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Τροπολογία 539
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) όσον αφορά τους ΜΔΦ:

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω 
της διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας 
και ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι 
ιδιαίτερα σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά 
μέτρα και τα πρότυπα που έχουν 
θεμελιώδη σημασία και δεν μπορούν να 
διακυβευθούν, εκείνα που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο μιας κοινής 
προσέγγισης, τους τομείς όπου είναι 
επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση βάσει 
κοινού υψηλού προτύπου και ισχυρού 
συστήματος εποπτείας της αγοράς και 
εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

διαγράφεται

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών 
συμφωνιών για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· 
να υπάρξει καταρχάς στόχευση στην 
αύξηση της διαφάνειας και του ανοιχτού 
χαρακτήρα, ενισχύοντας τον διάλογο 
μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και τη 
συνεργασία μεταξύ των διεθνών φορέων 
καθορισμού προτύπων· να αναγνωριστεί, 
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κατά τις διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ 
και τους ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων 
των μερών να διαχειρίζονται τον κίνδυνο 
ανάλογα με το επίπεδο που κρίνουν 
κατάλληλο για την προστασία της ζωής 
και της υγείας ανθρώπων, ζώων και 
φυτών· να γίνουν σεβαστές και να 
προαχθούν οι ευαισθησίες και οι 
θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς, 
όπως είναι η ενωσιακή αρχή της 
προφύλαξης·
(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών 
και να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση 
και η έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, 
βάσει επιτυχημένων διεθνών εμπειριών 
όπως, για παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή 
το παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα 
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να 
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 
τους καταναλωτές και το περιβάλλον 
παράλληλα με τον αντίκτυπο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις· να 
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή το 
ενδεχόμενο προώθησης της ρυθμιστικής 
συμβατότητας και μόνον εφόσον δεν 
θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και 
στόχοι πολιτικής·
(iv) να καθοριστεί σαφώς, στο πλαίσιο 
της μελλοντικής ρυθμιστικής 
συνεργασίας, ποια μέτρα αφορούν τους 
ΤΦΕ και τις περιττές διοικητικές 
επιβαρύνσεις και διατυπώσεις και ποια 
συνδέονται με θεμελιώδη πρότυπα και 
κανονισμούς και δεν θα πρέπει να 
τροποποιηθούν·
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(v) να γίνουν σεβαστά στο έπακρο τα 
εδραιωμένα ρυθμιστικά συστήματα και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς 
και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της 
διαδικασίας λήψης των αποφάσεων στην 
ΕΕ και ο δημοκρατικός του έλεγχος επί 
των κανονιστικών διαδικασιών της ΕΕ 
κατά την κατάρτιση πλαισίου που θα 
αφορά τη μελλοντική συνεργασία, 
παραμένοντας παράλληλα σε εγρήγορση 
όσον αφορά την ισορροπημένη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών 
στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που 
περιλαμβάνονται στην κατάρτιση μιας 
ρυθμιστικής πρότασης·

Or. fr

Τροπολογία 540
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγή

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) όσον αφορά τους ΜΔΦ: γ) σχετικά με τον πυλώνα της 
ρυθμιστικής συνεργασίας και  συνοχής 
και τους ΜΔΦ:

Or. en

Τροπολογία 541
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο -i (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(-i)  θα περιλαμβάνει εγκάρσιες διατάξεις 
σχετικά με τη ρυθμιστική συνοχή και τη 
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διαφάνεια για την ανάπτυξη και 
υλοποίηση αποτελεσματικών, 
αποδοτικών από άποψη κόστους και πιο 
συμβατών κανονισμών για αγαθά και 
υπηρεσίες, καθώς και έγκαιρες 
διαβουλεύσεις σχετικά με σημαντικούς 
κανονισμούς, τη χρήση εκτιμήσεων του 
αντίκτυπου, αξιολογήσεις, περιοδική 
επανεξέταση των ισχυόντων ρυθμιστικών 
μέτρων και εφαρμογή ορθών 
ρυθμιστικών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 542
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 
πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας εγγυάται πλήρη 
αποκλεισμό οποιασδήποτε 
κατασταλτικής επίδρασης στη 
μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ και των 
κρατών μελών της, καθώς και νέες 
υποχρεώσεις αναφοράς για τους εθνικούς 
νομοθέτες· η ρυθμιστική συνεργασία θα
προωθεί ένα αποτελεσματικό οικονομικό 
περιβάλλον που θα προάγει τον 
ανταγωνισμό μέσω της διευκόλυνσης του 
εμπορίου και των επενδύσεων, 
αναπτύσσοντας παράλληλα και 
εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 
πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
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βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

Or. en

Τροπολογία 543
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 
πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας, σύμφωνα με την 
αρχή της προφύλαξης που ορίζει το 
άρθρο 191 ΣΛΕΕ, νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 
πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
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βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

Or. es

Τροπολογία 544
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας 
και ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι
ιδιαίτερα σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά 
μέτρα και τα πρότυπα που έχουν 
θεμελιώδη σημασία και δεν μπορούν να 
διακυβευθούν, εκείνα που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο μιας κοινής 
προσέγγισης, τους τομείς όπου είναι
επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση βάσει 
κοινού υψηλού προτύπου και ισχυρού 
συστήματος εποπτείας της αγοράς και 
εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκά υψηλά 
πρότυπα· να στηρίξει, σε πλήρη σεβασμό 
της κανονιστικής αυτονομίας, τη θέσπιση 
ενός υποχρεωτικού δομημένου διαλόγου 
και συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών 
αρχών και να τονίσει ότι αυτός θα πρέπει 
να περιλαμβάνει μηχανισμούς έγκαιρης 
προειδοποίησης και ανταλλαγών κατά τη 
στιγμή της προετοιμασίας των 
κανονισμών· να λαμβάνεται υπόψη ότι 
ρυθμιστικές αποκλίσεις είναι οι κεντρικοί 
μη δασμολογικοί φραγμοί (ΜΔΦ) στο 
εμπόριο, και ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα 
πρέπει να διερευνήσουν τρόπους για να 
προωθήσουν τη συμβατότητα, όπως είναι
η αμοιβαία αναγνώριση, η εναρμόνιση ή η 
ευθυγράμμιση των απαιτήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 545
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 
πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι
διαφορετικές κανονιστικές προσεγγίσεις 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ 
είναι δαπανηρές για τις βιομηχανίες και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και  
σημαντικά κέρδη ως προς την 
αποδοτικότητα μπορούν να αξιοποιηθούν 
με την ευθυγράμμιση των κανονιστικών 
προσεγγίσεων, επιτρέποντας συγχρόνως 
στις αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στις Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρήσουν 
και να επιτύχουν πρότυπα υψηλής 
ποιότητας και ασφάλειας για τους πολίτες 
τους· οι διαπραγματευτές και από τις δύο 
πλευρές πρέπει να εντοπίσουν και να είναι 
ιδιαίτερα σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά 
μέτρα και τα πρότυπα που έχουν 
θεμελιώδη σημασία και δεν μπορούν να 
διακυβευθούν, εκείνα που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο μιας κοινής 
προσέγγισης, τους τομείς όπου είναι 
επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση, όπως για 
παράδειγμα η επιθεώρηση των  
φαρμακευτικών μονάδων παραγωγής,
βάσει ενός κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της 
αγοράς, και εκείνα όπου είναι απλώς 
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δυνατή η βελτίωση της ανταλλαγής 
πληροφοριών, βάσει της εμπειρίας των 
συνομιλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ 
και ενάμισι έτος

