρεσιών σύμφωνα με μια
«προσέγγιση αρνητικού καταλόγου», 
όπως συμφωνείται στις προηγούμενες 
συμφωνίες· να διασφαλιστεί ότι η 
συμφωνία παρέχει μεγάλη πρόσβαση 
στην αγορά σε αμφότερα τα μέρη όσον 
αφορά τις υπηρεσίες, περιορίζοντας τις 
εξαιρέσεις·

Or. en

Τροπολογία 361
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan
Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Bolesław G. Piecha, Elżbieta
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο·

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών μέσω της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των επαγγελματιών 
παρόχων υπηρεσιών της ΕΕ, σύμφωνα με 
την «προσέγγιση του θετικού καταλόγου», 
βάσει της οποίας αναφέρονται ρητά οι 
υπηρεσίες που πρόκειται να καταστούν 
ανοιχτές σε αλλοδαπές εταιρείες και 
αποκλείονται οι νέες υπηρεσίες, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι πιθανές 
ρήτρες διατήρησης της ισχύουσας 
κατάστασης και προσαρμογής ισχύουν 
μόνο για διατάξεις καταπολέμησης των 
διακρίσεων και παρέχουν αρκετή ευελιξία 
ώστε οι υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό 
δημόσιο έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 362
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο·

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι καμία ρήτρα διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής δεν περιέχεται στη 
συμφωνία και ότι παρέχεται αρκετή 
ευελιξία ώστε οι υπηρεσίες να 
επιστρέψουν υπό δημόσιο έλεγχο·

Or. de
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Τροπολογία 363
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες
διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο·

iv) να διασφαλιστεί ότι θα επιδιωχθούν 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
ελευθέρωση των υπηρεσιών σύμφωνα με 
την «προσέγγιση του θετικού καταλόγου», 
βάσει της οποίας αναφέρονται ρητά οι 
υπηρεσίες για τις οποίες ισχύουν 
δεσμεύσεις ελευθέρωσης· απορρίπτεται η 
χρήση οποιασδήποτε «προσέγγισης 
αρνητικού καταλόγου» και η 
συμπερίληψη ρητρών διατήρησης της 
ισχύουσας κατάστασης και προσαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 364
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της 
οποίας αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες 
που πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 

iv) να διαμορφωθεί η πρόσβαση στην 
αγορά υπηρεσιών σύμφωνα με το πρότυπο 
της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών 
ΕΕ-Καναδά, διασφαλίζοντας παράλληλα 
ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης της 
ισχύουσας κατάστασης και προσαρμογής 
ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο·
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παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο·

Or. de

Τροπολογία 365
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο·

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών και ως βάση για την 
ελευθέρωσή τους να χρησιμοποιηθεί η 
έννοια του «αρνητικού καταλόγου», βάσει 
της οποίας αποκλείονται ρητά όλες οι 
υπηρεσίες που δεν πρόκειται να καταστούν 
ανοιχτές σε αλλοδαπές εταιρείες, και 
ταυτόχρονα διασφαλίζεται ότι άγνωστοι 
μέχρι στιγμής ή καινοτόμοι τομείς 
υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να 
αποκλείονται αυτομάτως από την αγορά·
παράλληλα διασφαλίζεται ότι πιθανές 
ρήτρες διατήρησης της ισχύουσας 
κατάστασης και προσαρμογής ισχύουν 
μόνο για διατάξεις καταπολέμησης των 
διακρίσεων και παρέχουν αρκετή ευελιξία 
ώστε οι υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό 
δημόσιο έλεγχο·

Or. de

Τροπολογία 366
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
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υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες 
διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης 
και προσαρμογής ισχύουν μόνο για 
διατάξεις καταπολέμησης των 
διακρίσεων και παρέχουν αρκετή ευελιξία 
ώστε οι υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό
δημόσιο έλεγχο·

υπηρεσιών και η εθνική μεταχείριση 
σύμφωνα με την «προσέγγιση του θετικού 
καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και όρους εθνικής 
μεταχείρισης και αποκλείονται οι 
προσφάτως αναπτυχθείσες υπηρεσίες που 
δεν υφίσταντο κατά το παρελθόν, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι 
δημόσιες αρχές έχουν σε κάθε περίπτωση 
τη δυνατότητα να ανακτήσουν τον
δημόσιο έλεγχο απελευθερωμένων 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 367
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες 
διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης 
και προσαρμογής ισχύουν μόνο για 
διατάξεις καταπολέμησης των 
διακρίσεων και παρέχουν αρκετή ευελιξία 
ώστε οι υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό 
δημόσιο έλεγχο·

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του αρνητικού καταλόγου», βάσει της 
οποίας αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να εξαιρεθούν για τις αλλοδαπές 
εταιρείες·

Or. es

Τροπολογία 368
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
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Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της 
οποίας αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες 
που πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες 
διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης 
και προσαρμογής ισχύουν μόνο για 
διατάξεις καταπολέμησης των 
διακρίσεων και παρέχουν αρκετή ευελιξία 
ώστε οι υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό 
δημόσιο έλεγχο·

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με μια προσέγγιση 
που διασφαλίζει το δικαίωμα των 
κυβερνήσεων να προβαίνουν σε 
κανονιστικές ρυθμίσεις, προστατεύει τις 
δημόσιες υπηρεσίες και τις δημόσιες 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, αλλά 
ενθαρρύνει επίσης την καινοτομία και 
ενισχύει τις δυνατότητες πρόσβασης 
καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών τόσο 
στην ευρωπαϊκή όσο και στην 
αμερικανική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 369
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της 
οποίας αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες 
που πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες 
διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης 
και προσαρμογής ισχύουν μόνο για 
διατάξεις καταπολέμησης των 
διακρίσεων και παρέχουν αρκετή ευελιξία 
ώστε οι υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό 

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών, με την αντιμετώπιση των 
χρόνιων εμποδίων όσον αφορά την 
πρόσβαση στην αγορά και τη μεταχείριση 
των επιχειρήσεων της ΕΕ στις ΗΠΑ με 
όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς από 
εκείνους που παρέχονται στις 
επιχειρήσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με έναν 
αρνητικό κατάλογο, βάσει του οποίου
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να αποκλειστούν από τη 
συμφωνία· θεωρεί ότι μια τέτοιου είδους 
προσέγγιση επιτρέπει όχι μόνο την 
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δημόσιο έλεγχο· αύξηση της βεβαιότητας και της 
διαφάνειας για τους φορείς 
εκμετάλλευσης αλλά και τη σύναψη μιας 
ευέλικτης «ζωντανής» συμφωνίας με 
δυνατότητα συμπερίληψης μελλοντικών 
υπηρεσιών στη συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 370
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο·

iv) να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με την «προσέγγιση 
του θετικού καταλόγου», βάσει της οποίας 
αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που 
πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε 
αλλοδαπές εταιρείες και αποκλείονται οι 
νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης και 
προσαρμογής ισχύουν μόνο για διατάξεις 
καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι 
υπηρεσίες να επιστρέψουν υπό δημόσιο 
έλεγχο· να διασφαλιστεί ότι η TTIP δεν 
βασίζεται σε «προσέγγιση αρνητικού 
καταλόγου» ούτε σε «συνδυαστική 
προσέγγιση»·

Or. en

Τροπολογία 371
Maria Noichl, Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv α (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv α) να εισαχθεί οριζόντια ρήτρα 
εξαίρεσης, ούτως ώστε να διατηρηθεί το 
δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών 
της να λαμβάνουν ανεξάρτητα αποφάσεις 
στο πλαίσιο της παροχής δημοτικών 
υπηρεσιών τόσο για όλα τα υφιστάμενα 
όσο και για τα μελλοντικά μέτρα που 
αφορούν το σύνολο των υποχρεώσεων και 
των τομέων·

Or. de

Τροπολογία 372
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell
Bannerman, Sander Loones

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv α) να διασφαλιστεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων μεταξύ των μερών, κυρίως 
μέσω της δημιουργίας ενός νομικού 
πλαισίου με τις ομοσπονδιακές πολιτείες 
που έχουν ρυθμιστικές εξουσίες στον 
τομέα αυτόν, και να προωθηθεί η 
κινητικότητα εκατέρωθεν του Ατλαντικού 
μέσω διευκολύνσεων στη χορήγηση 
θεωρήσεων για τους επαγγελματίες·

Or. en

Τροπολογία 373
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv α (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv α) να κατοχυρωθεί στο κείμενο της 
συνθήκης το δικαίωμα των κυβερνήσεων 
να προστατεύουν και να αναπτύσσουν 
δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και η 
ελευθερία ρύθμισης της οργάνωσης, της 
χρηματοδότησης και του τρόπου 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 374
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv β) να επιβεβαιωθεί ότι οι υπηρεσίες με 
πολιτιστικό χαρακτήρα δεν θα 
συμπεριληφθούν στη συμφωνία, ιδίως 
καθόσον δεν υφίσταται γνωστός και 
κοινός ορισμός του πολιτισμού, των 
πολιτιστικών υπηρεσιών και των 
πολιτιστικών προϊόντων για τους 
σκοπούς της παρούσας συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 375
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v) οι διαπραγματεύσεις πρέπει να 
πραγματευτούν ουσιαστικά τους 
ισχύοντες περιορισμούς που επιβάλλουν 
οι ΗΠΑ στις υπηρεσίες των θαλάσσιων 

διαγράφεται
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και εναέριων μεταφορών που αποτελούν 
ιδιοκτησία ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
μεταξύ άλλων σε σχέση με την ξένη 
ιδιοκτησία των αερογραμμών και την 
αμοιβαιότητα σχετικά με το καμποτάζ, 
καθώς και τον έλεγχο των ναυτιλιακών 
φορτίων·

Or. fr

Τροπολογία 376
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v) οι διαπραγματεύσεις πρέπει να 
πραγματευτούν ουσιαστικά τους ισχύοντες 
περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις 
υπηρεσίες των θαλάσσιων και εναέριων 
μεταφορών που αποτελούν ιδιοκτησία 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 
σε σχέση με την ξένη ιδιοκτησία των 
αερογραμμών και την αμοιβαιότητα 
σχετικά με το καμποτάζ, καθώς και τον 
έλεγχο των ναυτιλιακών φορτίων·

v) οι διαπραγματεύσεις πρέπει να 
πραγματευτούν ουσιαστικά τους ισχύοντες 
περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις 
υπηρεσίες των θαλάσσιων και εναέριων 
μεταφορών που αποτελούν ιδιοκτησία 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 
σε σχέση με τη συμμετοχή στο εταιρικό 
κεφάλαιο και την ξένη ιδιοκτησία των 
αερογραμμών και την αμοιβαιότητα 
σχετικά με το καμποτάζ, καθώς και τον 
έλεγχο των ναυτιλιακών φορτίων και την 
ανάπτυξη δικτύων·

Or. fr

Τροπολογία 377
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v) οι διαπραγματεύσεις πρέπει να v) οι διαπραγματεύσεις πρέπει να 
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πραγματευτούν ουσιαστικά τους ισχύοντες 
περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις 
υπηρεσίες των θαλάσσιων και εναέριων 
μεταφορών που αποτελούν ιδιοκτησία 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 
σε σχέση με την ξένη ιδιοκτησία των 
αερογραμμών και την αμοιβαιότητα 
σχετικά με το καμποτάζ, καθώς και τον 
έλεγχο των ναυτιλιακών φορτίων·

πραγματευτούν ουσιαστικά τους ισχύοντες 
περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις 
υπηρεσίες των θαλάσσιων και εναέριων 
μεταφορών που αποτελούν ιδιοκτησία 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 
σε σχέση με την ξένη ιδιοκτησία των 
αερογραμμών και την αμοιβαιότητα 
σχετικά με το καμποτάζ, καθώς και τον 
έλεγχο των ναυτιλιακών φορτίων, και να 
διασφαλίσουν ότι δεν διακυβεύονται οι 
ευρωπαϊκές συνθήκες εργασίας, το 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και 
η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, ενώ 
η εκτίμηση του περιβαλλοντικού και του 
κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου των 
επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών 
πρέπει να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
και τα πρότυπα των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 378
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v) οι διαπραγματεύσεις πρέπει να 
πραγματευτούν ουσιαστικά τους ισχύοντες 
περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις 
υπηρεσίες των θαλάσσιων και εναέριων 
μεταφορών που αποτελούν ιδιοκτησία 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 
σε σχέση με την ξένη ιδιοκτησία των 
αερογραμμών και την αμοιβαιότητα 
σχετικά με το καμποτάζ, καθώς και τον 
έλεγχο των ναυτιλιακών φορτίων·

v) οι διαπραγματεύσεις πρέπει να
πραγματευτούν ουσιαστικά και να 
αντιμετωπίσουν τους ισχύοντες 
περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις 
υπηρεσίες των θαλάσσιων και εναέριων 
μεταφορών που αποτελούν ιδιοκτησία 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 
σε σχέση με την ξένη ιδιοκτησία των 
αερογραμμών και την αμοιβαιότητα 
σχετικά με το καμποτάζ, καθώς και τον 
έλεγχο των ναυτιλιακών φορτίων

Or. de
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Τροπολογία 379
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, Ulrike Müller, Petras
Auštrevičius, Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v) οι διαπραγματεύσεις πρέπει να 
πραγματευτούν ουσιαστικά τους ισχύοντες 
περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις 
υπηρεσίες των θαλάσσιων και εναέριων 
μεταφορών που αποτελούν ιδιοκτησία 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 
σε σχέση με την ξένη ιδιοκτησία των 
αερογραμμών και την αμοιβαιότητα 
σχετικά με το καμποτάζ, καθώς και τον 
έλεγχο των ναυτιλιακών φορτίων·

v) οι διαπραγματεύσεις πρέπει να 
πραγματευτούν ουσιαστικά τους ισχύοντες 
περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις 
υπηρεσίες των θαλάσσιων και εναέριων 
μεταφορών που αποτελούν ιδιοκτησία 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίοι 
οφείλονται σε νομοθετικές πράξεις όπως 
οι νόμοι Jones Act, Foreign Dredging Act, 
Federal Aviation Act και US Air Cabotage 
Law, οι οποίοι παρακωλύουν σημαντικά 
την πρόσβαση εταιρειών της ΕΕ στην 
αγορά καθώς και την καινοτομία αυτή 
καθαυτή στις ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 380
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v) οι διαπραγματεύσεις πρέπει να 
πραγματευτούν ουσιαστικά τους ισχύοντες 
περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις 
υπηρεσίες των θαλάσσιων και εναέριων 
μεταφορών που αποτελούν ιδιοκτησία 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 
σε σχέση με την ξένη ιδιοκτησία των 
αερογραμμών και την αμοιβαιότητα 
σχετικά με το καμποτάζ, καθώς και τον 
έλεγχο των ναυτιλιακών φορτίων·

v) οι διαπραγματεύσεις πρέπει να 
πραγματευτούν ουσιαστικά τους ισχύοντες 
περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις 
υπηρεσίες των θαλάσσιων και εναέριων 
μεταφορών που αποτελούν ιδιοκτησία 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 
σε σχέση με την ξένη ιδιοκτησία των 
αερογραμμών και την αμοιβαιότητα 
σχετικά με το καμποτάζ, καθώς και τον 
έλεγχο των ναυτιλιακών φορτίων· για τον 
σκοπό αυτόν, η κατάργηση του νόμου 
«Jones Act» πρέπει να θεωρείται 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη 
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της TTIP·