Or. en

Τροπολογία 546
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω
της διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας 
και ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και 
τα πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας εξασφαλίζει το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας
της υγείας και της ασφάλειας,
συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για 
την ασφάλεια και ποιότητα των
τροφίμων,  των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτιστικής πολυμορφίας που 
υπάρχει στο εσωτερικό της ΕΕ, με 
ταυτόχρονη προώθηση ενός  
αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού  
οικονομικού περιβάλλοντος μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων·  να απορρίψει οποιαδήποτε 
προς τα κάτω εναρμόνιση των προτύπων, 
ή την αμοιβαία αναγνώριση μη 
ισοδύναμων προτύπων· να εξασφαλιστεί 
ότι η ρυθμιστική συνεργασία δεν θα 
υπονομεύσει το δικαίωμα του κράτους να 
επιβάλει ρυθμίσεις· να εξασφαλιστεί ότι η 
διαδικασία της ρυθμιστικής συνεργασίας 
έχει σχεδιαστεί με όσο το δυνατό πιο 
διαφανή τρόπο και χωρίς αποκλεισμούς, 
με τη συμμετοχή ιδίως των κοινωνικών 
εταίρων· οι διαπραγματευτές και από τις 
δύο πλευρές πρέπει να εντοπίσουν και να 
είναι ιδιαίτερα σαφείς ως προς τις τεχνικές 
διαδικασίες και τα πρότυπα που έχουν 
θεμελιώδη σημασία και δεν μπορούν να 
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διακυβευθούν, εκείνα που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο μιας κοινής 
προσέγγισης, τους τομείς όπου είναι 
επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση βάσει 
κοινού υψηλού προτύπου και ισχυρού 
συστήματος εποπτείας της αγοράς και 
εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·
οι διαπραγματευτές θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι η ρυθμιστική 
συνεργασία δεν θα μεταφραστεί σε 
επιβράδυνση των νομοθετικών 
διαδικασιών και ότι δεν θα καλύψει  
τομείς που εξαιρούνται από τη 
διαπραγμάτευση, ούτε τις σε εθνικό ή 
υπο-κεντρικό επίπεδο κανονιστικές 
πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 547
Salvatore Cicu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 
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πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και πολλά έτη 
σε διάφορα φόρουμ  αφιερωμένα στο 
θέμα, συμπεριλαμβανομένου του 
Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου 
και του Φόρουμ Ρυθμιστικής 
Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου·

Or. it

Τροπολογία 548
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 
πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας, με το οποίο 
θεσπίζεται ένα  Ρυθμιστικό Συμβούλιο 
Συνεργασίας, προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω του 
εντοπισμού και της αποτροπής πιθανών 
μελλοντικών μη δασμολογικών φραγμών 
στο εμπόριο, για τους οποίους ένας 
κανονιστικός διάλογος μπορεί να 
διευκολύνει το εμπόριο και τις 
επενδύσεις, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ·  να 
εξασφαλιστεί ότι η κανονιστική 
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είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

συνεργασία πραγματοποιείται τόσο σε 
κεντρικό και μη κεντρικό επίπεδο· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 
πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

Or. en

Τροπολογία 549
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 
πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί έναν 
ευρύ,  μακροπρόθεσμο και δομημένο 
διάλογο με τις ΗΠΑ και ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· να 
καθοριστούν πρότυπα υψηλής ποιότητας 
και νόμοι για τους καταναλωτές, στη 
βάση των  υψηλότερων προτύπων κάθε 
τομέα, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
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μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

αποτελέσματα που θα επιτευχθούν θα 
καταστούν  de facto διεθνή πρότυπα· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει, ως εκ τούτου, να εντοπίσουν και 
να είναι ιδιαίτερα σαφείς ως προς τα 
ρυθμιστικά μέτρα και τα πρότυπα που 
έχουν θεμελιώδη σημασία και δεν μπορούν 
να διακυβευθούν, εκείνα που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο μιας κοινής 
προσέγγισης, τους τομείς όπου είναι 
επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση βάσει 
κοινού υψηλού προτύπου και ισχυρού 
συστήματος εποπτείας της αγοράς και 
εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος· υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
πλήττονται δυσανάλογα από τους μη 
δασμολογικούς φραγμούς·

Or. en

Τροπολογία 550
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha, Michał Boni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
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ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 
πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και των δύο πλευρών
πρέπει να επιδιώξουν να επιτύχουν το 
καλύτερο αποτέλεσμα σε κάθε τομέα· 
εντούτοις, πρέπει να εντοπίσουν και να 
είναι ιδιαίτερα σαφείς ως προς τα 
ρυθμιστικά μέτρα και τα πρότυπα που 
έχουν θεμελιώδη σημασία και δεν μπορούν 
να διακυβευθούν, εκείνα που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο μιας κοινής 
προσέγγισης, τους τομείς όπου είναι 
επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση βάσει 
κοινού υψηλού προτύπου και ισχυρού 
συστήματος εποπτείας της αγοράς και 
εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

Or. en

Τροπολογία 551
Franck Proust, Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 
πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας υψηλότατου επιπέδου 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας
ανθρώπων και ζώων, καθώς και
νομοθεσία για τους καταναλωτές, την 
εργασία και το περιβάλλον, τα υψηλότερα 
υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά 
πρότυπα καθώς και την πολιτισμική 
ποικιλομορφία, που ισχύει στο εσωτερικό 
της ΕΕ· οι διαπραγματευτές και από τις 
δύο πλευρές πρέπει να εντοπίσουν και να 
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και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

είναι ιδιαίτερα σαφείς ως προς τα 
ρυθμιστικά μέτρα και τα πρότυπα που 
έχουν θεμελιώδη σημασία και δεν μπορούν 
να διακυβευθούν, εκείνα που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο μιας κοινής 
προσέγγισης, τους τομείς όπου είναι 
επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση βάσει 
κοινού υψηλού προτύπου και ισχυρού 
συστήματος εποπτείας της αγοράς και 
εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

Or. fr

Τροπολογία 552
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 
πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές
θα πρέπει να εντοπίσουν και να είναι 
ιδιαίτερα σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά 
μέτρα και τα πρότυπα που έχουν 
θεμελιώδη σημασία και δεν μπορούν να 
διακυβευθούν, εκείνα που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο μιας κοινής 
προσέγγισης, τους τομείς όπου είναι 
επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση βάσει 
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ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

κοινού υψηλού προτύπου και ισχυρού 
συστήματος εποπτείας της αγοράς και 
εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

Or. de

Τροπολογία 553
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω 
της διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας
και ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και 
τα πρότυπα που έχουν θεμελιώδη 
σημασία και δεν μπορούν να 
διακυβευθούν, εκείνα που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο μιας κοινής 
προσέγγισης, τους τομείς όπου είναι 
επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση βάσει 
κοινού υψηλού προτύπου και ισχυρού 
συστήματος εποπτείας της αγοράς και 
εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

(i) να διασφαλιστεί ότι ένα διαφανές, 
αποτελεσματικό και αποδοτικό κεφάλαιο 
περί ρυθμιστικής συνεργασίας, καθώς και 
η συνοχή, προωθούν και διευκολύνουν το 
εμπόριο και τις επενδύσεις, 
εξασφαλίζοντας, παράλληλα, υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας, των 
καταναλωτών, της εργασίας, του 
περιβάλλοντος και της πολιτισμικής
πολυμορφίας στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τους τομείς που θα 
υπόκεινται σε ρυθμιστική συνοχή ή 
ρυθμιστική συνεργασία και τους τομείς 
που θα εξαιρεθούν, καθώς και τους 
τομείς όπου είναι επιθυμητή αμοιβαία 
αναγνώριση βάσει κοινού υψηλού 
προτύπου και ισχυρού συστήματος 
εποπτείας της αγοράς·
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Or. de