Or. en

Τροπολογία 381
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v α) απαιτεί τα αντίποινα που 
επιβάλλονται με μεθόδους απαγόρευσης, 
περιορισμού της πρόσβασης στην αγορά 
ή υπερβολικά υψηλών δασμών σε 
ορισμένα προϊόντα διατροφής που τα 
συνδέουν με ένα γεωπολιτικό πλαίσιο, να 
μη γίνονται πλέον αποδεκτά μεταξύ των 
εταίρων όπως ενδέχεται να έχει συμβεί ή 
να συμβαίνει πάντα, εκτός εάν υπάρχουν 
πραγματικά και σαφή επιχειρήματα·
εκφράζει τη λύπη του για τις αρνητικές 
συνέπειες που ενδέχεται να επιφέρει το 
εμπάργκο στα τρόφιμα· ζητεί τη σύσταση 
μιας διαφανούς ομάδας εργασίας στην 
οποία θα συμμετέχουν οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη, οι παραγωγοί και 
ενδιαφερόμενες εταιρείες με σκοπό τη 
διεξαγωγή τακτικών συζητήσεων σχετικά 
με τα προϊόντα που ενδέχεται να 
υπόκεινται σε περιορισμούς ώστε να 
εκλείψει κάθε αμφιβολία σχετικά με τους 
επικαλούμενους λόγους·

(Des produits tels que la mimolette, le 
camembert, le vin, le roquefort, le foie 
gras, sont régulièrement victimes de ce 
type de mesures liées au contexte 
géopolitique comme ce fut le cas durant la 
guerre en Irak en 2003 ou dès lors que 
l'Union européenne invoque des refus sur 
l'importation de certains produits tel que le 
boeuf aux hormones américain.)
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Or. fr

Τροπολογία 382
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v α) να συνεχιστούν οι προσπάθειες για 
την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού 
στον τομέα των αερομεταφορών, 
αντιμετωπίζοντας πτυχές της TTIP όπως 
οι σοβαροί περιορισμοί που ισχύουν στις 
ΗΠΑ όσον αφορά το αλλοδαπό καθεστώς 
ιδιοκτησίας και ελέγχου των 
αεροπορικών εταιρειών και η
ανισορροπία μεταξύ των περιορισμών 
στα δικαιώματα καμποτάζ για τις 
ευρωπαϊκές αερογραμμές που επιβάλλουν 
οι ΗΠΑ· και να απορριφθεί η βασιμότητα 
των επιχειρημάτων που προβάλλουν οι 
ΗΠΑ, επικαλούμενες λόγους εθνικής 
ασφάλειας προκειμένου να διατηρούν 
τους περιορισμούς αυτούς· επιπλέον, να 
εντείνει τις προσπάθειές της στις εν 
εξελίξει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για 
τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών 
και να ορίσει παράλληλο χρονοδιάγραμμα 
για τις διαπραγματεύσεις αυτές·

Or. en

Τροπολογία 383
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v α) να διασφαλιστεί η τήρηση προτύπων 
στον τομέα των μεταφορών σχετικά με 
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την ασφάλεια, το περιβάλλον, την 
προστασία των δεδομένων και την 
ιδιωτική ζωή και να διασφαλιστεί η 
αμοιβαιότητα και η διαφάνεια στις 
διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 384
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v β) ενθαρρύνει, στο πλαίσιο της 
προβλέψιμης ανάπτυξης της αγοράς των 
διατλαντικών συνδέσεων, τις 
αμερικανικές και τις ευρωπαϊκές αρχές 
να επαγρυπνούν για την τήρηση των 
κοινωνικών και των φορολογικών μας 
προτύπων από τους παρόχους υπηρεσιών 
(εταιρείες), ώστε να αποφεύγεται ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός·

Or. fr

Τροπολογία 385
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v β) να συνεχιστούν οι προσπάθειες για 
την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού 
στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών 
δεδομένων των αυστηρών περιορισμών 
που περιλαμβάνονται επί του παρόντος 
στις ρυθμίσεις για τις θαλάσσιες 
ενδομεταφορές στις ΗΠΑ που διέπονται 
από τον νόμο Jones (Merchant Marine 
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Act του 1920) σύμφωνα με τον οποίο τα 
πλοία, μεταξύ άλλων: (i) δεν επιτρέπεται 
να πραγματοποιούν εργασίες επισκευής 
και μετατροπής εκτός των ΗΠΑ· και (ii) 
υπόκεινται σε δήλωση, καταχώριση και 
καταβολή τέλους εισαγωγής 50% κατά 
την επιστροφή τους στις ΗΠΑ, εφόσον 
έχουν υποβληθεί σε εργασίες επισκευής ή 
εγκατάστασης ορισμένου εξοπλισμού σε 
αλλοδαπό ναυπηγείο και (iii) 
εμποδίζονται τα σκάφη της ΕΕ να πλέουν 
μεταξύ των λιμένων των ΗΠΑ· οι 
περιορισμοί αυτοί έρχονται σε απόλυτη 
αντίθεση με το γεγονός ότι στις ΗΠΑ δεν 
ισχύουν παρεμφερείς απαιτήσεις για 
κάποιο άλλο μέσο μεταφοράς και ότι 
αυτό έχει ουσιαστικά ως αποτέλεσμα να 
αποκλείονται οι ναυπηγικές επιχειρήσεις 
της ΕΕ από το να πωλούν πλοία που θα 
χρησιμοποιούνται στα ύδατα των 
Ηνωμένων Πολιτειών, 
συμπεριλαμβανομένης της επισκευής και 
συντήρησης πλοίων· επιπλέον, να 
επισημάνει ότι η ΕΕ δεν αποκλείει 
ναυπηγικές επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ ή 
από άλλες τρίτες χώρες· λόγω της 
στρατηγικής σημασίας των ευρωπαϊκών 
ναυπηγικών επιχειρήσεων, να 
διασφαλίσει την αμοιβαιότητα και να 
εξαλείψει, στο πλαίσιο της TTIP, αυτόν 
τον υπερβολικό προστατευτισμό εκ 
μέρους των ΗΠΑ συνεπικουρώντας στην 
κατάργηση του νόμου Jones·

Or. en

Τροπολογία 386
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v β) να διαφυλαχθεί ο ευρωπαϊκός τομέας 
των δημόσιων μεταφορών και να 
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προβλεφθεί μια ειδική εξαίρεση για τον εν 
λόγω τομέα στην TTIP·

Or. en

Τροπολογία 387
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v γ) να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ επιτρέπει 
την εναρμόνιση με τα πρότυπα των ΗΠΑ 
μόνον υπό την προϋπόθεση ότι, σε κάθε 
περίπτωση, οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ασφαλείας των οχημάτων (μεταξύ των 
οποίων η έγκριση του τύπου οχημάτων) 
θα πληρούνται ή θα επαυξάνονται, 
λαμβανομένου υπόψη του σοβαρού 
αντικτύπου τους στην οδική ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 388
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας (συμπεριλαμβανομένης της 
ύδρευσης, της υγείας, των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και της 
εκπαίδευσης), που θα παρέχει στις 
εθνικές και τις τοπικές αρχές αρκετό 
περιθώριο ελιγμών ώστε να μπορούν να 
νομοθετήσουν υπέρ του δημόσιου 

διαγράφεται
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συμφέροντος· μια κοινή δήλωση που θα 
αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση των 
διαπραγματευτών να αποκλείσουν τους 
τομείς αυτούς από τις διαπραγματεύσεις 
θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη εν 
προκειμένω·

(See 20 March 2015 Joint Statement on 
Public Services and AM to b.iv)

Or. en

Τροπολογία 389
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας (συμπεριλαμβανομένης της 
ύδρευσης, της υγείας, των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και της 
εκπαίδευσης), που θα παρέχει στις 
εθνικές και τις τοπικές αρχές αρκετό 
περιθώριο ελιγμών ώστε να μπορούν να 
νομοθετήσουν υπέρ του δημόσιου 
συμφέροντος· μια κοινή δήλωση που θα 
αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση των 
διαπραγματευτών να αποκλείσουν τους 
τομείς αυτούς από τις διαπραγματεύσεις 
θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη εν 
προκειμένω·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 390
Ulrike Müller
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές 
αρχές αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), χωρίς 
να περιορίζεται το περιθώριο ελιγμών των 
εθνικών και των τοπικών αρχών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 391
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή 
δέσμευση των διαπραγματευτών να 
αποκλείσουν τους τομείς αυτούς από τις 

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος, γνωρίζοντας ότι η 
διαπραγματευτική εντολή της ΕΕ ορίζει 
σαφώς ότι το δικαίωμα κανονιστικών 
ρυθμίσεων πρέπει να παραμείνει 
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διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

αναλλοίωτο και ότι οι δημόσιες υπηρεσίες 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 392
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή 
δέσμευση των διαπραγματευτών να 
αποκλείσουν τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

vi) να επιτραπεί ο σαφής διαχωρισμός, 
ανάλογα με τα αιτήματα των κρατών 
μελών, των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένων της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
το δικαίωμα να νομοθετούν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος·

Or. fr

Τροπολογία 393
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 

vi) να διασφαλιστεί ο ρητός διαχωρισμός, 
βάσει του άρθρου 14 της ΣΛΕΕ και του 
πρωτοκόλλου 26 της ΣΛΕΕ, των 
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και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

υπηρεσιών ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως 
οι δημόσιες υπηρεσίες και οι δημόσιες 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· aυτός ο 
διαχωρισμός θα πρέπει να είναι 
ανεξάρτητος από το είδος, τον πάροχο 
και τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας·
μια κοινή δήλωση που θα αντικατοπτρίζει 
τη σαφή δέσμευση των διαπραγματευτών
να αποκλείσουν τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

Or. de

Τροπολογία 394
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή 
δέσμευση των διαπραγματευτών να 
αποκλείσουν τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της παιδείας), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· όπως εκφράζεται 
σαφώς σε κοινή δήλωση των 
διαπραγματευτών, σύμφωνα με την οποία 
οι δημόσιες υπηρεσίες εξαιρούνται από το 
πλαίσιο της ΤΤΙΡ·
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Or. fr

Τροπολογία 395
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· επικροτεί εν 
προκειμένω την κοινή δήλωση που 
αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση των 
διαπραγματευτών να αποκλείσουν τους 
τομείς αυτούς από τις διαπραγματεύσεις·

Or. hr

Τροπολογία 396
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
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αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· η μετάφραση της 
κοινής δήλωσης που θα αντικατοπτρίζει 
τη σαφή δέσμευση των διαπραγματευτών 
να αποκλείσουν τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις σε μια κατηγορηματική 
ρήτρα χρυσού κανόνα ευρείας αποδοχής 
θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 397
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
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας (συμπεριλαμβανομένης της 
ύδρευσης, της υγείας, των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και της 
εκπαίδευσης), που θα παρέχει στις εθνικές
και τις τοπικές αρχές αρκετό περιθώριο 
ελιγμών ώστε να μπορούν να 
νομοθετήσουν υπέρ του δημόσιου 
συμφέροντος· μια κοινή δήλωση που θα 
αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση των 
διαπραγματευτών να αποκλείσουν τους 
τομείς αυτούς από τις διαπραγματεύσεις
θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη εν 
προκειμένω·

vi) να διασφαλιστεί ο ρητός αποκλεισμός 
των δημόσιων υπηρεσιών από το πεδίο 
εφαρμογής της TTIP όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 14 της ΣΛΕΕ, μέσω της 
εισαγωγής, στο βασικό κείμενο της 
συμφωνίας, ενός εκτενούς διαχωρισμού 
όλων των δημόσιων υπηρεσιών, τωρινών 
και μελλοντικών, που καλύπτουν όλες τις 
μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος καθώς και τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος
(συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της 
ύδρευσης, της υγείας, των κοινωνικών 
υπηρεσιών, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι
εθνικές και οι τοπικές αρχές θα 
διατηρήσουν στο έπακρο τη δυνατότητα 
θέσπισης, έγκρισης, διατήρησης ή 
κατάργησης μέτρων όσον αφορά την 
ανάθεση, την οργάνωση, τη 
χρηματοδότηση και την παροχή 
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δημόσιων υπηρεσιών, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 106 της ΣΛΕΕ και στο 
Πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ· η εν λόγω 
εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμοστεί είτε οι 
υπηρεσίες αυτές οργανώνονται ως 
μονοπώλιο, λειτουργούν με αποκλειστικά 
δικαιώματα ή με άλλο τρόπο και είτε 
χρηματοδοτούνται ή/και οργανώνονται 
από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια·
επισημαίνει την κοινή δήλωση που θα 
αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση των 
διαπραγματευτών να αποκλείσουν τους 
τομείς αυτούς από τις διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 398
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

vi) να διασφαλιστεί η εκτενής προστασία 
και ο διαχωρισμός των υπηρεσιών 
ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες 
υπηρεσίες και οι δημόσιες υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας (συμπεριλαμβανομένης 
της ύδρευσης, της υγείας, των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και της 
εκπαίδευσης), που θα παρέχει στις εθνικές 
και τις τοπικές αρχές αρκετό περιθώριο 
ελιγμών ώστε να μπορούν να 
νομοθετήσουν υπέρ του δημόσιου 
συμφέροντος· μια κοινή δήλωση που θα 
αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση των 
διαπραγματευτών να αποκλείσουν τους 
τομείς αυτούς από τις διαπραγματεύσεις θα 
ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη εν προκειμένω·

Or. de
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Τροπολογία 399
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· επικροτεί την 
κοινή δήλωση που αντικατοπτρίζει τη 
σαφή δέσμευση των διαπραγματευτών να 
αποκλείσουν τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις·

Or. de

Τροπολογία 400
Maria Noichl, Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· για αυτές τις 
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που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνεται στη 
συμφωνία ρητή εξαίρεση που θα 
βασίζεται στο άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και 
στο πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ και θα 
είναι ανεξάρτητη από την ταυτότητα του 
παρόχου, τη μορφή της παροχής και τον 
τρόπο χρηματοδότησής της· μια κοινή 
δήλωση που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή 
δέσμευση των διαπραγματευτών να 
αποκλείσουν τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

Or. de

Τροπολογία 401
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις υποχρεώσεις 
ιδιωτικοποίησης θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

Or. de

Τροπολογία 402
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
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Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· επιδοκιμάζει την
κοινή δήλωση που αντικατοπτρίζει τη 
σαφή στάση των διαπραγματευτών να 
αποκλείσουν τις δημόσιες υπηρεσίες από 
την TTIP·

Or. en

Τροπολογία 403
Tokia Saïfi, Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή 

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, των 
συστημάτων υγείας, των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και της 
εκπαίδευσης) καθώς και οι υπηρεσίες 
δημοσίου συμφέροντος, όπως 
προβλέπονται στο πρωτόκολλο αριθ. 26 
της ΣΛΕΕ, που θα παρέχει στις εθνικές 
και τις τοπικές αρχές αρκετό περιθώριο 
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δέσμευση των διαπραγματευτών να 
αποκλείσουν τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

ελιγμών ώστε να μπορούν να 
νομοθετήσουν υπέρ του δημόσιου 
συμφέροντος·

Or. fr

Τροπολογία 404
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

vi) να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει ούτε 
άμεση ούτε έμμεση υποχρέωση για την 
ιδιωτικοποίηση υφιστάμενης δημόσιας 
επιχείρησης και ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

(This amendment is based on a proposal by 
the Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband.)