Τροπολογία 554
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω 
της διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 
πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας ισχύει μόνο για 
σαφώς καθορισμένους τομείς όπου η ΕΕ 
και οι ΗΠΑ έχουν παρόμοια επίπεδα 
προστασίας, και επιμένει ότι θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ρητά ότι οποιαδήποτε 
πρόβλεψη για ρυθμιστική συνεργασία στη 
συμφωνία ΤΤΙΡ δεν θα ορίζει μια σχετική 
διαδικαστική προϋπόθεση για την 
έγκριση των πράξεων της Ένωσης  ούτε 
θα προκαλεί εκτελεστά δικαιώματα 
συναφώς· να εξασφαλιστεί ότι η ΤΤΙΡ
προωθεί και διασφαλίζει νομοθεσία 
υψηλού επιπέδου για την προστασία της 
υγείας και ασφάλειας, των καταναλωτών, 
της εργασίας και του περιβάλλοντος, 
καθώς και της πολιτισμικής 
ποικιλομορφίας, που ισχύει στο εσωτερικό 
της ΕΕ· οι διαπραγματευτές και από τις 
δύο πλευρές πρέπει να εντοπίσουν και να 
είναι ιδιαίτερα σαφείς ως προς τα 
ρυθμιστικά μέτρα και τα πρότυπα που 
έχουν θεμελιώδη σημασία και δεν μπορούν 
να διακυβευθούν, εκείνα που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο μιας κοινής 
προσέγγισης, τους τομείς όπου είναι 
επιθυμητή η αμοιβαία αναγνώριση βάσει 
κοινού υψηλού προτύπου και ισχυρού 
συστήματος εποπτείας της αγοράς και 
εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
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έτος·

Or. en

Τροπολογία 555
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι 
ιδιαίτερα σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά 
μέτρα και τα πρότυπα που έχουν 
θεμελιώδη σημασία και δεν μπορούν να 
διακυβευθούν, εκείνα που μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο μιας κοινής 
προσέγγισης, τους τομείς όπου είναι 
επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση βάσει 
κοινού υψηλού προτύπου και ισχυρού 
συστήματος εποπτείας της αγοράς και 
εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας και συνοχής
προωθεί ένα αποτελεσματικό, διαφανές 
οικονομικό περιβάλλον που θα προάγει τον 
ανταγωνισμό μέσω της διευκόλυνσης του 
εμπορίου και των επενδύσεων, 
αναπτύσσοντας παράλληλα και 
εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και 
στις δύο πλευρές· σημειώνει ότι ορισμένοι 
τομείς μπορεί να αποτελέσουν πρόκληση 
όσον αφορά την εξεύρεση συμφωνίας,
ωστόσο, επιμένει ότι οι διαπραγματευτές
θα πρέπει να καθορίζουν, όπου αυτό είναι 
δυνατό και εκείνους που μπορεί να 
αποτελέσουν αντικείμενο μιας κοινής 
προσέγγισης, τους τομείς όπου είναι 
επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση βάσει 
κοινού υψηλού προτύπου και ισχυρού 
συστήματος εποπτείας της αγοράς· 

Or. en
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Τροπολογία 556
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 
πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας, της υγείας των ζώων και του 
περιβάλλοντος, καθώς και της 
πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που ισχύει 
στο εσωτερικό της ΕΕ· οι διαπραγματευτές 
και από τις δύο πλευρές πρέπει να 
εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα σαφείς 
ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 
πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή η αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και ανιχνευσιμότητας των αγροτικών και 
βιομηχανικών προϊόντων, και εκείνα όπου 
είναι απλώς δυνατή η βελτίωση της 
ανταλλαγής πληροφοριών, βάσει της 
εμπειρίας των συνομιλιών που βρίσκονται 
σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι έτος·

Or. en

Τροπολογία 557
Eleonora Forenza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω 
της διευκόλυνσης του εμπορίου και των
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας 
και ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι 
ιδιαίτερα σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά 
μέτρα και τα πρότυπα που έχουν 
θεμελιώδη σημασία και δεν μπορούν να 
διακυβευθούν, εκείνα που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο μιας κοινής 
προσέγγισης, τους τομείς όπου είναι 
επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση βάσει 
κοινού υψηλού προτύπου και ισχυρού 
συστήματος εποπτείας της αγοράς και 
εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

(i) να θεωρήσει την κανονιστική 
συνεργασία ως μια απειλή που κινδυνεύει 
να αποδυναμώσει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των δημοκρατικών 
εκλεγμένων οργάνων, ιδίως σε κρίσιμες 
πτυχές όπως τα πρότυπα ασφάλειας, τις 
εργασιακές πολιτικές και την υπεράσπιση
των καταναλωτών καθώς και ως ένα 
σοβαρό περιορισμό της δημόσιας 
συζήτησης. Επισημαίνει επίσης τον 
κίνδυνο, μέσω παρόμοιων μηχανισμών, 
να σταματήσει η δυνατότητα ρύθμισης 
υπέρ του δημοσίου συμφέροντος πριν καν 
συζητηθεί από ένα εκλεγμένο όργανο.

Or. en

Τροπολογία 558
Goffredo Maria Bettini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα 
αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 

(i) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο περί 
ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα
ευρύ, μακροπρόθεσμο και δομημένο 
διάλογο με τις ΗΠΑ και ένα
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διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει να εντοπίσουν και να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς ως προς τα ρυθμιστικά μέτρα και τα 
πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία 
και δεν μπορούν να διακυβευθούν, εκείνα 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μιας κοινής προσέγγισης, τους τομείς όπου 
είναι επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση 
βάσει κοινού υψηλού προτύπου και 
ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς 
και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος·

αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον 
που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα 
και εξασφαλίζοντας νομοθεσία υψηλού 
επιπέδου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας, των καταναλωτών, της 
εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς 
και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που 
ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· να 
στοχεύσει στον καθορισμό των προτύπων 
υψηλής ποιότητας και στο δίκαιο για 
τους καταναλωτές, που θεσπίστηκαν με 
βάση τα υψηλότερα πρότυπα σε κάθε 
τομέα, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποτελέσματα που θα επιτευχθούν θα 
καταστούν de facto διεθνή πρότυπα· οι 
διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές 
πρέπει, ως εκ τούτου, να εντοπίσουν και 
να είναι ιδιαίτερα σαφείς ως προς τα 
ρυθμιστικά μέτρα και τα πρότυπα που 
έχουν θεμελιώδη σημασία και δεν μπορούν 
να διακυβευθούν, εκείνα που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο μιας κοινής 
προσέγγισης, τους τομείς όπου είναι 
επιθυμητή αμοιβαία αναγνώριση βάσει 
κοινού υψηλού προτύπου και ισχυρού 
συστήματος εποπτείας της αγοράς και 
εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, 
βάσει της εμπειρίας των συνομιλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ενάμισι 
έτος· υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ 
πλήττονται δυσανάλογα από τους μη 
δασμολογικούς φραγμούς·

Or. en

Τροπολογία 559
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

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



AM\1055773EL.doc 23/63 PE552.129v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iα) να υπερασπιστεί το γεγονός ότι η 
τήρηση και η προώθηση υψηλών 
προτύπων προστασίας αποτελεί 
ενδεδειγμένο στόχο για οιαδήποτε 
εμπορική συμφωνία και ότι οιαδήποτε 
εμπορική συμφωνία πρέπει να σέβεται τα 
δικαιώματα των κυβερνήσεων όσον 
αφορά την προσαρμογή των προτύπων 
για την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των καταναλωτών στον βαθμό 
που κρίνουν κατάλληλο· στο πλαίσιο 
αυτό, όλοι οι τομείς στους οποίους 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
ρυθμίσεων ή προσεγγίσεων ΕΕ και ΗΠΑ 
πρέπει να εξαιρούνται από τις 
διαπραγματεύσεις·

Or. es

Τροπολογία 560
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iα) να λάβει υπόψη το γεγονός ότι οι μη 
δασμολογικοί φραγμοί (ΜΔΦ) αποτελούν 
ένα από τα κύρια θέματα των 
διαπραγματεύσεων για την ΕΕ· να 
εξασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις στον 
τομέα αυτό, διεξάγονται με τα υψηλότερα 
πρότυπα διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένης μιας  απογραφής 
όλων των ΜΔΦ που είναι πιθανό να 
αρθούν από τη συμφωνία· υπενθυμίζει ότι 
ορισμένοι μη δασμολογικοί φραγμοί στην 
Ευρώπη συνδέονται άμεσα με τις 
συλλογικές προτιμήσεις και τον τρόπο 
ζωής των ευρωπαίων πολιτών, και ως εκ 
τούτου θα πρέπει να διατηρηθούν·
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Or. en

Τροπολογία 561
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iα) να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία, αν 
εγκριθεί, δεν θα επηρεάσει αρνητικά την 
καθολική πρόσβαση στα φάρμακα·

Or. en

Τροπολογία 562
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iα) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις της 
TTIP  δεν εφαρμόζονται ή επηρεάζουν 
τον γεωργικό τομέα και τη ρύθμιση του, 
όπου εκτρέπουν τις προσπάθειες από την 
τοπική παραγωγή τροφίμων και τις 
μικρότερες αλυσίδες εφοδιασμού προς 
περιττές και πανομοιότυπες εμπορικές 
συναλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 563
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iα) να αντιμετωπισθούν τελωνειακά 
ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
των κανόνων της Συμφωνίας για τη 
διευκόλυνση του εμπορίου (TFA) του 
ΠΟΕ και να υπογραμμιστεί ότι, 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
εξάλειψη του διοικητικού φόρτου, 
υφίσταται ανάγκη επίτευξης υψίστου 
βαθμού ρυθμιστικής ευθυγράμμισης των 
πολιτικών και πρακτικών που σχετίζονται 
με τα τελωνεία και τα σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 564
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iβ) να προσδιοριστούν ιδιαιτέρως οι 
αγροτικούς τομείς και οι υποτομείς που 
θα εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής 
της κανονιστικής συνεργασίας στο 
πλαίσιο της ΤΤΙΡ, συμπεριλαμβανομένων 
των ευαίσθητων τομέων στους οποίους η 
νομοθεσία της ΕΕ και των ΗΠΑ 
διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, όπως, 
μεταξύ άλλων, της νομοθεσίας σχετικά με 
την καλή μεταχείριση των ζώων, τους 
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, 
τους κλώνους και τους απογόνους αυτών, 
την χρήση απολυμαντικών ουσιών στα 
σφάγια κοτόπουλων, την χρήση 
αυξητικών ορμονών στην παραγωγή 
κρέατος και γάλακτος, την χρήση 
αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία, τα 
αγροχημικά και φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα·
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Or. en

Τροπολογία 565
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iγ)  απορρίπτει  ιδίως τις ακόλουθες 
διατάξεις, οι οποίες θα μπορούσαν de 
facto να δυσχεράνουν την πορεία της ΕΕ 
πέραν του ελάχιστου κοινού παρονομαστή 
των διεθνών πράξεων·

- να εκχωρεί στις ΗΠΑ το δικαίωμα να 
προβαίνουν σε ρυθμιστικές ανταλλαγές 
όσον αφορά τη θέσπιση εθνικής 
νομοθεσίας από τα κράτη μέλη, 
περιλαμβανομένης της από κοινού 
εξέτασης δυνητικών μέσων για την 
προαγωγή της ρυθμιστικής 
συμβατότητας·

- να εκχωρεί στις ΗΠΑ τυπικά 
δικαιώματα όσον αφορά την έγκριση 
εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 291 της ΣΛΕΕ, ενώ το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν θα έχει δικαίωμα για 
κανένα είδος ελέγχου όσον αφορά τις 
εκτελεστικές πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 566
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iδ) να θεωρηθούν τα πρότυπα της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας ως αναγκαία για 
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τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και 
της υγείας των ζώων, της ασφάλειας των 
τροφίμων και της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων νόμιμων 
παραγόντων· ως εκ τούτου, να 
απορριφθεί η κατηγοριοποίησή τους σε 
«τεχνικούς φραγμούς για το εμπόριο»·

Or. en

Τροπολογία 567
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών· να γίνουν 
σεβαστές και να προαχθούν οι ευαισθησίες 
και οι θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς, 
όπως είναι η ενωσιακή αρχή της 
προφύλαξης·

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών· να γίνουν 
σεβαστές και να προαχθούν οι ευαισθησίες 
και οι θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς, 
όπως είναι η αρχή της προφύλαξης της 
ΕΕ και η υπεράσπιση των κοινών 
συμφερόντων της·

Or. fr

Τροπολογία 568
Seán Kelly



PE552.129v01-00 28/63 AM\1055773EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών· να γίνουν 
σεβαστές και να προαχθούν οι ευαισθησίες 
και οι θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς, 
όπως είναι η ενωσιακή αρχή της 
προφύλαξης·

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να διασφαλιστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, ότι τα υψηλά πρότυπα που έχουν 
θεσπιστεί για την προστασία της ζωής και 
της υγείας ανθρώπων, ζώων και φυτών
στην ΕΕ, δεν θα τεθούν σε αμφισβήτηση 
κατ΄οιονδήποτε τρόπο· να γίνουν 
σεβαστές και να προαχθούν οι ευαισθησίες 
και οι θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς, 
όπως είναι η ενωσιακή αρχή της 
προφύλαξης·

Or. en

Τροπολογία 569
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
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μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών· να γίνουν 
σεβαστές και να προαχθούν οι ευαισθησίες 
και οι θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς, 
όπως είναι η ενωσιακή αρχή της 
προφύλαξης·

μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να έχουν πρόσβαση και να διαχειρίζονται 
τον κίνδυνο ανάλογα με το επίπεδο που 
κρίνουν κατάλληλο για την προστασία της 
ζωής και της υγείας ανθρώπων, ζώων και 
φυτών· να προβλεφθεί η εξέταση και 
άλλων νόμιμων παραγόντων εκτός  της 
εκτίμησης κινδύνου κατά τη χάραξη 
πολιτικής για τα τρόφιμα, όπως της 
προσέγγισης «από το αγρόκτημα στο 
πιάτο», καθώς και η επαλήθευση και ο 
έλεγχος της εφαρμογής των υγειονομικών 
και φυτοϋγειονομικών τους προτύπων 
(ΥΦΠ)·  να γίνουν σεβαστές και να 
προαχθούν οι ευαισθησίες και οι 
θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς, όπως 
είναι η ενωσιακή αρχή της προφύλαξης και 
να διασφαλιστεί ότι τα συμβαλλόμενα 
μέρη θα διατηρήσουν το δικαίωμα να 
διεξάγουν μια προσέγγιση βάσει 
επικινδυνότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τα καλλυντικά και τα χημικά προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 570
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
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προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών· να γίνουν 
σεβαστές και να προαχθούν οι ευαισθησίες 
και οι θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς, 
όπως είναι η ενωσιακή αρχή της 
προφύλαξης·

προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την
διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας 
και την προστασία της ζωής ή της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών· να γίνουν 
σεβαστές και να προαχθούν οι ευαισθησίες 
και οι θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς, 
όπως είναι η ενωσιακή αρχή της 
προφύλαξης όσον αφορά τη διανομή 
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών·

Or. hr

Τροπολογία 571
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών· να γίνουν 
σεβαστές και να προαχθούν οι ευαισθησίες 
και οι θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς, 
όπως είναι η ενωσιακή αρχή της 
προφύλαξης·

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ και να
προστατευθούν τα ευρωπαϊκά  
υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά 
πρότυπα και διαδικασίες· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών· να γίνουν 
σεβαστές και να προαχθούν οι ευαισθησίες 
και οι θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς, 
όπως είναι η ενωσιακή αρχή της 
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προφύλαξης·

Or. fr

Τροπολογία 572
Sorin Moisă, Pedro Silva Pereira, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα,
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού
προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών· να γίνουν 
σεβαστές και να προαχθούν οι ευαισθησίες 
και οι θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς, 
όπως είναι η ενωσιακή αρχή της 
προφύλαξης·