Or. de

Τροπολογία 405
Yannick Jadot, Ska Keller
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές 
αρχές αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

vi) να αποκλειστούν ρητώς οι υπηρεσίες
ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες 
υπηρεσίες και οι δημόσιες υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας (συμπεριλαμβανομένης 
της ύδρευσης, της υγείας και των 
κοινωνικών υπηρεσιών, των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και της δημόσιας 
και ιδιωτικής εκπαίδευσης) από τις 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
διατηρηθεί απόλυτα το περιθώριο των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών να νομοθετούν υπέρ του δημόσιου 
συμφέροντος, ιδίως όσον αφορά τον 
ορισμό, την παροχή, την ανάθεση και την 
οργάνωση των υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος· διασφαλίζεται ο σαφής και 
αναμφίλεκτος αποκλεισμός των κάθε 
λογής συστημάτων και επιδομάτων 
κοινωνικής προστασίας που 
χρηματοδοτούνται και παρέχονται από 
ιδρύματα κοινωνικών ασφαλίσεων· μια 
κοινή δήλωση που θα αντικατοπτρίζει τη 
σαφή δέσμευση των διαπραγματευτών να 
αποκλείσουν τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 406
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 

vi) να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση 
επιφυλάξεων για τις δημόσιες υπηρεσίες 
και τις δημόσιες υπηρεσίες κοινής 
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και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

ωφελείας (συμπεριλαμβανομένης της 
ύδρευσης, της υγείας, των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και της 
εκπαίδευσης), σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες και πρόσφατα συναφθείσες 
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, που 
επιτρέπουν στις εθνικές και τις τοπικές 
αρχές να νομοθετούν υπέρ του δημόσιου 
συμφέροντος· επικροτεί εν προκειμένω 
την κοινή δήλωση που αντικατοπτρίζει τη 
σαφή δέσμευση των διαπραγματευτών να 
αποκλείσουν τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 407
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω·

vi) να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
διαχωρισμός των υπηρεσιών ευαίσθητου 
χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
υγείας, των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και της εκπαίδευσης), που θα 
παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές 
αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να 
μπορούν να νομοθετήσουν υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος· μια κοινή δήλωση 
που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση 
των διαπραγματευτών να αποκλείσουν 
τους τομείς αυτούς από τις 
διαπραγματεύσεις θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη εν προκειμένω· ακόμη, ο σαφής 
αποκλεισμός όλων των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας πρέπει να 
αποτελεί προϋπόθεση για την TTIP·

Or. en
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Τροπολογία 408
William (The Earl of) Dartmouth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi α) να διασφαλιστεί ο αποκλεισμός της 
εθνικής υπηρεσίας υγείας (NHS) του 
Ηνωμένου Βασιλείου από όλες τις 
διατάξεις TTIP στο σύνολό τους·

Or. en

Τροπολογία 409
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi α) να διασφαλιστεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων μεταξύ των μερών καθώς και 
η προώθηση της κινητικότητας 
εκατέρωθεν του Ατλαντικού μέσω της 
διευκόλυνσης της εισόδου για υψηλής 
ειδίκευσης επαγγελματίες σε τομείς που 
καλύπτονται από την ΤΤΙΡ·

Or. en

Τροπολογία 410
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi α (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi α) ζητεί να επανεξεταστεί η λήψη των 
μέτρων προστατευτισμού που 
περιλαμβάνονται στους νόμους σχετικά 
με την αγορά αμερικανικών προϊόντων 
«Buy American Act» και «Buy America» 
και στον αμερικανικό νόμο περί εργασίας 
«American Job Act» όσον αφορά τα 
ευρωπαϊκά προϊόντα στο πλαίσιο της 
TTIP· εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εξετάσει την εφαρμογή 
ισοδύναμου συστήματος για την 
προώθηση των ευρωπαϊκών προϊόντων 
σε βάρος των αμερικανικών στο πλαίσιο 
των δημοσίων συμβάσεων, εάν δεν έχει 
σημειωθεί καμία πρόοδος μετά το πέρας 
των διαπραγματεύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 411
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi α) ειδικότερα, να τηρούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 168 της ΣΛΕΕ: «Η 
δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς 
να θίγονται οι ευθύνες των κρατών μελών 
όσον αφορά τη διαμόρφωση της 
πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, 
καθώς και την οργάνωση και την παροχή 
υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής 
περίθαλψης. Στις ευθύνες των κρατών 
μελών εμπίπτει η διαχείριση των 
υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής 
περίθαλψης, καθώς και η κατανομή των 
πόρων που διατίθενται για τις υπηρεσίες 
αυτές.»



PE552.120v01-00 64/135 AM\1055725EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 412
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi α) να διασφαλιστεί ότι η οργανωτική 
κυριαρχία των δημοτικών και τοπικών 
αρχών διαφυλάσσεται ως βασικός τομέας 
του δικαίου τοπικής αυτοδιοίκησης και 
ότι θα διατηρηθεί η δυνατότητα, χωρίς 
περιορισμούς, να επανέλθουν ορισμένες 
δραστηριότητες στους δήμους, ανάλογα 
με τις τοπικές συνθήκες και σύμφωνα με 
τη βούληση του τοπικού εκλογικού 
σώματος·

Or. en

Τροπολογία 413
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi α) να ληφθούν προληπτικά μέτρα για 
την προστασία των τομέων που 
απειλούνται από μείωση της 
απασχόλησης μετά την εφαρμογή της 
ΤΤΙΡ·

Or. it
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Τροπολογία 414
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi α) να διασφαλιστεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων μεταξύ των μερών καθώς και 
η προώθηση της κινητικότητας 
εκατέρωθεν του Ατλαντικού μέσω της 
διευκόλυνσης της εισόδου για υψηλής 
ειδίκευσης επαγγελματίες σε τομείς που 
καλύπτονται από την ΤΤΙΡ·

Or. en

Τροπολογία 415
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi α) να διασφαλιστεί ο ρητός 
αποκλεισμός των δημοσίων υπηρεσιών 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 14 της 
ΣΛΕΕ από το πεδίο εφαρμογής της TTIP, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
εθνικές και τοπικές αρχές είναι ελεύθερες 
να εισάγουν, να υιοθετούν, να διατηρούν 
ή να καταργούν οποιοδήποτε μέτρο σε 
σχέση με την ανάθεση, την οργάνωση, τη 
χρηματοδότηση και την παροχή 
δημόσιων υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 168 της ΣΛΕΕ (δημόσια υγεία) και 
στο Πρωτόκολλο 26 (υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος) των Συνθηκών της ΕΕ· η 
εν λόγω εξαίρεση πρέπει να εφαρμοστεί 
είτε οι υπηρεσίες αυτές οργανώνονται ως 
μονοπώλιο, λειτουργούν με αποκλειστικά 
δικαιώματα ή με άλλο τρόπο και είτε 
χρηματοδοτούνται από δημόσια ή 
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ιδιωτικά κεφάλαια και παρέχονται στο 
κοινό ή σε ιδιώτες·

Or. en

Τροπολογία 416
William (The Earl of) Dartmouth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi β) να προβλεφθεί πλήρης διαχωρισμός 
της εθνικής υπηρεσίας υγείας (NHS) του 
Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με την 
πρόσβαση στην αγορά, κατά τρόπο που 
να μην είναι δυνατή η αμφισβήτηση του 
εν λόγω διαχωρισμού μέσω οποιουδήποτε 
μηχανισμού επίλυσης διαφορών μπορεί 
να προκύψει από την TTIP·

Or. en

Τροπολογία 417
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi β) να προωθηθεί, παράλληλα με τις 
διαπραγματεύσεις, η έναρξη διαλόγου 
μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για μια 
πρόσθετη συμφωνία που θα άρει τις 
απαιτήσεις για άδεια εργασίας, έτσι ώστε 
να δημιουργηθεί μέγιστη δυνατή 
κινητικότητα για επαγγελματίες μεταξύ
της ΕΕ και των ΗΠΑ·

Or. en
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Τροπολογία 418
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi β) να διευκρινιστεί στον 
διαπραγματευόμενο εταίρο ότι με τον όρο 
«δημόσιες υπηρεσίες» σύμφωνα με το 
σημείο 19 της διαπραγματευτικής 
εντολής της ΕΕ νοούνται οι υπηρεσίες οι 
οποίες με βάση τη νομολογία του 
εκάστοτε συμβαλλόμενου μέρους ή 
κράτους μέλους υπόκεινται σε ειδικό 
κανονιστικό καθεστώς ή περιλαμβάνουν 
ειδικές υποχρεώσεις, που επιβάλλονται 
στους παρόχους υπηρεσιών σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο με 
γνώμονα το δημόσιο συμφέρον· μεταξύ 
αυτών περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, 
η ύδρευση, η παροχή ενέργειας, η 
διάθεση αποβλήτων και λυμάτων, οι
σωστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες 
υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής 
μέριμνας, οι δημόσιες τοπικές 
συγκοινωνίες, καθώς και η στέγαση, τα 
μέτρα πολεοδομίας και αστικής 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 419
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi β) να προωθηθεί, παράλληλα με τις 
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διαπραγματεύσεις, η έναρξη διαλόγου 
μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για μια 
πρόσθετη συμφωνία που θα άρει τις 
απαιτήσεις για άδεια εργασίας, έτσι ώστε 
να δημιουργηθεί μέγιστη δυνατή 
κινητικότητα για επαγγελματίες μεταξύ 
της ΕΕ και των ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 420
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 421
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi γ) να εφαρμοστεί για τις δημόσιες 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 
19 της διαπραγματευτικής εντολής της 
ΕΕ μια οριζόντια εξαίρεση από όλες τις 
υποχρεώσεις που ενέχονται στην αρχή 
της πρόσβασης στην αγορά και της 
ισότιμης μεταχείρισης με τους εθνικούς 
υπηκόους και, επιπλέον, όσον αφορά τις 
δημόσιες υπηρεσίες, να εφαρμοστεί σε 
όλους τους τομείς και σε όλα τα 
υφιστάμενα και μελλοντικά μέτρα που 
αφορούν τα συμβαλλόμενα μέρη ο όρος 
να περιοριστεί ο αριθμός των υπηρεσιών 
και των παρόχων υπηρεσιών, να 
επιβληθούν στους παρόχους υπηρεσιών 
ειδικές υποχρεώσεις και να ρυθμιστεί η 
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών με 
γνώμονα το δημόσιο συμφέρον·

Or. en

Τροπολογία 422
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi δ) να απορριφθούν περαιτέρω 
ανοίγματα, ιδίως για τις μεικτά 
χρηματοδοτούμενες εκπαιδευτικές
υπηρεσίες, μεταξύ άλλων στους τομείς 
της προσχολικής εκπαίδευσης, της 
σχολικής και της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, καθώς και της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης των ενηλίκων, δεδομένου 
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ότι οι πολυμερείς συμφωνίες GATS 
περιλαμβάνουν ήδη υπεραρκετούς 
κανόνες για την ελευθέρωση·

Or. en

Τροπολογία 423
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi ε (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi ε) να διασφαλίσει ότι δεν θα τεθούν υπό 
αμφισβήτηση οι πτυχές της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων 
που θεσπίζουν πρότυπα, οι οποίες είναι 
ουσιώδους σημασίας ιδίως κατά την 
εφαρμογή τους σε περιφερειακό επίπεδο, 
για παράδειγμα όσον αφορά την τήρηση 
των εργασιακών προτύπων, των 
κοινωνικών προτύπων και των προτύπων 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη 
φιλική προς το περιβάλλον σύναψη 
συμβάσεων ή την πρόσβαση των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και 
διασφαλίζουν ότι η επιλογή της 
καλύτερης προσφοράς δεν θα εξετάζεται 
μόνο βάσει της τιμής αλλά θα
λαμβάνονται υπόψη αναλόγως και άλλα 
κριτήρια, όπως οι κοινωνικές και οι 
περιβαλλοντικές πτυχές·

Or. en

Τροπολογία 424
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi στ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi στ) να διασφαλιστεί ότι οι εξαιρέσεις 
της νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις τηρούνται όπως προβλέπονται 
επί του παρόντος στις διάφορες οδηγίες 
για τις δημόσιες συμβάσεις και τις 
συμβάσεις παραχώρησης (κατώτατα 
όρια, εσωτερική ανάθεση, διαδημοτική 
συνεργασία, τομεακές εξαιρέσεις όπως 
για παράδειγμα στον τομέα της ύδρευσης 
ή των σωστικών υπηρεσιών)·

Or. en

Τροπολογία 425
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi ζ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi ζ) να αναληφθεί άμεση δράση για να 
επιτραπεί σε μεμονωμένα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν περισσότερες κρατικές 
ενισχύσεις σε ευάλωτους τομείς της 
βιομηχανίας και να ενθαρρυνθεί η 
ύπαρξη πιο ενεργητικών επιχειρήσεων 
του δημόσιου τομέα·

Or. en

Τροπολογία 426
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi η (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi η) να αναγνωριστεί η σημασία 
ορισμένων κρατικών επιχειρήσεων και να 
διασφαλιστεί η θέση σε προτεραιότητα 
συγκεκριμένων και προσδιορίσιμων 
διατάξεων για την προστασία των 
κρατικών επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 427
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τη 
σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών 
κανονισμών στο υψηλότερο επίπεδο, με 
σκοπό τη στήριξη της εισαγωγής 
αναγκαίων ρυθμίσεων που θα αποτρέψουν 
τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις και την 
υποστήριξη των προσπαθειών συνεργασίας 
που βρίσκονται σε εξέλιξη σε άλλα διεθνή 
φόρουμ, όπως η επιτροπή της Βασιλείας 
για την τραπεζική εποπτεία·

vii) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τη 
σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών 
κανονισμών στο υψηλότερο επίπεδο, με 
σκοπό τη στήριξη της εισαγωγής 
αναγκαίων ρυθμίσεων που θα αποτρέψουν 
τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις και την 
υποστήριξη των προσπαθειών συνεργασίας 
που βρίσκονται σε εξέλιξη σε άλλα διεθνή 
φόρουμ, όπως η επιτροπή της Βασιλείας 
για την τραπεζική εποπτεία· να 
διασφαλιστεί ότι αυτές οι προσπάθειες 
συνεργασίας δεν περιορίζουν τη 
ρυθμιστική και εποπτική κυριαρχία της 
ΕΕ και των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς 
τους να επιβάλλουν απαγορεύσεις σε 
ορισμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα 
και δραστηριότητες·

Or. en
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Τροπολογία 428
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις
που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με 
τη σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών 
κανονισμών στο υψηλότερο επίπεδο, με 
σκοπό τη στήριξη της εισαγωγής 
αναγκαίων ρυθμίσεων που θα 
αποτρέψουν τις χρηματοπιστωτικές 
κρίσεις και την υποστήριξη των 
προσπαθειών συνεργασίας που 
βρίσκονται σε εξέλιξη σε άλλα διεθνή 
φόρουμ, όπως η επιτροπή της Βασιλείας 
για την τραπεζική εποπτεία·

vii) να προηγηθεί των διαπραγματεύσεων
σχετικά με ενδεχόμενες μελλοντικές 
συμφωνίες ο συντονισμός 
μεταρρυθμίσεων στους εθνικούς 
τραπεζικούς τομείς με τις οποίες θα 
μπορούσε να βελτιωθεί η χρηματοδότηση 
των επενδύσεων σε κάθε κράτος μέλος·

Or. fr

Τροπολογία 429
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τη 
σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών 
κανονισμών στο υψηλότερο επίπεδο, με 
σκοπό τη στήριξη της εισαγωγής 
αναγκαίων ρυθμίσεων που θα αποτρέψουν 
τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις και την 
υποστήριξη των προσπαθειών συνεργασίας 
που βρίσκονται σε εξέλιξη σε άλλα διεθνή 
φόρουμ, όπως η επιτροπή της Βασιλείας 
για την τραπεζική εποπτεία·

vii) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τη 
σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών 
κανονισμών στο υψηλότερο επίπεδο, με 
σκοπό τη στήριξη της εισαγωγής 
αναγκαίων ρυθμίσεων που θα ενισχύσουν 
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και 
την υποστήριξη των προσπαθειών 
συνεργασίας που βρίσκονται σε εξέλιξη σε 
άλλα διεθνή φόρουμ, όπως η επιτροπή της 
Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία·
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Or. fr

Τροπολογία 430
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τη 
σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών 
κανονισμών στο υψηλότερο επίπεδο, με 
σκοπό τη στήριξη της εισαγωγής 
αναγκαίων ρυθμίσεων που θα αποτρέψουν 
τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις και την 
υποστήριξη των προσπαθειών συνεργασίας 
που βρίσκονται σε εξέλιξη σε άλλα διεθνή 
φόρουμ, όπως η επιτροπή της Βασιλείας 
για την τραπεζική εποπτεία·

vii) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τη 
σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών 
κανονισμών στο υψηλότερο επίπεδο, με 
σκοπό τη στήριξη της εισαγωγής 
αναγκαίων ρυθμίσεων που θα αποτρέψουν 
τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις και την 
υποστήριξη των προσπαθειών συνεργασίας 
που βρίσκονται σε εξέλιξη σε άλλα διεθνή 
φόρουμ, όπως η επιτροπή της Βασιλείας 
για την τραπεζική εποπτεία· να εξαιρεθεί η 
παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
στον τύπο 1 από τις δεσμεύσεις της ΕΕ 
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά 
έως ότου υπάρξει κανονιστική σύγκλιση 
στον τομέα αυτόν, προκειμένου να 
αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ·