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να στοχεύσουν 
καταρχήν στην εξάλειψη ή τη  σημαντική 
μείωση των υπερβολικά επαχθών μέτρων 
SPS περιλαμβανομένων αυτών που 
αφορούν τις διαδικασίες εισαγωγών·  
ιδίως να διασφαλιστεί ότι οι προ-
εγκρίσεις, τα υποχρεωτικά πρωτόκολλα ή 
οι έλεγχοι προέγκρισης δεν εφαρμόζονται 
ως μόνιμα μέτρα στις εισαγωγές· να 
επιτευχθεί αύξηση της διαφάνειας και του 
ανοιχτού χαρακτήρα, ενίσχυση του 
διαλόγου μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
και της συνεργασίας μεταξύ των διεθνών 
φορέων καθορισμού προτύπων· να 
αναγνωριστεί, κατά τις διαπραγματεύσεις 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ, το δικαίωμα 
αμφότερων των μερών να διαχειρίζονται 
τον κίνδυνο ανάλογα με το επίπεδο που 
κρίνουν κατάλληλο για την προστασία της 
ζωής και της υγείας ανθρώπων, ζώων και 
φυτών· να γίνουν σεβαστές και να 
προαχθούν οι ευαισθησίες και οι 
θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς, όπως 
είναι η αρχή της προφύλαξης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 573
Christofer Fjellner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών· να γίνουν
σεβαστές και να προαχθούν οι ευαισθησίες 
και οι θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς, 
όπως είναι η ενωσιακή αρχή της 
προφύλαξης·

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να συμπεριληφθούν 
απαιτήσεις ώστε τα μέτρα που εισάγονται 
από κάθε πλευρά, να στηρίζονται στην 
επιστήμη και στα διεθνή πρότυπα για τις 
επιστημονικές αξιολογήσεις κινδύνου, 
αναγνωρίζοντας το δικαίωμα αμφότερων 
των μερών να διαχειρίζονται τον κίνδυνο 
ανάλογα με το επίπεδο που κρίνουν 
κατάλληλο για την προστασία της ζωής και 
της υγείας ανθρώπων, ζώων και φυτών· να 
γίνονται σεβαστές και να προάγονται οι 
ευαισθησίες και οι θεμελιώδεις αξίες κάθε
πλευράς·

Or. en

Τροπολογία 574
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
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διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών· να γίνουν 
σεβαστές και να προαχθούν οι ευαισθησίες 
και οι θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς,
όπως είναι η ενωσιακή αρχή της 
προφύλαξης·

διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών, όπως 
καθορίζεται από την προσέγγιση "από το 
αγρόκτημα στο τραπέζι"· να γίνουν 
σεβαστές και να προαχθούν οι ευαισθησίες 
και οι θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς,
συμπεριλαμβανομένης της ενωσιακής 
αρχής της προφύλαξης, καθώς και το 
δικαίωμα αμφοτέρων των μερών να 
βασίζουν τις αποφάσεις σχετικά με την 
πολιτική τροφίμων σε άλλους νόμιμους 
παράγοντες εκτός  της εκτίμησης 
κινδύνου·   να υπάρξουν εγγυήσεις ότι 
αμφότερα τα  μέρη θα διατηρήσουν το 
δικαίωμά τους σε κεντρικό και  υπο-
κεντρικό επίπεδο να ακολουθήσουν μια 
προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας, ιδίως 
όταν πρόκειται για καλλυντικά, χημικά 
προϊόντα,  φυτοφάρμακα και  ΓΤΟ·

Or. en

Τροπολογία 575
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
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ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών· να γίνουν 
σεβαστές και να προαχθούν οι 
ευαισθησίες και οι θεμελιώδεις αξίες της 
κάθε πλευράς, όπως είναι η ενωσιακή 
αρχή της προφύλαξης·

ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών·

Or. de

Τροπολογία 576
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών· να γίνουν 
σεβαστές και να προαχθούν οι ευαισθησίες 
και οι θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς,
όπως είναι η ενωσιακή αρχή της 
προφύλαξης·

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, 
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία 
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών· να γίνουν
πλήρως σεβαστές και να προαχθούν οι 
ευαισθησίες και οι θεμελιώδεις αξίες της 
κάθε πλευράς, ιδιαιτέρως η ενωσιακή 
αρχή της προφύλαξης· να απορριφθούν 
διατάξεις, οι οποίες θα μπορούσαν de 
facto να δυσχεράνουν την πορεία της ΕΕ 
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και των κρατών μελών της πέραν του 
ελάχιστου κοινού παρονομαστή των 
διεθνών πράξεων·

Or. en

Τροπολογία 577
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών 
συμφωνιών για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· 
να υπάρξει καταρχάς στόχευση στην 
αύξηση της διαφάνειας και του ανοιχτού 
χαρακτήρα, ενισχύοντας τον διάλογο
μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και τη 
συνεργασία μεταξύ των διεθνών φορέων 
καθορισμού προτύπων· να αναγνωριστεί, 
κατά τις διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ 
και τους ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων 
των μερών να διαχειρίζονται τον κίνδυνο 
ανάλογα με το επίπεδο που κρίνουν 
κατάλληλο για την προστασία της ζωής και 
της υγείας ανθρώπων, ζώων και φυτών· να 
γίνουν σεβαστές και να προαχθούν οι 
ευαισθησίες και οι θεμελιώδεις αξίες της 
κάθε πλευράς, όπως είναι η ενωσιακή 
αρχή της προφύλαξης·

(ii) να διασφαλιστεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν πέραν 
των συμφωνιών SPS και TBT του ΠΟΕ· 
να υπάρξει καταρχάς στόχευση στην 
αύξηση της διαφάνειας, της συνοχής και 
του ανοιχτού χαρακτήρα, την αμοιβαία 
αναγνώριση, την ανταλλαγή των 
βέλτιστων πρακτικών, την ενίσχυση του 
διαλόγου μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
και τη συνεργασία μεταξύ των διεθνών 
φορέων καθορισμού προτύπων, με τη 
σύγχρονη άρση όλων των περιττών 
εμποδίων στο εμπόριο και τις επενδύσεις 
και την εξασφάλιση ότι οι ρυθμιστικές 
αρχές θα δημιουργήσουν αναλογικά 
μέτρα που βασίζονται σε επιστημονικά 
στοιχεία και τα διεθνή πρότυπα· να 
αναγνωριστεί, κατά τις διαπραγματεύσεις 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ, το δικαίωμα 
αμφότερων των μερών να διαχειρίζονται 
τον κίνδυνο ανάλογα με το επίπεδο που 
κρίνουν κατάλληλο για την προστασία της 
ζωής και της υγείας ανθρώπων, ζώων και 
φυτών, με πλήρη σεβασμό των 
εκατέρωθεν νομικών πλαισίων··

Or. en
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Τροπολογία 578
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα,
ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία
μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού 
προτύπων· να αναγνωριστεί, κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους 
ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων των μερών 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα με 
το επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο για την 
προστασία της ζωής και της υγείας 
ανθρώπων, ζώων και φυτών· να γίνουν 
σεβαστές και να προαχθούν οι ευαισθησίες 
και οι θεμελιώδεις αξίες της κάθε πλευράς, 
όπως είναι η ενωσιακή αρχή της 
προφύλαξης·

(ii) να βασιστούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ στις 
βασικές αρχές των πολυμερών συμφωνιών 
για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ· να υπάρξει 
καταρχάς στόχευση στην αύξηση της 
διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα,
την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ 
ρυθμιστικών αρχών και ενδιαφερομένων 
φορέων και την προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ των διεθνών φορέων 
καθορισμού προτύπων· να αναγνωριστεί, 
κατά τις διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ 
και τους ΤΦΕ, το δικαίωμα αμφότερων 
των μερών να διαχειρίζονται τον κίνδυνο 
ανάλογα με το επίπεδο που κρίνουν 
κατάλληλο για την προστασία της ζωής και 
της υγείας ανθρώπων, ζώων και φυτών· να 
γίνουν σεβαστές και να προαχθούν οι 
ευαισθησίες και οι θεμελιώδεις αξίες της 
κάθε πλευράς, όπως είναι η ενωσιακή αρχή 
της προφύλαξης και να υπάρξουν 
δεσμεύσεις υπέρ του σεβασμού της αρχής 
της προφύλαξης ως προϋπόθεση για την 
έγκριση της ΤΤΙΡ·