Or. en

Τροπολογία 431
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τη
σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών 
κανονισμών στο υψηλότερο επίπεδο, με 

vii) να εξαρτηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η
πρόσβαση στην αγορά για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από την 
πρότερη σύγκλιση των 
χρηματοπιστωτικών κανονισμών στο 
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σκοπό τη στήριξη της εισαγωγής 
αναγκαίων ρυθμίσεων που θα αποτρέψουν 
τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις και την 
υποστήριξη των προσπαθειών συνεργασίας 
που βρίσκονται σε εξέλιξη σε άλλα διεθνή 
φόρουμ, όπως η επιτροπή της Βασιλείας 
για την τραπεζική εποπτεία·

υψηλότερο επίπεδο στα αρμόδια 
πολυμερή φόρa, με σκοπό τη στήριξη της 
εισαγωγής αναγκαίων ρυθμίσεων που θα 
αποτρέψουν τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις 
και την υποστήριξη των προσπαθειών 
συνεργασίας που βρίσκονται σε εξέλιξη σε 
άλλα διεθνή φόρουμ, όπως η επιτροπή της 
Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία και 
το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας·

Or. en

Τροπολογία 432
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τη 
σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών 
κανονισμών στο υψηλότερο επίπεδο, με 
σκοπό τη στήριξη της εισαγωγής 
αναγκαίων ρυθμίσεων που θα αποτρέψουν 
τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις και την 
υποστήριξη των προσπαθειών συνεργασίας 
που βρίσκονται σε εξέλιξη σε άλλα διεθνή 
φόρουμ, όπως η επιτροπή της Βασιλείας 
για την τραπεζική εποπτεία·

vii) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τη 
σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών 
κανονισμών στο υψηλότερο επίπεδο, με 
σκοπό τη στήριξη της εισαγωγής 
αναγκαίων ρυθμίσεων που θα αποτρέψουν 
τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις, την 
επαρκή προστασία των καταναλωτών σε 
σχέση με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα 
και υπηρεσίες, και την υποστήριξη των 
προσπαθειών συνεργασίας που βρίσκονται 
σε εξέλιξη σε άλλα διεθνή φόρουμ, όπως η 
επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική 
εποπτεία·

Or. es

Τροπολογία 433
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell
Bannerman, Bolesław G. Piecha
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τη 
σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών 
κανονισμών στο υψηλότερο επίπεδο, με 
σκοπό τη στήριξη της εισαγωγής 
αναγκαίων ρυθμίσεων που θα αποτρέψουν 
τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις και την 
υποστήριξη των προσπαθειών συνεργασίας 
που βρίσκονται σε εξέλιξη σε άλλα διεθνή 
φόρουμ, όπως η επιτροπή της Βασιλείας 
για την τραπεζική εποπτεία·

vii) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τη 
σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών 
κανονισμών στο υψηλότερο επίπεδο, με 
σκοπό τη στήριξη της εισαγωγής και της 
συμβατότητας αναγκαίων ρυθμίσεων που 
θα αποτρέψουν τις χρηματοπιστωτικές 
κρίσεις και την υποστήριξη των 
προσπαθειών συνεργασίας που βρίσκονται 
σε εξέλιξη σε άλλα διεθνή φόρουμ, όπως η 
επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική 
εποπτεία·

Or. en

Τροπολογία 434
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τη 
σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών 
κανονισμών στο υψηλότερο επίπεδο, με 
σκοπό τη στήριξη της εισαγωγής 
αναγκαίων ρυθμίσεων που θα αποτρέψουν 
τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις και την 
υποστήριξη των προσπαθειών συνεργασίας 
που βρίσκονται σε εξέλιξη σε άλλα διεθνή 
φόρουμ, όπως η επιτροπή της Βασιλείας 
για την τραπεζική εποπτεία·

vii) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά 
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τη 
σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών 
κανονισμών στο υψηλότερο επίπεδο χωρίς 
χαλάρωση των ισχυόντων 
χρηματοπιστωτικών κανονισμών της ΕΕ, 
με σκοπό τη στήριξη της εισαγωγής 
αναγκαίων ρυθμίσεων που θα αποτρέψουν 
τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις και την 
υποστήριξη των προσπαθειών συνεργασίας 
που βρίσκονται σε εξέλιξη σε άλλα διεθνή 
φόρουμ, όπως η επιτροπή της Βασιλείας 
για την τραπεζική εποπτεία·

Or. en
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Τροπολογία 435
Christofer Fjellner, Artis Pabriks

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii α) να διασφαλιστεί ότι η TTIP συνάδει 
με τις δεσμεύσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ 
που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση 
της 4ης Απριλίου 2011 και επιτρέπουν 
την πλήρη λειτουργία του ψηφιακού 
οικοσυστήματος και προωθούν τις 
διασυνοριακές ροές δεδομένων που 
τυγχάνουν επεξεργασίας για θεμιτούς 
σκοπούς· να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις 
της TTIP δεν εμποδίζουν τους παρόχους 
υπηρεσιών των μερών ή τους πελάτες 
των παρόχων αυτών να διαβιβάζουν 
εσωτερικά ή κατά μήκος των συνόρων 
πληροφορίες με ηλεκτρονικό τρόπο, να 
προσπελάζουν δημόσια διαθέσιμες 
πληροφορίες ή δικές τους πληροφορίες 
που αποθηκεύονται στις χώρες τους· να 
διασφαλιστεί ότι η TTIP θα απαγορεύει 
τυχόν απαιτήσεις που θα επέβαλαν στους 
παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ να 
χρησιμοποιούν τοπικές υποδομές ή να 
διασφαλίζουν επί τόπου παρουσία ως 
προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών1α·

__________________
1α «European Union-United States Trade 
Principles for Information and 
Communication Technology Services», 4 
Απριλίου 2011. 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011
/april/tradoc_147780.pdf

Or. en

Τροπολογία 436
Helmut Scholz
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εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii α) να ληφθούν άμεσα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ότι θα απαγορευτεί ή θα 
υπόκειται σε υψηλή φορολόγηση στο 
πλαίσιο της ΤΤΙΡ το θέμα της 
συστηματικής κυκλοφορίας των 
κεφαλαίων πέρα από τον Ατλαντικό, 
προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή 
φόρων στη χώρα παραγωγής, ή/και η 
πώληση αγαθών ή υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 437
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii α) να μην προβλεφθούν επιπλέον 
δεσμεύσεις ως προς την πρόσβαση στην 
αγορά για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες καθώς η διασύνδεση, η 
πολυπλοκότητα και οι υπερβολικά 
μεγάλες οντότητες δημιουργούν και 
διασπείρουν συστημικούς κινδύνους και 
αποτελούν απειλή για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 438
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii β) να ληφθούν άμεσα μέτρα για την 
αποφυγή του φορολογικού ανταγωνισμού, 
ιδίως μέσω του ντάμπινγκ στη 
φορολόγηση των κερδών και των 
οικονομικών οφελών και της διατήρησης 
των υπεράκτιων κέντρων και άλλων 
ζωνών προνομιακής φορολόγησης·

Or. en

Τροπολογία 439
Ska Keller, Yannick Jadot

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii β) να ληφθούν άμεσα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ότι θα εξεταστούν τα 
ζητήματα που αφορούν τον επιθετικό 
φορολογικό σχεδιασμό, και τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού από π.χ. μετακίνηση 
της έδρας πέραν του Ατλαντικού για την 
απόκτηση συνθηκών στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού, και να διασφαλιστεί ότι 
θα απαιτηθεί από τους εξωχώριους 
επενδυτικούς οργανισμούς, των οποίων οι 
διαχειριστές εκτελούν δραστηριότητες σε 
αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού, 
να έχουν την έδρα τους στη χώρα· να 
ληφθούν άμεσα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί αυτόματη ανταλλαγή 
πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων ανά 
χώρα σχετικά με φορολογικά ζητήματα 
σε όλους τους τομείς·

Or. en



PE552.120v01-00 80/135 AM\1055725EL.doc

EL

Τροπολογία 440
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii γ) να διασφαλιστεί ότι καμιά 
δικαιοδοσία με μηδενική ή αμιγώς 
συμβολική φορολόγηση δεν θα 
συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της 
συμφωνίας TTIP·

Or. en

Τροπολογία 441
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii δ) να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοπιστωτική νομοθεσία και οι 
ρυθμίσεις δεν υπόκεινται σε επιβολή 
βάσει των κεφαλαίων της ΤΤΙΡ για την 
κανονιστική συνεργασία και δεν 
εξαιρούνται από διαδικασίες 
αμφισβήτησης ενώπιον δικαστηρίου ή 
επίλυσης διαφορών βάσει της συμφωνίας 
ΤΤΙΡ·

Or. en

Τροπολογία 442
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii ε (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii ε) καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί μια γενική προληπτική 
εξαίρεση, η οποία να εγγυάται τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να 
καλύπτει στόχους δημόσιας πολιτικής, 
όπως η αναδιάρθρωση των τραπεζών και 
άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
καθώς και να εγγυάται γενική πρόσβαση 
σε οικονομικά προσιτές 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και να 
παρέχει επαρκή χρηματοδότηση για τη 
μετάβαση προς οικονομίες φιλικές προς 
το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 443
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο viii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii) να διασφαλιστεί ότι το κεκτημένο της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν 
διακυβεύεται μέσω της ελευθέρωσης της 
ροής των δεδομένων, ιδίως στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα αναληφθούν 
δεσμεύσεις όσον αφορά τις ροές των 
δεδομένων προτού θεσπιστεί ευρωπαϊκή 
νομοθεσία προστασίας των δεδομένων·

viii) να διασφαλιστεί ότι το κεκτημένο της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν 
διακυβεύεται μέσω της ελευθέρωσης της 
ροής των δεδομένων, ιδίως στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 444
Marine Le Pen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο viii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii) να διασφαλιστεί ότι το κεκτημένο 
της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων 
δεν διακυβεύεται μέσω της ελευθέρωσης 
της ροής των δεδομένων, ιδίως στον τομέα 
του ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα αναληφθούν 
δεσμεύσεις όσον αφορά τις ροές των 
δεδομένων προτού θεσπιστεί ευρωπαϊκή 
νομοθεσία προστασίας των δεδομένων·

viii) να προταθεί η παροχή ευρωπαϊκού 
συντονισμού για την προστασία των 
δεδομένων αντί της ενδεχόμενης 
ελευθέρωσης της ροής των δεδομένων, 
ιδίως στον τομέα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών·

Or. fr

Τροπολογία 445
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο viii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii) να διασφαλιστεί ότι το κεκτημένο της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν 
διακυβεύεται μέσω της ελευθέρωσης της 
ροής των δεδομένων, ιδίως στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα αναληφθούν 
δεσμεύσεις όσον αφορά τις ροές των
δεδομένων προτού θεσπιστεί ευρωπαϊκή 
νομοθεσία προστασίας των δεδομένων·

viii) να διασφαλιστεί ότι το κεκτημένο της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν 
διακυβεύεται μέσω της ελευθέρωσης της 
ροής των δεδομένων, ιδίως στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα αναληφθούν 
δεσμεύσεις όσον αφορά τις ροές των 
δεδομένων προτού θεσπιστεί ευρωπαϊκή 
νομοθεσία προστασίας των δεδομένων· να 
διασφαλιστεί ότι κάθε πιθανή δέσμευση 
σχετικά με τις ροές δεδομένων 
συμβαδίζει με εκτενείς διατάξεις σχετικά 
με την επί τόπου παρουσία και το τοπικό 
περιεχόμενο· ως εκ τούτου, συστήνει 
στην Επιτροπή να αναλάβει άμεση δράση 
για να εντάξει στη συμφωνία μια 
εκτεταμένη και μη επιδεχόμενη 
παρερμηνεία, νομικά δεσμευτική 
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οριζόντια ρήτρα εξαίρεσης των κανόνων 
της ΕΕ για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, με παραπομπή 
στο άρθρο XIV της GATS, και χωρίς 
κανέναν όρο·

Or. en

Τροπολογία 446
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο viii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii) να διασφαλιστεί ότι το κεκτημένο της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν 
διακυβεύεται μέσω της ελευθέρωσης της 
ροής των δεδομένων, ιδίως στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα αναληφθούν 
δεσμεύσεις όσον αφορά τις ροές των 
δεδομένων προτού θεσπιστεί ευρωπαϊκή
νομοθεσία προστασίας των δεδομένων·

viii) να διασφαλιστεί η ελευθέρωση της 
διασυνοριακής ροής των δεδομένων, ιδίως 
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου 
και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
παρέχοντας παράλληλα επαρκή 
προστασία των δεδομένων και πλήρη 
συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία 
προστασίας των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 447
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο viii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii) να διασφαλιστεί ότι το κεκτημένο της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν 
διακυβεύεται μέσω της ελευθέρωσης της 
ροής των δεδομένων, ιδίως στον τομέα 
του ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα αναληφθούν 

viii) να διασφαλιστεί ότι το κεκτημένο της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν 
διακυβεύεται με κανέναν τρόπο, ιδίως 
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου 
και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·
αναγνωρίζοντας ότι είναι απαραίτητη η 
ροή των δεδομένων σε κάθε τομέα της 
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δεσμεύσεις όσον αφορά τις ροές των
δεδομένων προτού θεσπιστεί ευρωπαϊκή
νομοθεσία προστασίας των δεδομένων·

οικονομίας μας, ότι αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά του διατλαντικού εμπορίου 
και πόσο σημαντικά είναι για το ανοικτού 
χαρακτήρα διαδίκτυο, να διασφαλιστεί ότι 
δεν θα αναληφθούν δεσμεύσεις, ούτε 
οριζόντιες ούτε τομεακές, όσον αφορά τη 
διαβίβαση, επεξεργασία και αποθήκευση
δεδομένων προτού θεσπιστεί ισχυρή
νομοθεσία προστασίας των δεδομένων και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και 
προτού δημιουργηθούν εκ νέου ισχυρές 
γέφυρες δεδομένων μεταξύ των δύο 
μπλοκ· οποιαδήποτε σχετική συζήτηση 
εξαρτάται από τη θέσπιση και εφαρμογή 
των ακόλουθων κανονιστικών φακέλων: 
κανονισμός της ΕΕ για την προστασία 
των δεδομένων, Consumer Privacy Bill 
των ΗΠΑ, Freedom Act των ΗΠΑ, 
Judicial Redress Act των ΗΠΑ για την 
οριστικοποίηση της σφαιρικής 
συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ και την 
οριστικοποίηση της μεταρρύθμισης των 
αρχών του «ασφαλούς λιμένα» της ΕΕ 
μέσω της δέσμευσης των ΗΠΑ να 
συμμορφωθούν με τα κριτήρια 
αναγκαιότητας που επισυνάπτονται στις 
ρήτρες εθνικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 448
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο viii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii) να διασφαλιστεί ότι το κεκτημένο της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν 
διακυβεύεται μέσω της ελευθέρωσης της 
ροής των δεδομένων, ιδίως στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα αναληφθούν 
δεσμεύσεις όσον αφορά τις ροές των 

viii) να διασφαλιστεί ότι το κεκτημένο της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν 
διακυβεύεται περαιτέρω μέσω της 
ελευθέρωσης της ροής των δεδομένων, 
ιδίως στον τομέα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
αναληφθούν δεσμεύσεις όσον αφορά τις 
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δεδομένων προτού θεσπιστεί ευρωπαϊκή 
νομοθεσία προστασίας των δεδομένων·

ροές των δεδομένων προτού θεσπιστεί 
ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας των 
δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία 449
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο viii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii) να διασφαλιστεί ότι το κεκτημένο της
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν 
διακυβεύεται μέσω της ελευθέρωσης της 
ροής των δεδομένων, ιδίως στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα αναληφθούν 
δεσμεύσεις όσον αφορά τις ροές των 
δεδομένων προτού θεσπιστεί ευρωπαϊκή 
νομοθεσία προστασίας των δεδομένων·

viii) να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή 
προστασία των δεδομένων δεν 
διακυβεύεται μέσω της ελευθέρωσης της 
διατλαντικής ροής των δεδομένων, ιδίως 
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου 
και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 450
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell
Bannerman, Sander Loones

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο viii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii) να διασφαλιστεί ότι το κεκτημένο της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν 
διακυβεύεται μέσω της ελευθέρωσης της 
ροής των δεδομένων, ιδίως στον τομέα 
του ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα αναληφθούν 
δεσμεύσεις όσον αφορά τις ροές των 

viii) να διασφαλιστεί ότι το κεκτημένο της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων 
γίνεται απολύτως σεβαστό σε κάθε τελική 
συμφωνία, ιδίως στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ένα σταθερό 
και προβλέψιμο νομικό περιβάλλον που 
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δεδομένων προτού θεσπιστεί ευρωπαϊκή 
νομοθεσία προστασίας των δεδομένων·

εγγυάται και διευκολύνει τη συνεχιζόμενη 
ικανότητα των επιχειρήσεων, ιδίως στον 
τομέα των υπηρεσιών, να διαβιβάζουν 
δεδομένα εκατέρωθεν του Ατλαντικού·
τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί 
με τις ΗΠΑ για να ενθαρρύνει τις τρίτες 
χώρες να καθιερώσουν τέτοιου είδους 
υψηλά πρότυπα προστασίας των 
δεδομένων στον τομέα των συναλλαγών 
σε όλο τον κόσμο· σημειώνει επίσης ότι οι 
εν λόγω διατάξεις πρέπει να συνάδουν με 
τις διατάξεις του άρθρου 14 της GATS 
και ότι οι περιορισμοί όσον αφορά τις
ροές δεδομένων και τις συναφείς 
υποδομές μπορεί να δημιουργήσουν 
κινδύνους οι οποίοι πρέπει να 
αναγνωριστούν·

Or. en

Τροπολογία 451
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο viii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii) να διασφαλιστεί ότι το κεκτημένο της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν 
διακυβεύεται μέσω της ελευθέρωσης της 
ροής των δεδομένων, ιδίως στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα αναληφθούν 
δεσμεύσεις όσον αφορά τις ροές των 
δεδομένων προτού θεσπιστεί ευρωπαϊκή 
νομοθεσία προστασίας των δεδομένων·

viii) να διασφαλιστεί ότι το κεκτημένο της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και 
την ιδιωτική ζωή δεν διακυβεύεται μέσω 
της ελευθέρωσης της ροής των δεδομένων, 
ιδίως στον τομέα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· να επαναληφθεί ότι τα 
ζητήματα σχετικά με την ιδιωτική ζωή 
και την προστασία των δεδομένων 
μεταξύ των εταίρων θα συζητηθούν 
παράλληλα, στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης της συμφωνίας ασφαλούς 
λιμένα ΗΠΑ-ΕΕ και της σφαιρικής 
συμφωνίας περί προστασίας των 
δεδομένων· να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
αναληφθούν δεσμεύσεις όσον αφορά τις 
ροές των δεδομένων στην TTIP και ότι οι 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της TTIP 
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για τα κεφάλαια του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών θα τεθούν σε αναμονή έως 
ότου θεσπιστεί αναδιατυπωμένη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 452
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová, Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο viii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii) να διασφαλιστεί ότι το κεκτημένο της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν
διακυβεύεται μέσω της ελευθέρωσης της 
ροής των δεδομένων, ιδίως στον τομέα 
του ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα αναληφθούν 
δεσμεύσεις όσον αφορά τις ροές των 
δεδομένων προτού θεσπιστεί ευρωπαϊκή 
νομοθεσία προστασίας των δεδομένων·

viii) να διασφαλιστεί ότι τυχόν διατάξεις 
σχετικά με τις ροές των δεδομένων 
συνάδουν με το κεκτημένο της ΕΕ για την 
προστασία των δεδομένων, ιδίως στον 
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
επισημαίνοντας τη σημασία των 
διασυνοριακών ροών δεδομένων για την 
ψηφιακή οικονομία αλλά και ολοένα 
περισσότερο για την παραδοσιακή 
βιομηχανία· να διασφαλιστεί ότι η 
συμφωνία λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις 
του άρθρου XIV της Γενικής Συμφωνίας 
για τις συναλλαγές στο τομέα των 
υπηρεσιών (GATS) σχετικά με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 453
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



PE552.120v01-00 88/135 AM\1055725EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο viii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii a) να τεθεί ως στόχος η αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων προκειμένου να είναι σε θέση 
οι επαγγελματίες της ΕΕ και των ΗΠΑ να 
ασκούν το επάγγελμά τους και στις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού και να 
διευκολυνθεί η κινητικότητα των 
επενδυτών, των επαγγελματιών, των 
εργαζομένων και τεχνιτών υψηλής 
εξειδίκευσης μεταξύ της ΕΕ και των 
ΗΠΑ στους τομείς που καλύπτει η TTIP·

Or. en

Τροπολογία 454
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο viii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii a) να ληφθεί υπό σημείωση η 
ανησυχητική αύξηση των απαιτήσεων 
υποχρεωτικού εντοπισμού δεδομένων ανά 
τον κόσμο, η οποία πρέπει να 
κινητροδοτήσει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να 
εργαστούν για τη θέσπιση ενός 
διατλαντικού πλαισίου με στόχο τη 
διαφύλαξη του δικαιώματος απορρήτου 
και ασφάλειας των δεδομένων, χωρίς 
προστατευτισμούς·

Or. en

Τροπολογία 455
Yannick Jadot, Ska Keller
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο viii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii a) να ληφθεί υπόψη ότι η συναίνεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
τελική συμφωνία ΤΤΙΡ μπορεί να 
διακυβευθεί ενόσω δεν θα έχουν εντελώς 
εγκαταλειφθεί οι δραστηριότητες μαζικής 
παρακολούθησης των ΗΠΑ και δεν έχει 
εξευρεθεί η κατάλληλη λύση για τα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στον
τομέα της προστασίας των δεδομένων, 
περιλαμβανομένης και της δυνατότητας 
διοικητικής και δικαστικής προσφυγής, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 74 του 
ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014·

Or. en

Τροπολογία 456
Louis Michel, Gérard Deprez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο viii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii α) να διασφαλιστεί η ταχεία και 
πλήρης αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων 
Πολιτειών, η οποία υπονομεύτηκε ως 
αποτέλεσμα των σκανδάλων μαζικής 
παρακολούθησης· να διασφαλιστεί ότι 
κάθε μεταφορά δεδομένων προς τις 
Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιείται 
αποκλειστικά σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία·

Or. fr
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Τροπολογία 457
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ix

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix) να διασφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό 
δίκαιο του ανταγωνισμού γίνεται 
σεβαστό, ιδίως στον ψηφιακό κόσμο·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 458
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ix

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix) να διασφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό 
δίκαιο του ανταγωνισμού γίνεται 
σεβαστό, ιδίως στον ψηφιακό κόσμο·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 459
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ix

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix) να διασφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό 
δίκαιο του ανταγωνισμού γίνεται σεβαστό, 
ιδίως στον ψηφιακό κόσμο·

ix) να διασφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό 
δίκαιο του ανταγωνισμού γίνεται σεβαστό·

Or. en
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Τροπολογία 460
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ix

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix) να διασφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό 
δίκαιο του ανταγωνισμού γίνεται σεβαστό, 
ιδίως στον ψηφιακό κόσμο·

ix) να διασφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό 
δίκαιο του ανταγωνισμού γίνεται σεβαστό, 
ιδίως στον ψηφιακό κόσμο· να 
διασφαλιστεί ότι, στο περιθώριο των 
διαπραγματεύσεων για την TTIP, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει 
περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη 
μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής πολιτικής 
στον ψηφιακό τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 461
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ix

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix) να διασφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό 
δίκαιο του ανταγωνισμού γίνεται σεβαστό, 
ιδίως στον ψηφιακό κόσμο·

ix) να διασφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό 
δίκαιο του ανταγωνισμού γίνεται εξίσου
σεβαστό στον ψηφιακό κόσμο·

Or. de

Τροπολογία 462
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell
Bannerman, Sander Loones

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ix

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix) να διασφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό ix) να συμπεριληφθεί ένα φιλόδοξο 
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δίκαιο του ανταγωνισμού γίνεται σεβαστό, 
ιδίως στον ψηφιακό κόσμο·

κεφάλαιο σχετικά με τον ανταγωνισμό το 
οποίο να διασφαλίζει ότι το ευρωπαϊκό 
δίκαιο του ανταγωνισμού γίνεται σεβαστό, 
ιδίως στον ψηφιακό κόσμο, 
καθιερώνοντας παράλληλα νέα πρότυπα, 
ιδίως όσον αφορά τις κρατικές 
επιχειρήσεις, που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν τη βάση για τη βελτίωση 
των παγκόσμιων κανόνων και κοινών 
προσεγγίσεων με τις τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 463
David Borrelli, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ix

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix) να διασφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό 
δίκαιο του ανταγωνισμού γίνεται σεβαστό, 
ιδίως στον ψηφιακό κόσμο·

ix) να διασφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό 
δίκαιο του ανταγωνισμού γίνεται σεβαστό, 
ιδίως στον ψηφιακό κόσμο· να 
διασφαλιστεί ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 
μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις 
όροις τις κρατικές επιχειρήσεις ή τις 
εταιρείες που υπόκεινται σε κρατικό 
έλεγχο· να διασφαλιστεί ότι οι κρατικές 
επιδοτήσεις προς τις ιδιωτικές εταιρείες 
θα ρυθμίζονται και υπόκεινται σε 
διαφανές σύστημα ελέγχου· να 
διασφαλιστεί η θετική συμβολή της 
«διαδικτυακής ουδετερότητας» στη 
δημιουργία μιας πιο δίκαιης και 
ελεύθερης αγοράς· να διασφαλιστεί ότι 
αποφεύγεται και τιμωρείται μέσω ειδικής 
νομοθεσίας η συμπαιγνία για καθορισμό 
των τιμών και η κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης στην αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 464
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ix α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix α) να διασφαλισθεί η εξαίρεση των 
οπτικοακουστικών υπηρεσιών βάσει της 
αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας·

Or. es

Τροπολογία 465
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ix α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix α) να διασφαλιστεί η τήρηση των 
ευρωπαϊκών υγειονομικών προτύπων που 
ισχύουν για τα γεωργικά και τα αλιευτικά 
προϊόντα καθώς και για τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας· να διασφαλιστεί ότι 
θα διατηρηθεί υψηλό επίπεδο 
απαιτήσεων όσον αφορά την 
ιχνηλασιμότητα αυτών των προϊόντων·

Or. fr

Τροπολογία 466
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ix β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix β) να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση 
των αλιευτικών δικαιωμάτων και των 
ποσοστώσεων στα ευρωπαϊκά ύδατα 
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εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της 
TTIP· η TTIP·δεν θα πρέπει να οδηγήσει 
στην ελευθέρωση των αλιευτικών 
δικαιωμάτων, για παράδειγμα μέσω ενός 
συστήματος ατομικών μεταβιβάσιμων 
ποσοστώσεων·

Or. fr

Τροπολογία 467
Emmanuel Maurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν
θα πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να 
θιγεί η πολιτιστική και γλωσσική 
πολυμορφία της Ένωσης, μεταξύ άλλων 
στον τομέα των οπτικοακουστικών και 
πολιτιστικών υπηρεσιών, και ότι οι 
υφιστάμενες και οι μελλοντικές διατάξεις 
και πολιτικές προς υποστήριξη του 
πολιτιστικού τομέα, ιδίως στον ψηφιακό 
κόσμο, δεν εμπίπτουν στο πεδίο των 
διαπραγματεύσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 468
Petra Kammerevert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν 
θα πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να 
θιγεί η πολιτιστική και γλωσσική 
πολυμορφία της Ένωσης, μεταξύ άλλων 
στον τομέα των οπτικοακουστικών και 

x) να διασφαλίσει, μέσω νομικά 
δεσμευτικής γενικής ρήτρας στη
συμφωνία και σε πλήρη συμμόρφωση με 
τη Σύμβαση της UNESCO για την 
προστασία και την προώθηση της 



AM\1055725EL.doc 95/135 PE552.120v01-00

EL

πολιτιστικών υπηρεσιών, και ότι οι 
υφιστάμενες και οι μελλοντικές διατάξεις 
και πολιτικές προς υποστήριξη του 
πολιτιστικού τομέα, ιδίως στον ψηφιακό 
κόσμο, δεν εμπίπτουν στο πεδίο των 
διαπραγματεύσεων·

πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, 
ότι τα συμβαλλόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων
κρατών μελών τους, επιφυλάσσονται του 
δικαιώματος να εγκρίνουν ή να 
διατηρήσουν οποιοδήποτε μέτρο (ιδίως 
δε ρυθμιστικού ή/και δημοσιονομικού 
χαρακτήρα) άπτεται της προστασίας ή 
της προαγωγής της πολιτιστικής 
πολυμορφίας, της πολυφωνίας και της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, 
καθώς και να τηρούν ή να αναπτύσσουν 
τις ικανότητες του τομέα ακουστικών,
οπτικοακουστικών και άλλων αντίστοιχων 
υπηρεσιών, προκειμένου να 
εξυπηρετούνται οι δημοκρατικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της 
εκάστοτε κοινωνίας, ανεξαρτήτως της 
χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας ή 
πλατφόρμας διανομής·

Or. en

Τροπολογία 469
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών, και ότι οι υφιστάμενες και οι 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές προς 
υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα, ιδίως 
στον ψηφιακό κόσμο, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο των διαπραγματεύσεων·

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών, και ότι οι υφιστάμενες και οι 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές προς 
υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 470
Maria Arena

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών, και ότι οι υφιστάμενες και οι 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές προς 
υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα, ιδίως 
στον ψηφιακό κόσμο, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο των διαπραγματεύσεων·

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών και των μέσων ενημέρωσης, 
και ότι οι υφιστάμενες και οι μελλοντικές 
διατάξεις και πολιτικές προς υποστήριξη 
του πολιτιστικού τομέα και των μέσων 
ενημέρωσης, ιδίως στον ψηφιακό κόσμο, 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο των 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 471
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών, και ότι οι υφιστάμενες και οι 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές προς 
υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα, ιδίως 
στον ψηφιακό κόσμο, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο των διαπραγματεύσεων·

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών καθώς και στον εκδοτικό 
τομέα, και ότι οι υφιστάμενες και οι 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές προς 
υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα, ιδίως 
στον ψηφιακό κόσμο, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο των διαπραγματεύσεων·