Or. en

Τροπολογία 579
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iia) να επιμείνει ότι η αρχή της 
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προφύλαξης συνιστά μία από τις 
θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για την προστασία του 
περιβάλλοντος, της υγείας και των 
καταναλωτών, η οποία προβλέπει την 
έγκαιρη και προνοητική προσέγγιση, για 
την αποφυγή κινδύνων κατά της υγείας 
των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών 
και την αποφυγή αρνητικών επιδράσεων 
στο περιβάλλον· να διασφαλίσει ότι οι 
διαπραγματεύσεις δεν θα έχουν ως 
αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί η αρχή της 
προφύλαξης που ισχύει στην ΕΕ, 
ειδικότερα στους τομείς της προστασίας 
του περιβάλλοντος, της υγείας, των 
τροφίμων και των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 580
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iia) να ενισχύσει τις εγγυήσεις και την 
προστασία του δικαιώματος της ΕΕ να 
νομοθετεί σχετικά με την επισήμανση και 
τη σήμανση, εξετάζοντάς το στο πλαίσιο 
της ιχνηλασιμότητας και της 
πληροφόρησης των καταναλωτών, και 
όχι ως τεχνικό φραγμό στο εμπόριο· να 
διασφαλίσει ότι η ΤΤΙΡ δεν υπονομεύει με 
κανέναν τρόπο την ικανότητα της ΕΕ να 
παρέχει ιχνηλασιμότητα για τα τρόφιμα 
και να ενημερώνει τους καταναλωτές 
μέσω του κανονισμού σχετικά με την 
επισήμανση της χώρας προέλευσης, την 
επισήμανση των μεθόδων παραγωγής ή 
άλλες μορφές επισήμανσης των 
τροφίμων·

Or. en
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Τροπολογία 581
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iiβ) να υποστηριχθεί η άποψη ότι οι 
υφιστάμενες ρυθμιστικές αποκλίσεις 
συχνά εδράζονται σε διαφορετικές 
πολιτισμικές και πολιτικές προσεγγίσεις 
και ότι η αξία τους είναι συχνά 
υψηλότερη από το κόστος τους ως μη 
δασμολογικών φραγμών (ΜΔΦ) στο 
εμπόριο· να τονιστεί ότι το κόστος 
αντιμετώπισης των συνεπειών της 
απορρύθμισης μπορεί να είναι 
υπερβολικά υψηλό για τους δημόσιους 
προϋπολογισμούς·

Or. en

Τροπολογία 582
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iiβ) να διασφαλίσει ότι ο στόχος της 
ευθυγράμμισης των ρυθμιστικών 
πρότυπων όσον αφορά την καλή 
μεταχείριση των ζώων πρέπει να είναι η 
αναβάθμιση των προτύπων στο ύψιστο 
επίπεδο και όχι η υποβάθμισή τους και να 
περιληφθούν πρότυπα παραγωγής με 
καλή μεταχείριση των ζώων ως απαίτηση 
για την εισαγωγή αγαθών στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 583
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iiγ) να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο μέρος 
του πληθυσμού των περισσότερων 
κρατών μελών είναι απολύτως αντίθετο 
με την καλλιέργεια, την εισαγωγή και τη 
μεταποίηση γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών (ΓΤΟ)·

Or. en

Τροπολογία 584
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iiδ) να διασφαλίσει ότι, με σκοπό την 
προστασία των καταναλωτών και της 
υγείας, θα προβλεφθούν στον τοµέα της 
γεωργίας ειδικοί κανόνες, σύμφωνα με 
τους οποίους θα απαγορεύεται η 
εισαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων στην 
ΕΕ, και ειδικότερα των προϊόντων που 
δεν συμμορφώνονται με την οδηγία της 
ΕΕ για την επισήμανση, των προϊόντων 
τα οποία αποτελούνται ή παράγονται από 
ΓΤΟ, των ζώων στα οποία έχουν 
χορηγηθεί αυξητικές ορµόνες, ενώ θα 
απαγορεύεται και η διάθεση στην αγορά 
τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα, 
καθώς και τροφίμων τα οποία υφίστανται 
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επεξεργασία με ουσίες που έχουν 
απαγορευθεί ή θα απαγορευθούν στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 585
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii ε (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iiε) να τονίσει ότι η αγροτική 
βιοποικιλότητα αποτελεί τη βάση για την 
παραγωγή τροφίμων και να διασφαλίσει 
ότι η εμπορική συμφωνία δεν θα 
οδηγήσει σε περιορισμό των παλαιών 
σπόρων, υποβάθμιση των παραδοσιακών 
καλλιεργειών μας και παρεμπόδιση της 
υψηλής ποιότητας και του οικολογικού 
προσανατολισμού της γεωργίας·

Or. en

Τροπολογία 586
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii στ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iiστ) να αναθέσει μια ανεξάρτητη μελέτη 
αξιολόγησης των δυνητικών επιπτώσεων 
μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ 
για την ευρωπαϊκή γεωργία σε 
οικογενειακή κλίμακα, καθώς και για την 
πολιτική της ΕΕ για τη γεωργία, την 
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ασφάλεια τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα 
τροφίμων και προϊόντων και το 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 587
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii ζ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iiζ) να διασφαλίσει τον αποκλεισμό από 
όλα τα οριζόντια κεφάλαια και όλα τα 
τομεακά παραρτήματα της ΤΤΙΡ 
οιασδήποτε διάταξης που θα αφορούσε 
τη ρύθμιση των χημικών και των 
φυτοφαρμάκων και θα είχε επίδραση στη 
συνολική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά 
την ασφάλεια των τροφίμων, 
περιλαμβανομένης της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τους ΓΤΟ, τις ορμόνες και την 
ενδεχόμενη μελλοντική νομοθεσία που 
απαιτείται, όπως για τα τρόφιμα που 
περιέχουν ενδοκρινικές ουσίες·

Or. en

Τροπολογία 588
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii η (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iiη) να προστατεύσει σθεναρά την 
προσέγγιση της ΕΕ «από το αγρόκτημα 
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στο τραπέζι» όσον αφορά την ασφάλεια 
των τροφίμων βάσει της οποίας πρέπει να 
εφαρμόζονται ορθές πρακτικές υγιεινής 
καθ' όλη την αλυσίδα παραγωγής, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα 
τρόφιμα που πωλούνται στον τελικό 
καταναλωτή είναι ασφαλή, να απορρίψει 
την ανάθεση καθηκόντων ελέγχου των 
τροφίμων σε ιδιωτικούς φορείς και να 
υπερασπιστεί σθεναρά τον ισχυρισμό ότι 
ένα σύστημα τροφίμων που βασίζεται σε 
ελέγχους της ασφάλειας από τρίτα μέρη 
δεν μπορεί να θεωρείται ισότιμο με ένα 
σύστημα που βασίζεται σε δημόσιες 
ανεξάρτητες επιθεωρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 589
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να 
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 

όσον αφορά το κεφάλαιο της οριζόντιας 
ρυθμιστικής συνεργασίας, να δοθεί 
προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων αποκλειστικά μέσω 
της ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών 
και να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και 
η έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να 
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 
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τους καταναλωτές και το περιβάλλον 
παράλληλα με τον αντίκτυπο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις· να
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή το 
ενδεχόμενο προώθησης της ρυθμιστικής 
συμβατότητας και μόνον εφόσον δεν 
θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και 
στόχοι πολιτικής·

τους καταναλωτές και το περιβάλλον 
παράλληλα με τον αντίκτυπο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις· να 
αντιμετωπιστεί με μετριοπάθεια και
μεγάλη προσοχή το ενδεχόμενο 
προώθησης της ρυθμιστικής συμβατότητας 
και μόνον εφόσον δεν θίγονται οι θεμιτοί 
ρυθμιστικοί στόχοι και στόχοι πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 590
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να 
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 
τους καταναλωτές και το περιβάλλον 
παράλληλα με τον αντίκτυπο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις· να 
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή το 
ενδεχόμενο προώθησης της ρυθμιστικής 
συμβατότητας και μόνον εφόσον δεν 
θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και 

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να 
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 
τους καταναλωτές και το περιβάλλον 
παράλληλα με τον αντίκτυπο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις· να 
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή το 
ενδεχόμενο προώθησης της ρυθμιστικής 
συμβατότητας και μόνον εφόσον δεν 
θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και 
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στόχοι πολιτικής· στόχοι πολιτικής ή οι αρμοδιότητες·