Or. fr
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Τροπολογία 472
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
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών, και ότι οι υφιστάμενες και οι 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές προς 
υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα, ιδίως 
στον ψηφιακό κόσμο, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο των διαπραγματεύσεων·

x) να ληφθεί υπόψη, όπως ορίζεται στην 
εντολή, ότι η συμφωνία δεν πρέπει να 
περιλαμβάνει διατάξεις που θίγουν την
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης· να διασφαλιστεί συνεπώς ότι ο 
τομέας των οπτικοακουστικών και 
πολιτιστικών υπηρεσιών, καθώς και οι 
υφιστάμενες και οι μελλοντικές διατάξεις 
και πολιτικές προς υποστήριξη του 
πολιτιστικού τομέα, ιδίως στον ψηφιακό 
κόσμο σύμφωνα με την αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας, δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο των 
διαπραγματεύσεων· να αποκλειστούν οι 
επιδοτήσεις ή η κρατική στήριξη προς 
οπτικοακουστικές, εκπαιδευτικές και 
πολιτιστικές υπηρεσίες και τους 
αντίστοιχους κλάδους, 
συμπεριλαμβανομένων των «ψηφιακών 
προϊόντων», από οποιεσδήποτε 
δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στα 
κεφάλαια τα σχετικά με τις 
τηλεπικοινωνίες, τις επενδύσεις ή το 
ηλεκτρονικό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 473
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί 
η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία 
της Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα 
των οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών, και ότι οι υφιστάμενες και οι 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές προς 
υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα, ιδίως 
στον ψηφιακό κόσμο, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο των διαπραγματεύσεων·

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία θα 
πρέπει να τηρεί και να προστατεύει την 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης χωρίς να εγκυμονεί τον κίνδυνο 
να θιγεί, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών που εξαιρούνται ρητώς από τη 
διαπραγμάτευση κατόπιν της εντολής που 
δόθηκε στην Επιτροπή και ότι οι 
υφιστάμενες και οι μελλοντικές διατάξεις 
και πολιτικές προς υποστήριξη του 
πολιτιστικού τομέα, ιδίως στον ψηφιακό 
κόσμο, δεν εμπίπτουν στο πεδίο των 
διαπραγματεύσεων· να διασφαλιστεί το 
δικαίωμα των κρατών μελών και της ΕΕ 
για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των 
πολιτικών τους στον πολιτιστικό και 
οπτικοακουστικό τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 474
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν 
θα πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να 
θιγεί η πολιτιστική και γλωσσική 
πολυμορφία της Ένωσης, μεταξύ άλλων 
στον τομέα των οπτικοακουστικών και 
πολιτιστικών υπηρεσιών, και ότι οι 
υφιστάμενες και οι μελλοντικές διατάξεις 
και πολιτικές προς υποστήριξη του 
πολιτιστικού τομέα, ιδίως στον ψηφιακό 
κόσμο, δεν εμπίπτουν στο πεδίο των 
διαπραγματεύσεων·

x) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ δεν είναι 
αρμόδια ούτε νομιμοποιείται να αναλάβει 
δράση όσον αφορά την πολιτιστική και 
γλωσσική πολυμορφία των κρατών 
μελών, η οποία μπορεί να εκφραστεί 
κυρίως στον τομέα των οπτικοακουστικών 
και πολιτιστικών υπηρεσιών και είναι 
απαραίτητη για τη διατήρηση της 
εθνικής και κοινωνικής συνοχής των 
κρατών μελών·

Or. fr
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Τροπολογία 475
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών, και ότι οι υφιστάμενες και οι 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές προς 
υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα, ιδίως 
στον ψηφιακό κόσμο, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο των διαπραγματεύσεων·

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών, και ότι οι υφιστάμενες και οι 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές προς 
υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα, ιδίως 
στον ψηφιακό κόσμο, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο των διαπραγματεύσεων· να 
επισημανθεί το γεγονός ότι πρέπει να 
διατηρηθεί η δυνατότητα για τα κράτη 
μέλη, τις περιφέρειες και τους δήμους να 
λαμβάνουν ρυθμιστικά και οικονομικά 
μέτρα για την προστασία ή την προαγωγή 
της πολιτιστικής πολυμορφίας, της 
ελευθερίας και της πολυφωνίας των 
μέσων επικοινωνίας, καθώς και να 
τηρούν ή να αναπτύσσουν 
οπτικοακουστικές και άλλες αντίστοιχες 
υπηρεσίες, προκειμένου να 
εξυπηρετούνται οι δημοκρατικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της 
εκάστοτε κοινωνίας, ανεξαρτήτως της 
χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας ή 
πλατφόρμας διανομής·

Or. en

Τροπολογία 476
Franck Proust, Marc Joulaud, Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν 
θα πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να 
θιγεί η πολιτιστική και γλωσσική 
πολυμορφία της Ένωσης, μεταξύ άλλων 
στον τομέα των οπτικοακουστικών και 
πολιτιστικών υπηρεσιών, και ότι οι 
υφιστάμενες και οι μελλοντικές διατάξεις 
και πολιτικές προς υποστήριξη του 
πολιτιστικού τομέα, ιδίως στον ψηφιακό 
κόσμο, δεν εμπίπτουν στο πεδίο των 
διαπραγματεύσεων·

x) να υπενθυμιστεί ότι, όπως αναφέρεται 
με σαφήνεια στην εντολή διεξαγωγής 
διαπραγματεύσεων, η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών, και ότι οι υφιστάμενες και οι 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές προς 
υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα, όπως 
η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς στον ψηφιακό 
κόσμο ή το σύστημα καθορισμού της 
τιμής του βιβλίου στον εκδοτικό τομέα, 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο των 
διαπραγματεύσεων· να επισημανθεί ότι οι 
διατάξεις αυτές πρέπει να αποτελούν 
άρθρα στο νομικό σώμα της συμφωνίας 
και δεν πρέπει να αναφέρονται μόνο στο 
προοίμιο ή το παράρτημα·

Or. fr

Τροπολογία 477
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών, και ότι οι υφιστάμενες και οι 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές προς 
υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα, 
ιδίως στον ψηφιακό κόσμο, δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο των 
διαπραγματεύσεων·

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών·
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Or. de

Τροπολογία 478
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών, και ότι οι υφιστάμενες και οι 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές προς 
υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα, 
ιδίως στον ψηφιακό κόσμο, δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο των 
διαπραγματεύσεων·

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, κυρίως στον πολιτιστικό τομέα, 
δεδομένου του ειδικού του καθεστώτος 
στην ΕΕ· να ληφθεί υπόψη ότι η 
συμφωνία δεν θα επηρεάζει την 
ικανότητα της Ένωσης ή των κρατών 
μελών της να εφαρμόζουν πολιτικές και 
μέτρα όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελίξεις αυτού του τομέα, ιδίως στο 
ψηφιακό περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 479
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell
Bannerman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών, και ότι οι υφιστάμενες και οι 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές προς 
υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα, 
ιδίως στον ψηφιακό κόσμο, δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο των 

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 
των Συνθηκών, μεταξύ άλλων στον τομέα 
των οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών, και ότι αυξάνονται και 
συμπληρώνονται οι υφιστάμενες και οι 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές·
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διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 480
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών, και ότι οι υφιστάμενες και οι 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές προς 
υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα, ιδίως 
στον ψηφιακό κόσμο, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο των διαπραγματεύσεων·

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών και του Τύπου, και ότι οι 
υφιστάμενες και οι μελλοντικές διατάξεις 
και πολιτικές προς υποστήριξη του 
πολιτιστικού και του οπτικοακουστικού 
τομέα, ιδίως στον ψηφιακό κόσμο, δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο των 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 481
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα των 
οπτικοακουστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών, και ότι οι υφιστάμενες και οι 
μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές προς 
υποστήριξη του πολιτιστικού τομέα, 

x) να ληφθεί υπόψη ότι η συμφωνία δεν θα 
πρέπει να εγκυμονεί τον κίνδυνο να θιγεί η 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης, και ότι η εντολή που δόθηκε 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη 
μέλη εξαιρεί ρητώς τον οπτικοακουστικό 
τομέα·
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ιδίως στον ψηφιακό κόσμο, δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο των 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 482
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x α) να θεωρηθεί ότι η διαφύλαξη της 
πολιτιστικής πολυμορφίας συμπληρώνει 
την εξαίρεση των οπτικοακουστικών 
υπηρεσιών και δεν την υποκαθιστά, 
δεδομένου ότι αμφότερες οι έννοιες της 
«πολιτιστικής εξαίρεσης» και της 
«πολιτιστικής πολυμορφίας» δεν 
παρέχουν επαρκή νομική κατοχύρωση ως 
προς την προστασία του πολιτισμού και 
των οπτικοακουστικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 483
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x α) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ δεν έχει 
προβλέψει ορισμό των «πολιτιστικών 
υπηρεσιών» στην TTIP και ότι ένας 
κοινός και ακριβής ορισμός του 
πολιτισμού, των πολιτιστικών υπηρεσιών 
και των πολιτιστικών προϊόντων είναι 
απαραίτητος για τους σκοπούς της 
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παρούσας συμφωνίας. Πρέπει να 
δημοσιοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν 
ένας τέτοιος ορισμός·

Or. en

Τροπολογία 484
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x β) να συμπεριληφθεί στη συμφωνία μια 
ρήτρα που διασφαλίζει αφενός πλήρη 
συμμόρφωση με τη Σύμβαση της 
UNESCO για την προστασία και την 
προώθηση της πολυμορφίας των 
πολιτιστικών εκφράσεων και αφετέρου 
απόλυτο σεβασμό των πρακτικών των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 485
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο x γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x γ) να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι για την 
πολιτιστική παραγωγή που προκύπτουν 
από τη διαφορετική ερμηνεία του τι 
συνιστά εμπορικό απόρρητο στις ΗΠΑ 
και στην ΕΕ·

Or. en



AM\1055725EL.doc 105/135 PE552.120v01-00

EL

Τροπολογία 486
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορές ως προς το άνοιγμα 
των αγορών δημόσιων προμηθειών και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και το 
τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες για την απόκτηση 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις στις 
ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε 
πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
κυκλοφοριακών υποδομών και τον τομέα 
των αγαθών και των υπηρεσιών, με 
σεβασμό των κριτηρίων βιωσιμότητας 
για τις συμβάσεις και από τις δύο 
πλευρές, μεταξύ άλλων η νέα δέσμη 
μέτρων της ΕΕ για τις συμβάσεις και τις 
παραχωρήσεις που θα τεθεί σε ισχύ το 
2016·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 487
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται
υπόψη οι διαφορές ως προς το άνοιγμα 
των αγορών δημόσιων προμηθειών και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και το 
τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες για την απόκτηση 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις στις 

xi) να διασφαλιστεί, με σεβασμό της νέας 
δέσμης μέτρων της ΕΕ για τις συμβάσεις 
και τις παραχωρήσεις η οποία θα τεθεί σε 
ισχύ το 2016, ότι λαμβάνεται υπόψη το 
τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες για την απόκτηση 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις στις 
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ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε 
πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
κυκλοφοριακών υποδομών και τον τομέα 
των αγαθών και των υπηρεσιών, με 
σεβασμό των κριτηρίων βιωσιμότητας 
για τις συμβάσεις και από τις δύο 
πλευρές, μεταξύ άλλων η νέα δέσμη 
μέτρων της ΕΕ για τις συμβάσεις και τις 
παραχωρήσεις που θα τεθεί σε ισχύ το 
2016·

ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε 
πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
κυκλοφοριακών υποδομών και τον τομέα 
των αγαθών και των υπηρεσιών, στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν επί του 
παρόντος διαφορές ως προς το άνοιγμα 
της αμερικανικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 488
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορές ως προς το άνοιγμα των 
αγορών δημόσιων προμηθειών και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού και το 
τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες για την απόκτηση 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις στις 
ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε 
πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
κυκλοφοριακών υποδομών και τον τομέα 
των αγαθών και των υπηρεσιών, με 
σεβασμό των κριτηρίων βιωσιμότητας για 
τις συμβάσεις και από τις δύο πλευρές, 
μεταξύ άλλων η νέα δέσμη μέτρων της ΕΕ 
για τις συμβάσεις και τις παραχωρήσεις 
που θα τεθεί σε ισχύ το 2016·

xi) να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορές ως προς το άνοιγμα των 
αγορών δημόσιων προμηθειών και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού και το 
τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες για την απόκτηση 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις στις 
ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε 
πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
κυκλοφοριακών υποδομών και τον τομέα 
των αγαθών και των υπηρεσιών, τον τομέα 
των έργων πολιτικού μηχανικού, των 
αεροδρομίων, των αστικών μεταφορών 
και των ενεργειακών υποδομών με 
σεβασμό των κριτηρίων βιωσιμότητας για 
τις συμβάσεις και από τις δύο πλευρές, 
μεταξύ άλλων η νέα δέσμη μέτρων της ΕΕ 
για τις συμβάσεις και τις παραχωρήσεις 
που θα τεθεί σε ισχύ το 2016·

Or. fr
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Τροπολογία 489
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
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορές ως προς το άνοιγμα 
των αγορών δημόσιων προμηθειών και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και το 
τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες για την απόκτηση 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις στις 
ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε 
πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
κυκλοφοριακών υποδομών και τον τομέα 
των αγαθών και των υπηρεσιών, με 
σεβασμό των κριτηρίων βιωσιμότητας 
για τις συμβάσεις και από τις δύο 
πλευρές, μεταξύ άλλων η νέα δέσμη 
μέτρων της ΕΕ για τις συμβάσεις και τις 
παραχωρήσεις που θα τεθεί σε ισχύ το 
2016·

xi) να διατηρήσει υψηλό επίπεδο 
φιλοδοξίας όσον αφορά τον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ώστε 
να εξισορροπηθούν εκ νέου, με βάση την 
αρχή της αμοιβαιότητας, οι μεγάλες
διαφορές που υφίστανται επί του 
παρόντος ως προς το άνοιγμα των αγορών 
δημόσιων προμηθειών και να διευρυνθεί 
σημαντικά το άνοιγμα της αγοράς των 
ΗΠΑ, που εξακολουθεί να υπόκειται στον 
νόμο Buy American Act του 1933, βάσει 
των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί σε 
διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της 
συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις 
και με στόχο την εξάλειψη των 
περιορισμών που εφαρμόζονται στις 
ΗΠΑ σε ομοσπονδιακό και διοικητικό 
επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο πολιτειών·
τονίζει ιδίως την ανάγκη διασφάλισης της 
τήρησης των δεσμεύσεων των 
ομοσπονδιακών αρχών των ΗΠΑ σε κάθε 
πολιτικό και διοικητικό επίπεδο· να 
διασφαλιστεί ότι λαμβάνεται υπόψη το 
τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες, και δη οι ΜΜΕ, για 
την απόκτηση πρόσβασης χωρίς 
διακρίσεις σε δημόσιες συμβάσεις στις 
ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε 
πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
κυκλοφοριακών υποδομών και τον τομέα 
των αγαθών και των υπηρεσιών· να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση του 
κεφαλαίου που περιλαμβάνει τις νέες 
οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 
και τις παραχωρήσεις, κυρίως όσον αφορά 
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τον ορισμό της δημόσιας συνεργασίας, 
των εξαιρέσεων, της πρόσβασης των 
ΜΜΕ και της χρήσης των κριτηρίων για 
την οικονομικά πλέον συμφέρουσα 
προσφορά (ΜΕΑΤ)·

Or. en

Τροπολογία 490
Tokia Saïfi, Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορές ως προς το άνοιγμα 
των αγορών δημόσιων προμηθειών και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και το 
τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες για την απόκτηση 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις στις 
ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε 
πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
κυκλοφοριακών υποδομών και τον τομέα 
των αγαθών και των υπηρεσιών, με 
σεβασμό των κριτηρίων βιωσιμότητας για 
τις συμβάσεις και από τις δύο πλευρές, 
μεταξύ άλλων η νέα δέσμη μέτρων της ΕΕ 
για τις συμβάσεις και τις παραχωρήσεις 
που θα τεθεί σε ισχύ το 2016·

xi) να διασφαλιστεί ότι θα καταργηθούν οι 
διαφορές ως προς το άνοιγμα των αγορών 
δημόσιων προμηθειών και στις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού προκειμένου να 
επιτευχθεί η πρόσβαση στις δημόσιες 
συμβάσεις βάσει της αρχής της 
αμοιβαιότητας, δεδομένου κυρίως του 
τεράστιου ενδιαφέροντος που 
επιδεικνύουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες για 
την απόκτηση πρόσβασης σε δημόσιες 
συμβάσεις στις ΗΠΑ τόσο σε 
ομοσπονδιακό όσο και σε πολιτειακό 
επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών 
και τον τομέα των αγαθών και των 
υπηρεσιών, με σεβασμό των κριτηρίων 
βιωσιμότητας για τις συμβάσεις και από τις 
δύο πλευρές, μεταξύ άλλων η νέα δέσμη 
μέτρων της ΕΕ για τις συμβάσεις και τις 
παραχωρήσεις που θα τεθεί σε ισχύ το 
2016·