Or. de

Τροπολογία 591
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα 
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέ πεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 
τους καταναλωτές και το περιβάλλον 
παράλληλα με τον αντίκτυπο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις· να 
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή το 
ενδεχόμενο προώθησης της ρυθμιστικής 
συμβατότητας και μόνον εφόσον δεν 
θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και 
στόχοι πολιτικής·

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως
είναι, για παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή η 
Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ), ιδίως 
όσον αφορά νέες τεχνολογίες· να μην 
λησμονείται ότι η αναγνώριση της 
ισοδυναμίας του μέγιστου δυνατού 
αριθμού κανονισμών για την ασφάλεια 
των οχημάτων θα αποτελέσει μία από τις 
πλέον σημαντικές επιτεύξεις της 
συμφωνίας· και ότι αυτό θα απαιτήσει 
την επαλήθευση ότι οι κανονισμοί της ΕΕ 
και των ΗΠΑ προβλέπουν παρόμοιο 
επίπεδο προστασίας· πιστεύει ότι το 
γεγονός αυτό πρέπει να αποτελέσει ένα 
βήμα προς την πλήρη ρυθμιστική 
σύγκλιση για τον εν λόγω τομέα και για 
άλλους τομείς·

Or. en
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Τροπολογία 592
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να 
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 
τους καταναλωτές και το περιβάλλον 
παράλληλα με τον αντίκτυπο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις· να 
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή το 
ενδεχόμενο προώθησης της ρυθμιστικής 
συμβατότητας και μόνον εφόσον δεν 
θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και 
στόχοι πολιτικής·

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)· αναγνωρίζει ότι τα πρότυπα 
είναι σημαντικά για την εισαγωγή και 
εξαγωγή αγαθών και για τις δύο πλευρές 
και καλεί τους αμερικανικούς και τους 
ευρωπαϊκού οργανισμούς τυποποίησης να
συνεργαστούν για την παραγωγή κοινών 
προτύπων και την αμοιβαία αναγνώριση 
προτύπων, προς όφελος της ευρωπαϊκής 
και της αμερικανικής 
ανταγωνιστικότητας και των επιλογών 
των καταναλωτών, διατηρώντας, 
παράλληλα, υψηλού επιπέδου πρότυπα 
ασφάλειας και προστασία των 
καταναλωτών· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να 
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 
τους καταναλωτές και το περιβάλλον 
παράλληλα με τον αντίκτυπο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις· να 
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή το 
ενδεχόμενο προώθησης της ρυθμιστικής 
συμβατότητας και μόνον εφόσον δεν 
θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και 
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στόχοι πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 593
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 γ – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να 
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 
τους καταναλωτές και το περιβάλλον
παράλληλα με τον αντίκτυπο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις· να 
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή το 
ενδεχόμενο προώθησης της ρυθμιστικής 
συμβατότητας και μόνον εφόσον δεν 
θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και 
στόχοι πολιτικής·

όσον αφορά το κεφάλαιο της οριζόντιας 
ρυθμιστικής συνεργασίας, να δοθεί 
προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να 
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 
τους καταναλωτές, το περιβάλλον και τις 
σχέσεις των φύλων και να δίνει 
προτεραιότητα σε αυτό έναντι του 
αντικτύπου για το εμπόριο και τις 
επενδύσεις· να αντιμετωπιστεί με μεγάλη 
προσοχή το ενδεχόμενο προώθησης της 
ρυθμιστικής συμβατότητας και μόνον 
εφόσον δεν θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί 
στόχοι και στόχοι πολιτικής·
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Or. en

Τροπολογία 594
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να 
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 
τους καταναλωτές και το περιβάλλον 
παράλληλα με τον αντίκτυπο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις· να 
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή το 
ενδεχόμενο προώθησης της ρυθμιστικής 
συμβατότητας και μόνον εφόσον δεν 
θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και
στόχοι πολιτικής·

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να 
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 
τους καταναλωτές και το περιβάλλον 
παράλληλα με τον αντίκτυπο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις· να 
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή το 
ενδεχόμενο προώθησης της ρυθμιστικής 
συμβατότητας και μόνον εφόσον δεν 
θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι, οι
στόχοι πολιτικής και οι νομοθετικές 
αρμοδιότητες και στις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού 

Or. de



PE552.129v01-00 48/63 AM\1055773EL.doc

EL

Τροπολογία 595
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να 
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 
τους καταναλωτές και το περιβάλλον 
παράλληλα με τον αντίκτυπο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις· να 
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή το 
ενδεχόμενο προώθησης της ρυθμιστικής 
συμβατότητας και μόνον εφόσον δεν 
θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και 
στόχοι πολιτικής·

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)·

Or. de

Τροπολογία 596
Yannick Jadot, Ska Keller

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

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να 
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 
τους καταναλωτές και το περιβάλλον 
παράλληλα με τον αντίκτυπο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις· να 
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή το 
ενδεχόμενο προώθησης της ρυθμιστικής 
συμβατότητας και μόνον εφόσον δεν 
θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και 
στόχοι πολιτικής·

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να διασφαλιστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, βασίζεται πλήρως 
στην μεθοδολογία της ΕΕ σχετικά με τον 
πρωταρχικό υπολογισμό των επιπτώσεων 
για την κοινωνία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το περιβάλλον· να 
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή το 
ενδεχόμενο προώθησης της ρυθμιστικής 
συμβατότητας και μόνον εφόσον δεν 
θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και 
στόχοι πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 597
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
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διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να 
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 
τους καταναλωτές και το περιβάλλον 
παράλληλα με τον αντίκτυπο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις· να 
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή το 
ενδεχόμενο προώθησης της ρυθμιστικής 
συμβατότητας και μόνον εφόσον δεν 
θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και 
στόχοι πολιτικής·

διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων, η οποία θα 
μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη 
κοινών ορισμών, για την αποφυγή 
περιττών αποκλίσεων στο μέλλον, ιδίως 
όσον αφορά νέες τεχνολογίες και 
υπηρεσίες, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, 
τα έξυπνα δίκτυα, η νανοτεχνολογία και 
τα οικολογικά αγαθά· να επιτευχθεί ο 
στόχος αυτός μέσω της ενισχυμένης 
ανταλλαγής πληροφοριών και να προαχθεί 
η έγκριση, η ενίσχυση και η έγκαιρη 
εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, για 
παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να 
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 
τους καταναλωτές και το περιβάλλον 
παράλληλα με τον αντίκτυπο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις· να 
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή το 
ενδεχόμενο προώθησης της ρυθμιστικής 
συμβατότητας και μόνον εφόσον δεν 
θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και 
στόχοι πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 598
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της (iii) όσον αφορά το κεφάλαιο της 
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οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, βάσει 
επιτυχημένων διεθνών εμπειριών όπως, 
για παράδειγμα, τα πρότυπα ISO ή το 
παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση 
των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα 
(WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 
(ΟΕΕ/ΗΕ)· να οριστεί ότι η εκ των 
προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου της 
κανονιστικής πράξης, όπως προβλέπεται 
στις οριζόντιες διατάξεις που αφορούν τη 
ρυθμιστική συνεργασία, θα πρέπει να 
υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της για 
τους καταναλωτές και το περιβάλλον 
παράλληλα με τον αντίκτυπο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις· να 
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή το 
ενδεχόμενο προώθησης της ρυθμιστικής 
συμβατότητας και μόνον εφόσον δεν 
θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και 
στόχοι πολιτικής·

οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να 
δοθεί προτεραιότητα στην προαγωγή της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών φορέων μέσω της 
ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και 
να προαχθεί η έγκριση, η ενίσχυση και η 
έγκαιρη εφαρμογή διεθνών μέσων, με 
πλήρη σεβασμό της αρχής της 
επικουρικότητας, με βάση έναν 
συγκεκριμένο και μόνιμο μηχανισμό 
συνεργασίας για σκοπούς ρύθμισης και 
διαβούλευσης, εξασφαλίζοντας τη 
δημιουργία μιας «ζωντανής» συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 599
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iiia) να δημιουργηθεί ένας φιλόδοξος και 
αποτελεσματικός μηχανισμός 
συνεργασίας μεταξύ του Κογκρέσου των 
ΗΠΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
με στόχο τη δημιουργία των υψηλότερων 
κοινών προτύπων και την αποφυγή 
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ανεπιθύμητων αποκλίσεων σε μελλοντικά 
πρότυπα σε βασικούς τομείς· να 
προαχθούν υψηλά κοινά πρότυπα σε όλα 
τα διεθνή φόρα·