Or. fr

Τροπολογία 491
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται
υπόψη οι διαφορές ως προς το άνοιγμα των 
αγορών δημόσιων προμηθειών και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού και το 
τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες για την απόκτηση 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις στις 
ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε 
πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
κυκλοφοριακών υποδομών και τον τομέα 
των αγαθών και των υπηρεσιών, με 
σεβασμό των κριτηρίων βιωσιμότητας για 
τις συμβάσεις και από τις δύο πλευρές, 
μεταξύ άλλων η νέα δέσμη μέτρων της 
ΕΕ για τις συμβάσεις και τις 
παραχωρήσεις που θα τεθεί σε ισχύ το 
2016·

xi) να ληφθεί υπόψη ότι παρόλες τις
διαφορές ως προς το άνοιγμα των αγορών 
δημόσιων προμηθειών και στις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού, το περαιτέρω 
άνοιγμα των αγορών δημόσιων 
προμηθειών θα μείωνε τα περιθώρια 
χάραξης πολιτικής των κυβερνήσεων, 
καθώς οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
αποτελέσουν σημαντικό μέσο προώθησης 
μακροοικονομικών στόχων όπως η 
τοπική ανάπτυξη· εν πάση περιπτώσει, 
πρέπει να διασφαλιστεί ρητά ότι δεν θα 
περιοριστεί η εφαρμογή κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών κριτηρίων για τις 
δημόσιες συμβάσεις και το δικαίωμα 
εσωτερικής ανάθεσης συμβάσεων καθώς 
και διαδημοτικής συνεργασίας και από τις 
δύο πλευρές·

Or. en

Τροπολογία 492
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορές ως προς το άνοιγμα των 
αγορών δημόσιων προμηθειών και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού και το 
τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες για την απόκτηση 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις στις 
ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε 
πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
κυκλοφοριακών υποδομών και τον τομέα 

xi) να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι μεγάλες διαφορές ως προς το 
άνοιγμα των αγορών δημόσιων 
προμηθειών και στις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού και το τεράστιο ενδιαφέρον 
που επιδεικνύουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες 
για την απόκτηση πρόσβασης σε δημόσιες 
συμβάσεις στις ΗΠΑ τόσο σε 
ομοσπονδιακό όσο και σε πολιτειακό 
επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
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των αγαθών και των υπηρεσιών, με 
σεβασμό των κριτηρίων βιωσιμότητας για 
τις συμβάσεις και από τις δύο πλευρές, 
μεταξύ άλλων η νέα δέσμη μέτρων της ΕΕ 
για τις συμβάσεις και τις παραχωρήσεις 
που θα τεθεί σε ισχύ το 2016·

κυκλοφοριακών υποδομών και των 
υποδομών μεταφορών και τον τομέα των 
αγαθών και των υπηρεσιών, 
επισημαίνοντας ότι το 85% των 
δημόσιων διαγωνισμών της ΕΕ είναι 
ανοικτοί στις ΗΠΑ ενώ μόνο το 32% των 
δημόσιων διαγωνισμών των ΗΠΑ είναι 
ανοικτοί στην ΕΕ· να διασφαλιστεί ο 
σεβασμός των κριτηρίων βιωσιμότητας για 
τις συμβάσεις και από τις δύο πλευρές, 
μεταξύ άλλων η νέα δέσμη μέτρων της ΕΕ 
για τις συμβάσεις και τις παραχωρήσεις 
που θα τεθεί σε ισχύ το 2016·

Or. en

Τροπολογία 493
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορές ως προς το άνοιγμα των 
αγορών δημόσιων προμηθειών και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού και το 
τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες για την απόκτηση 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις στις 
ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε 
πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
κυκλοφοριακών υποδομών και τον τομέα 
των αγαθών και των υπηρεσιών, με 
σεβασμό των κριτηρίων βιωσιμότητας για 
τις συμβάσεις και από τις δύο πλευρές, 
μεταξύ άλλων η νέα δέσμη μέτρων της ΕΕ 
για τις συμβάσεις και τις παραχωρήσεις 
που θα τεθεί σε ισχύ το 2016·

xi) να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορές ως προς το άνοιγμα των 
αγορών δημόσιων προμηθειών και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού και οι 
πολιτικές ευαισθησίες που συνδέονται με 
το άνοιγμα αυτού του σημαντικού τομέα 
βιομηχανικής πολιτικής όταν εξετάζεται 
το τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν 
οι ευρωπαϊκές εταιρείες για την απόκτηση 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις στις 
ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε 
πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
κυκλοφοριακών υποδομών και τον τομέα 
των αγαθών και των υπηρεσιών, με 
σεβασμό των κριτηρίων βιωσιμότητας, της 
εργατικής νομοθεσίας και ειδικών 
διατάξεων για τις κοινωνικές υπηρεσίες, 
τις υπηρεσίες υγείας, τις υπηρεσίες 
εκπαίδευσης και άλλες υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος για τις συμβάσεις και από τις 
δύο πλευρές, μεταξύ άλλων η νέα δέσμη 
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μέτρων της ΕΕ για τις συμβάσεις και τις 
παραχωρήσεις που θα τεθεί σε ισχύ το 
2016· να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορές μεταξύ εκ του νόμου 
και εκ των πραγμάτων ανοίγματος της 
αγοράς προμηθειών στην ΕΕ και ότι 
γίνονται πλήρεις εκτιμήσεις των εξόδων 
ελευθέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 494
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορές ως προς το άνοιγμα των 
αγορών δημόσιων προμηθειών και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού και το 
τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες για την απόκτηση 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις στις 
ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε 
πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
κυκλοφοριακών υποδομών και τον τομέα 
των αγαθών και των υπηρεσιών, με 
σεβασμό των κριτηρίων βιωσιμότητας για 
τις συμβάσεις και από τις δύο πλευρές, 
μεταξύ άλλων η νέα δέσμη μέτρων της ΕΕ 
για τις συμβάσεις και τις παραχωρήσεις 
που θα τεθεί σε ισχύ το 2016·

xi) να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορές ως προς το άνοιγμα των 
αγορών δημόσιων προμηθειών και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού και το 
τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες για την απόκτηση 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις στις 
ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε 
πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
κυκλοφοριακών υποδομών και τον τομέα 
των αγαθών και των υπηρεσιών, με 
σεβασμό των υφιστάμενων νομικών 
πλαισίων για τις συμβάσεις και από τις δύο 
πλευρές, μεταξύ άλλων η νέα δέσμη 
μέτρων της ΕΕ για τις συμβάσεις και τις 
παραχωρήσεις που θα τεθεί σε ισχύ το 
2016· να διασφαλιστεί ότι κανένα μέρος 
δεν θα εγκρίνει νέα μέτρα που 
περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά 
προμηθειών, πέραν των μέτρων που 
εφαρμόζονται ήδη·

Or. en
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Τροπολογία 495
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορές ως προς το άνοιγμα των 
αγορών δημόσιων προμηθειών και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού και το 
τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες για την απόκτηση 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις στις 
ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε 
πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
κυκλοφοριακών υποδομών και τον τομέα 
των αγαθών και των υπηρεσιών, με 
σεβασμό των κριτηρίων βιωσιμότητας για 
τις συμβάσεις και από τις δύο πλευρές, 
μεταξύ άλλων η νέα δέσμη μέτρων της ΕΕ 
για τις συμβάσεις και τις παραχωρήσεις 
που θα τεθεί σε ισχύ το 2016·

xi) να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορές ως προς το άνοιγμα των 
αγορών δημόσιων προμηθειών και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού και το 
τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες για την απόκτηση 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις στις 
ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε 
πολιτειακό επίπεδο, για παράδειγμα στον 
κατασκευαστικό τομέα, τον τομέα των 
κυκλοφοριακών υποδομών και τον τομέα 
των αγαθών και των υπηρεσιών, με 
σεβασμό των κριτηρίων βιωσιμότητας για 
τις συμβάσεις και από τις δύο πλευρές, 
μεταξύ άλλων η νέα δέσμη μέτρων της ΕΕ 
για τις συμβάσεις και τις παραχωρήσεις 
που θα τεθεί σε ισχύ το 2016· να κληθεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει, κατά το 
πρότυπο του αμερικανικού νόμου περί 
επιχειρήσεων «American Business Act», 
έναν ευρωπαϊκό νόμο περί επιχειρήσεων 
«European Business Act» με στόχο την 
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης 
των ΜΜΕ και της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας·

Or. fr

Τροπολογία 496
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi α) λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν 
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σημαντικό μέρος της οικονομίας της ΕΕ 
και των λοιπών εμπορικών εταίρων και 
είναι ως εκ τούτου μείζονος οικονομικού 
ενδιαφέροντος για την ΕΕ να 
υπογραμμιστεί ότι πρέπει να αποτελούν 
μέρος οποιασδήποτε τελικής συνολικής 
συμφωνίας TTIP·

Or. en

Τροπολογία 497
Markus Pieper, Markus Ferber, Othmar Karas, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Antonio
Tajani, Paul Rübig, Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi α) να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η 
απαγόρευση των διακρίσεων για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες, και δη τις ΜΜΕ, 
κατά την υποβολή προσφορών για 
δημόσιες συμβάσεις στην αμερικανική 
αγορά σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 498
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi α) να διασφαλιστεί ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες θα αυξήσουν τη διαφάνεια της 
ισχύουσας διαδικασίας ανάθεσης 
συμβάσεων στην επικράτειά τους με τη 
δημιουργία μιας ενιαίας διαδικτυακής 
πύλης για τη δημοσίευση των 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, με 
στόχο την εξασφάλιση καλύτερης 
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προβολής των δημοσίων συμβάσεων σε 
αλλοδαπούς υποψήφιους συμμετέχοντες·

Or. fr

Τροπολογία 499
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi α) να ληφθεί υπόψη ότι η ΕΕ άνοιξε 
μονομερώς και πολύ γρήγορα την αγορά 
δημόσιων προμηθειών της και δεν θα 
πρέπει να ανταλλάξει το άνοιγμα των 
δημοσίων συμβάσεων στις ΗΠΑ με τη 
δυνατότητα διατήρησης ή ανάκτησης 
των περιθωρίων χάραξης πολιτικής στην 
αγορά δημόσιων προμηθειών της, 
πράγμα που είναι εξαιρετικά καίριας 
σημασίας, ιδίως για την αντιμετώπιση 
της οικονομικής κρίσης και την 
προώθηση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας σε τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 500
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi α) να συνεχιστούν οι προσπάθειες για 
την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού 
και την καθιέρωση ενός νέου επιπέδου 
διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά προμηθειών που παρακωλύει 
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ο προστατευτισμός των ΗΠΑ, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και 
αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την 
πρόκληση της διαπραγμάτευσης με τις 
ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ στις 
περιπτώσεις όπου το εν λόγω ζήτημα 
(δημόσιες συμβάσεις) αποτελεί 
πολιτειακή αρμοδιότητα· εξαιτίας του 
προστατευτισμού δεν έχουν τη 
δυνατότητα οι εταιρείες της ΕΕ να 
προβαίνουν σε επενδύσεις σε μεγάλα έργα 
υποδομών μεταφορών (όπως 
σιδηροδρομικά έργα και λιμενικές 
υποδομές) λόγω: i) ρυθμιστικών 
φραγμών, φραγμών στον τομέα της 
τυποποίησης και διοικητικών 
περιορισμών και ii) των διατάξεων «Buy 
American» οι οποίες θέτουν ουσιαστικά 
σε σοβαρά μειονεκτική θέση αγαθά και 
υπηρεσίες της ΕΕ· να εργαστεί για ένα 
τελικό αποτέλεσμα στην TTIP με 
ανοικτές και προβλέψιμες διαδικαστικές 
απαιτήσεις στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ισότιμη πρόσβαση για τις εταιρείες της 
ΕΕ και των ΗΠΑ στις αντίστοιχες αγορές 
κατά την υποβολή προσφορών σε 
δημόσιους διαγωνισμούς·

Or. en

Τροπολογία 501
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi α) να αναγνωριστεί το ιδιαίτερα 
ευαίσθητο καθεστώς των δημόσιων 
συμβάσεων και επενδύσεων στον τομέα 
της άμυνας, αλλά να διασφαλιστεί ότι δεν 
θα χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά ως 
συγκεκαλυμμένη χορήγηση κρατικής 
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ενίσχυσης·

Or. en

Τροπολογία 502
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi α) να διασφαλιστεί ότι οι νέοι 
ευρωπαϊκοί κανόνες που εγκρίθηκαν 
κατά την αναθεώρηση των οδηγιών για 
τις δημόσιες συμβάσεις θα διατηρηθούν 
και θα προωθηθούν στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά 
την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις σύμφωνα με το παράδειγμα 
του αμερικανικού νόμου περί μικρών 
επιχειρήσεων (Small Business Act), τα 
κριτήρια ανάθεσης με βάση τη βέλτιστη 
σχέση ποιότητας-τιμής και όχι τη 
χαμηλότερη τιμή, τις συμβάσεις που 
ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα σε 
φορείς της κοινωνικής οικονομίας, τη 
δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να 
συνεργάζονται σε διακοινοτικούς 
σχηματισμούς και τα όρια κάτω από τα 
οποία η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων 
δεν υπόκειται σε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς 
κανόνες·

Or. fr

Τροπολογία 503
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi β (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi β) να γίνει σεβαστό το δικαίωμα των 
αναθετουσών αρχών να ευνοούν στις 
δημόσιες συμβάσεις τις βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού, με σκοπό να 
συμβάλουν στην καλύτερη προστασία του 
περιβάλλοντος·

Or. fr

Τροπολογία 504
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi γ) να διασφαλιστεί ότι οι συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα θα εξαιρεθούν 
από τις διαπραγματεύσεις, λόγω του 
ιδιαίτερα σημαντικού διακυβεύματος που 
αντιπροσωπεύουν για τις δημόσιες αρχές, 
ιδίως όσον αφορά την τοπική ανάπτυξη·

Or. fr

Τροπολογία 505
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xi δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi δ) να διασφαλιστεί ότι οι συμβάσεις 
παραχώρησης θα εξαιρεθούν από τις 
διαπραγματεύσεις, λόγω του ιδιαίτερα 
σημαντικού διακυβεύματος που 
αντιπροσωπεύουν για τις δημόσιες αρχές, 
δεδομένης της γενικά μακράς τους 
διάρκειας·
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Or. fr

Τροπολογία 506
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να προωθηθεί η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ 
σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την προαγωγή 
των προτύπων βιωσιμότητας για τις 
δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων κατά 
την υλοποίηση της πρόσφατα 
αναθεωρημένης συμφωνίας για τις 
κρατικές προμήθειες·

xii) να προωθηθεί η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ 
σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την προαγωγή 
των κοινών προτύπων για τις δημόσιες 
συμβάσεις, μεταξύ άλλων κατά την 
υλοποίηση της πρόσφατα αναθεωρημένης 
συμφωνίας για τις κρατικές προμήθειες·

Or. en

Τροπολογία 507
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να προωθηθεί η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ 
σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την προαγωγή 
των προτύπων βιωσιμότητας για τις 
δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων κατά 
την υλοποίηση της πρόσφατα 
αναθεωρημένης συμφωνίας για τις 
κρατικές προμήθειες·

xii) να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιες αρχές 
έχουν την ευκαιρία να υιοθετήσουν 
κοινωνικά και οικολογικά υπεύθυνες 
πολιτικές δημόσιων συμβάσεων και ότι οι 
διατάξεις περί δημόσιων συμβάσεων δεν 
εμποδίζουν τις δημόσιες αρχές να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές ανάγκες· να 
διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές για τις 
δημόσιες συμβάσεις ευθυγραμμίζονται με 
τη Σύμβαση αριθ. 94 της ΔΟΕ σχετικά με 
τις ρήτρες εργασίας στις δημόσιες 
συμβάσεις· να προωθηθεί η συνεργασία 
ΕΕ-ΗΠΑ σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την 
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προαγωγή των προτύπων βιωσιμότητας για 
τις δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων 
κατά την υλοποίηση της πρόσφατα 
αναθεωρημένης συμφωνίας για τις 
κρατικές προμήθειες·

Or. en

Τροπολογία 508
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να προωθηθεί η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ 
σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την προαγωγή 
των προτύπων βιωσιμότητας για τις 
δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων κατά 
την υλοποίηση της πρόσφατα 
αναθεωρημένης συμφωνίας για τις 
κρατικές προμήθειες·

xii) να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών και των ΗΠΑ σε 
διεθνές επίπεδο με σκοπό την προαγωγή 
εύλογων εμπορικών συναλλαγών, με 
σεβασμό προς τις οικολογικές και 
κοινωνικές απαιτήσεις του κάθε κράτους 
μέλους και να αναγνωριστεί η κυριαρχία 
των κρατών μελών στο πλαίσιο της 
καθιέρωσης ενός επιπέδου προστασίας 
των δημοσίων συμβάσεών τους, που θα 
είναι τουλάχιστον ισότιμο με εκείνο των 
δημοσίων συμβάσεων στις ΗΠΑ·

Or. fr

Τροπολογία 509
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να προωθηθεί η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ 
σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την προαγωγή 
των προτύπων βιωσιμότητας για τις 
δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων κατά 
την υλοποίηση της πρόσφατα 

xii) να προωθηθεί η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ 
σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την προαγωγή 
των προτύπων βιωσιμότητας για τις 
δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων κατά 
την υλοποίηση της πρόσφατα 
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αναθεωρημένης συμφωνίας για τις 
κρατικές προμήθειες·

αναθεωρημένης συμφωνίας για τις 
κρατικές προμήθειες σε όλα τα 
ομοσπονδιακά και κατώτερα του 
ομοσπονδιακού διοικητικά επίπεδα·

Or. de

Τροπολογία 510
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να προωθηθεί η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ 
σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την προαγωγή 
των προτύπων βιωσιμότητας για τις 
δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων κατά 
την υλοποίηση της πρόσφατα 
αναθεωρημένης συμφωνίας για τις 
κρατικές προμήθειες·

xii) να προωθηθεί η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ 
σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την προαγωγή 
των προτύπων βιωσιμότητας για τις 
δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων κατά 
την υλοποίηση της πρόσφατα 
αναθεωρημένης συμφωνίας για τις 
κρατικές προμήθειες και την έγκριση και 
τη συμμόρφωση με τους κανόνες 
κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων 
βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)·

Or. es

Τροπολογία 511
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να προωθηθεί η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ 
σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την 
προαγωγή των προτύπων βιωσιμότητας 
για τις δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ 
άλλων κατά την υλοποίηση της πρόσφατα 
αναθεωρημένης συμφωνίας για τις 

xii) να προωθηθεί η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ 
σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την 
προώθηση των διεθνών συμφωνιών στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων·
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κρατικές προμήθειες·

Or. en

Τροπολογία 512
Eleonora Forenza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xii – στοιχείο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στις 
δημόσιες συμβάσεις περιορίζεται και 
ρυθμίζεται όταν χρησιμοποιείται για την 
ενθάρρυνση της βιώσιμης τοπικής 
παραγωγής και κατανάλωσης ή της 
πρόσβασης στην αγορά προϊόντων 
δίκαιου εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 513
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι πολιτείες των 
ΗΠΑ περιλαμβάνονται στη 
διαπραγματευτική διαδικασία 
προκειμένου να επιτευχθούν ουσιαστικά 
αποτελέσματα από το άνοιγμα των 
δημόσιων συμβάσεων προμηθειών στις 
ΗΠΑ σε εταιρείες από την ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 514
Marine Le Pen



PE552.120v01-00 122/135 AM\1055725EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι πολιτείες των 
ΗΠΑ περιλαμβάνονται στη 
διαπραγματευτική διαδικασία 
προκειμένου να επιτευχθούν ουσιαστικά 
αποτελέσματα από το άνοιγμα των 
δημόσιων συμβάσεων προμηθειών στις 
ΗΠΑ σε εταιρείες από την ΕΕ·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 515
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να διασφαλιστεί ότι οι πολιτείες των 
ΗΠΑ περιλαμβάνονται στη 
διαπραγματευτική διαδικασία προκειμένου 
να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα 
από το άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων 
προμηθειών στις ΗΠΑ σε εταιρείες από 
την ΕΕ·

xii) να διασφαλιστεί ότι οι πολιτείες των 
ΗΠΑ περιλαμβάνονται στη 
διαπραγματευτική διαδικασία προκειμένου 
να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα 
από το άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων 
προμηθειών στις ΗΠΑ σε εταιρείες από 
την ΕΕ· να ληφθεί υπόψη ότι, χωρίς 
σαφές άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών στις ΗΠΑ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει σε καμία 
περίπτωση να εγκρίνει τη συμφωνία·

Or. it

Τροπολογία 516
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι πολιτείες των 
ΗΠΑ περιλαμβάνονται στη 
διαπραγματευτική διαδικασία προκειμένου 
να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα 
από το άνοιγμα των δημόσιων 
συμβάσεων προμηθειών στις ΗΠΑ σε 
εταιρείες από την ΕΕ·

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι πολιτείες των 
ΗΠΑ περιλαμβάνονται στη 
διαπραγματευτική διαδικασία, όπως και ο 
τομέας της τοπικής αυτοδιοίκησης στην
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 517
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι πολιτείες των 
ΗΠΑ περιλαμβάνονται στη 
διαπραγματευτική διαδικασία προκειμένου 
να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα 
από το άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων 
προμηθειών στις ΗΠΑ σε εταιρείες από 
την ΕΕ·

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι πολιτείες των 
ΗΠΑ περιλαμβάνονται στη 
διαπραγματευτική διαδικασία προκειμένου 
να επιτευχθούν ουσιαστικά, σταθερά και 
απτά αποτελέσματα από το άνοιγμα των 
δημόσιων συμβάσεων προμηθειών στις 
ΗΠΑ σε εταιρείες από την ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 518
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiii α) να διασφαλιστεί ότι οι ευαίσθητοι 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας δεν 
θα περιληφθούν στις διαπραγματεύσεις 
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που αφορούν την πρόσβαση στις 
δημόσιες συμβάσεις δεδομένου ότι αυτό 
μπορεί να δημιουργήσει άνισες συνθήκες 
ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή 
αμυντική βιομηχανία και να έλθει σε 
αντίθεση με τους στόχους που όρισαν οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου Άμυνας του 
2013·

Or. fr

Τροπολογία 519
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiii α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiii α) να ζητηθεί η ανάληψη σαφούς 
δέσμευσης για ανάκληση των 
υφιστάμενων αντισυνδικαλιστικών νόμων 
όπως είναι οι νόμοι που αφορούν το 
δικαίωμα στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία 520
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ, χωρίς μετριασμό των ευρωπαϊκών 
κανόνων· με δεδομένη την ολοκλήρωση 
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οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

των διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

Or. en

Τροπολογία 521
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματευτές λαμβάνουν μέτρα για 
την ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών 
στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· με 
δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

Or. en

Τροπολογία 522
Franck Proust



PE552.120v01-00 126/135 AM\1055725EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ προκειμένου να αποφευχθεί η 
καταστρατήγηση των κανόνων σχετικά 
με τον τόπο παραγωγής ή μεταποίησης 
των προϊόντων και το επίπεδο της 
μεταποίησης μέσω άλλων συμφωνιών 
που έχουν υπογραφεί· με δεδομένη την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για 
τη συνολική οικονομική και εμπορική 
συμφωνία (CETA) μεταξύ της ΕΕ και του 
Καναδά και τη δυνητική επικαιροποίηση 
της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών 
ΕΕ-Μεξικού, καθώς και των διμερών 
συμφωνιών που διαπραγματεύονται οι 
Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της 
εταιρικής σχέσης του Ειρηνικού (TPP), 
θα χρειαστεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
σώρευσης και το πεδίο εφαρμογής αυτής·

Or. fr

Τροπολογία 523
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους 
κανόνες καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 

xiv) να διασφαλιστεί η προώθηση των 
κανόνων καταγωγής στα πεδία δράσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
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συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

Or. fr

Τροπολογία 524
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· να διασφαλιστεί παράλληλα ότι δεν 
συσσωρεύονται παραχωρήσεις που έχουν 
ήδη χορηγηθεί σε άλλες εμπορικές 
συμφωνίες, προκειμένου να μην 
αποδυναμωθεί η προστασία ευαίσθητων 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 525
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
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ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής· θεωρεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις συνιστούν ευκαιρία 
σύγκλισης για την επίτευξη υψηλών 
κοινών προτύπων στον τομέα της 
υποχρεωτικής ένδειξης καταγωγής των 
προϊόντων, ώστε να διασφαλιστούν 
πλήρως οι καταναλωτές και να 
δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
μεταξύ των οικονομικών φορέων όσον 
αφορά την πρόσβαση στις αντίστοιχες 
αγορές.

Or. en

Τροπολογία 526
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής προκειμένου να 
περιοριστούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο·
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Or. fr

Τροπολογία 527
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και
ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων της ΕΕ με 
τις πολύ πιο φιλόδοξες προσεγγίσεις που 
ισχύουν στις ΗΠΑ· να διασφαλιστούν 
υποχρεωτικά κοινά πρότυπα για τον 
ορισμό της καταγωγής των προϊόντων, 
προκειμένου οι καταναλωτές να είναι σε 
θέση να γνωρίζουν την προέλευση των 
προϊόντων που αγοράζουν, οι τελωνειακές 
αρχές να καταπολεμούν με πιο 
αποτελεσματικό τρόπο την παραποίηση, 
και οι οικονομικοί φορείς να έχουν 
ισότιμη πρόσβαση στην αγορά· να ληφθεί 
υπόψη ότι, χωρίς την επίτευξη 
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων προς την 
κατεύθυνση αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει σε καμία 
περίπτωση να εγκρίνει τη συμφωνία·

Or. it

Τροπολογία 528
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
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καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

καταγωγής συμβιβάζουν τις προσεγγίσεις
ΕΕ και ΗΠΑ κατά τρόπο που λαμβάνει 
υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τα 
συμφέροντα των Ευρωπαίων παραγωγών 
και, ως εκ τούτου, συμβάλλει στην
οικονομική ανάπτυξη και προάγει τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ, 
προστατεύοντας παράλληλα τα 
ευαίσθητα προϊόντα· εντούτοις, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι η TTIP αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση του εμπορίου γνήσιων 
αμερικανικών και ενωσιακών προϊόντων 
και όχι εισαγωγών από τρίτες χώρες· θα 
χρειαστεί να εξετασθούν κατά περίπτωση 
εξαιρέσεις για ορισμένα προϊόντα και να 
χορηγηθούν εξαιρέσεις από κάθε είδους 
σώρευση για ευαίσθητους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 529
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Christofer
Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ και στην κατάρτιση 
αποτελεσματικών κανόνων καταγωγής·
με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

Or. de
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Τροπολογία 530
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα πρέπει να διενεργηθεί 
ανεξάρτητη αξιολόγηση των επιπτώσεων 
της επέκτασης της διατλαντικής αγοράς 
στη Βορειοαμερικανική Συμφωνία 
Ελεύθερων Συναλλαγών (NAFTA) 
προτού εξετασθεί το ενδεχόμενο 
σώρευσης και το πεδίο εφαρμογής αυτής·

Or. en

Τροπολογία 531
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους 
κανόνες καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 

xiv) να διασφαλιστεί, με την ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, ότι θα εξετασθεί το ενδεχόμενο 
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(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

σώρευσης και το πεδίο εφαρμογής αυτής
ενόψει της δυνητικής δημιουργίας στο 
μέλλον μιας διατλαντικής ζώνης 
ελεύθερων συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 532
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ, καθώς δεν υπάρχει σαφής 
ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα 
αγαθά που εισάγονται από τρίτες χώρες·
με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

Or. en

Τροπολογία 533
Goffredo Maria Bettini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες 
καταγωγής θα στοχεύουν στον 
συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και 
ΗΠΑ· με δεδομένη την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συνολική 
οικονομική και εμπορική συμφωνία 
(CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά 
και τη δυνητική επικαιροποίηση της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-
Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο 
εφαρμογής αυτής· θεωρεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις συνιστούν ευκαιρία 
σύγκλισης για την επίτευξη υψηλών 
κοινών προτύπων στον τομέα της 
υποχρεωτικής ένδειξης καταγωγής των 
προϊόντων, ώστε να διασφαλιστούν 
πλήρως οι καταναλωτές και να 
δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
μεταξύ των οικονομικών φορέων όσον 
αφορά την πρόσβαση στις αντίστοιχες 
αγορές·

Or. en

Τροπολογία 534
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv a) οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας δεν 
πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της συμφωνίας και θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της 
συμφωνίας μέσω οριζόντιας εξαίρεσης 
που θα περιλαμβάνει τις δημόσιες 
υπηρεσίες όλων των τομέων.

Or. de
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Τροπολογία 535
Franck Proust, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv α) προσθέτει ότι η ΕΕ θα πρέπει, 
εκτός από την καταγωγή των προϊόντων, 
να προωθήσει περαιτέρω τις αρχές της 
τεχνογνωσίας και της παράδοσης που 
προστατεύονται από ευρωπαϊκές 
γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ), έτσι ώστε η 
πλήρης αναγνώρισή τους και στις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού να καταστήσει 
δυνατή τη συνύπαρξή τους με τα σήματα·
τονίζει ότι οι ανησυχίες αυτές θα 
μπορούσαν να επεκταθούν και στις 
γεωγραφικές ενδείξεις για μη γεωργικά 
προϊόντα· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να 
επιλυθούν τα ζητήματα σφετερισμού και 
καταχρηστικής εκμετάλλευσης της 
φήμης ορισμένων προϊόντων υψηλού 
κύρους κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων με στόχο τον 
τερματισμό των παραβιάσεων όσον 
αφορά την πρόσβαση των εν λόγω 
προϊόντων στην αγορά·

Or. fr

Τροπολογία 536
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv α) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
αποτελεί ανοικτή συμφωνία και να 
εξεταστούν τρόποι με τους οποίους 
πολύτιμοι εταίροι, οι οποίοι διατηρούν 
συμφέρον επί των διαπραγματεύσεων για 
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την TTIP λόγω συμφωνιών τελωνειακής 
ένωσης με την ΕΕ ή τις ΗΠΑ, μπορούν 
να ενημερώνονται πιο ενεργά για τις 
εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 537
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv α) να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ θα θεσπίσουν κοινούς κανόνες για 
τον καθορισμό της καταγωγής των 
προϊόντων, εξασφαλίζοντας ότι οι 
κανόνες αυτοί θα είναι σαφείς, εύκολα 
εφαρμόσιμοι, ευνοϊκοί για το δίκαιο 
εμπόριο και ότι θα λαμβάνουν υπόψη 
τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις στον 
τομέα της παραγωγής·

Or. fr

Τροπολογία 538
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο xiv β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv β) να επιδιωχθεί η διασφάλιση 
έμμεσου οφέλους των αναπτυσσόμενων 
χωρών από την TTIP και η δέσμευσή 
τους στην προώθηση της πολυμερούς 
ατζέντας για το εμπόριο·

Or. en