Or. en

Τροπολογία 600
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iiia) να διασφαλιστεί η χρήση σαφούς 
και μη διφορούμενης γλώσσας στο 
κεφάλαιο για τη ρυθμιστική συνεργασία 
και να διασφαλιστεί ότι καμία μορφή 
ρυθμιστικής συνεργασίας δεν θα 
χρησιμοποιηθεί για την παράκαμψη 
νόμιμων και δημοκρατικών διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων, για τη μείωση του 
επιπέδου προστασίας των ευρωπαίων 
πολιτών ή για την παρεμπόδιση των 
νομοθετών να αποφασίζουν για το 
δημόσιο συμφέρον·

Or. en

Τροπολογία 601
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iiiβ) να αντιταχθεί στην πρόταση 
οιασδήποτε θεσμοποιημένης μορφής 
εκτεταμένης ρυθμιστικής συνεργασίας η 
οποία θα παρέχει στους εμπορικούς και 
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επενδυτικούς εταίρους και ομίλους 
επιχειρήσεων, κατά την προνοµοθετική ή 
τη νομοθετική φάση της νομοθετικής 
διαδικασίας της ΕΕ ή των ΗΠΑ, των 
κρατών μελών ή των ομόσπονδων 
κρατών και των δημοτικών και 
περιφερειακών αρχών, προνομιακό 
δικαίωμα συναπόφασης ή τη δυνατότητα 
να αναβάλουν ή να διακόψουν τη 
νομοθετική διαδικασία, για παράδειγμα 
λόγω της απαίτησης αξιολογήσεων του 
αντικτύπου που έχει η νομοθεσία στο 
εμπόριο και τις επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 602
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iv) να καθοριστεί σαφώς, στο πλαίσιο 
της μελλοντικής ρυθμιστικής 
συνεργασίας, ποια μέτρα αφορούν τους 
ΤΦΕ και τις περιττές διοικητικές 
επιβαρύνσεις και διατυπώσεις και ποια 
συνδέονται με θεμελιώδη πρότυπα και 
κανονισμούς και δεν θα πρέπει να 
τροποποιηθούν·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 603
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iv) να καθοριστεί σαφώς, στο πλαίσιο διαγράφεται
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της μελλοντικής ρυθμιστικής 
συνεργασίας, ποια μέτρα αφορούν τους 
ΤΦΕ και τις περιττές διοικητικές 
επιβαρύνσεις και διατυπώσεις και ποια 
συνδέονται με θεμελιώδη πρότυπα και 
κανονισμούς και δεν θα πρέπει να 
τροποποιηθούν·

Or. en

Τροπολογία 604
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iv) να καθοριστεί σαφώς, στο πλαίσιο της 
μελλοντικής ρυθμιστικής συνεργασίας, 
ποια μέτρα αφορούν τους ΤΦΕ και τις 
περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και 
διατυπώσεις και ποια συνδέονται με 
θεμελιώδη πρότυπα και κανονισμούς και 
δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν·

(iv) να καθοριστεί σαφώς, στο πλαίσιο της 
μελλοντικής ρυθμιστικής συνεργασίας, 
ποια μέτρα αφορούν τους ΤΦΕ και τις
πανομοιότυπες και περιττές διοικητικές 
επιβαρύνσεις και διατυπώσεις και ποια 
συνδέονται με θεμελιώδη πρότυπα και 
κανονισμούς και δεν θα πρέπει να 
τροποποιηθούν·

Or. fr

Τροπολογία 605
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iv) να καθοριστεί σαφώς, στο πλαίσιο της 
μελλοντικής ρυθμιστικής συνεργασίας, 
ποια μέτρα αφορούν τους ΤΦΕ και τις 
περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και 
διατυπώσεις και ποια συνδέονται με 
θεμελιώδη πρότυπα και κανονισμούς και 
δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν·

(iv) να καθοριστεί σαφώς, στο πλαίσιο της 
μελλοντικής ρυθμιστικής συνεργασίας, 
ποια μέτρα αφορούν τους ΤΦΕ και τις 
περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και 
διατυπώσεις και ποια συνδέονται με 
θεμελιώδη πρότυπα και κανονισμούς·
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Or. en

Τροπολογία 606
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iv) να καθοριστεί σαφώς, στο πλαίσιο της 
μελλοντικής ρυθμιστικής συνεργασίας, 
ποια μέτρα αφορούν τους ΤΦΕ και τις 
περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και 
διατυπώσεις και ποια συνδέονται με 
θεμελιώδη πρότυπα και κανονισμούς και 
δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν·

(iv) να καθοριστεί σαφώς, στο πλαίσιο της 
μελλοντικής ρυθμιστικής συνεργασίας, 
ποια μέτρα αφορούν τους ΤΦΕ και τις 
περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και 
διατυπώσεις και ποια συνδέονται με 
θεμελιώδη πρότυπα και κανονισμούς και 
δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν, 
περιλαμβανομένων των δοκιμών για 
έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων 
οχημάτων·

Or. en

Τροπολογία 607
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(iv) να καθοριστεί σαφώς, στο πλαίσιο της 
μελλοντικής ρυθμιστικής συνεργασίας, 
ποια μέτρα αφορούν τους ΤΦΕ και τις 
περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και 
διατυπώσεις και ποια συνδέονται με 
θεμελιώδη πρότυπα και κανονισμούς και 
δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν·

(iv) να καθοριστεί σαφώς, στο πλαίσιο της 
μελλοντικής ρυθμιστικής συνεργασίας, 
ποια μέτρα αφορούν τους ΤΦΕ και τις 
περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και 
διατυπώσεις και ποια συνδέονται με 
θεμελιώδη πρότυπα και κανονισμούς ή 
διαδικασίες που εξυπηρετούν σκοπούς 
δημόσιου συμφέροντος και δεν θα πρέπει 
να τροποποιηθούν·

Or. en
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Τροπολογία 608
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ivα) να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις 
που λαμβάνονται από τον ρυθμιστικό 
φορέα συνεργασίας, τον  υπεύθυνο για τον 
καθορισμό μελλοντικών κοινών 
προτύπων δεν μπορεί να στερήσει από τα 
ευρωπαϊκά κράτη μέλη το δικαίωμα να 
ορίζουν υψηλότερα πρότυπα·

Or. fr

Τροπολογία 609
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(ivα) να παρασχεθούν πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο που οι συμφωνίες 
των ΗΠΑ ή της ΕΕ με τρίτες χώρες 
μπορεί να επηρεάσουν την κανονιστική 
συνεργασία και, ιδίως, να διευκρινιστεί ο 
τρόπος αλληλεπίδρασης αυτών των 
συμφωνιών σε περίπτωση που 
προβλέπουν παρόμοιες μορφές 
κανονιστικής συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 610
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 
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Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Κώστας Μαυρίδης, Pedro Silva Pereira, 
Marita Ulvskog, Martina Werner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(v) να γίνουν σεβαστά στο έπακρο τα 
εδραιωμένα ρυθμιστικά συστήματα και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς 
και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
λήψης των αποφάσεων στην ΕΕ και ο 
δημοκρατικός του έλεγχος επί των 
κανονιστικών διαδικασιών της ΕΕ κατά 
την κατάρτιση πλαισίου που θα αφορά τη 
μελλοντική συνεργασία, παραμένοντας 
παράλληλα σε εγρήγορση όσον αφορά την 
ισορροπημένη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο των 
διαβουλεύσεων που περιλαμβάνονται στην 
κατάρτιση μιας ρυθμιστικής πρότασης·

(v) να γίνουν σεβαστά στο έπακρο τα 
εδραιωμένα ρυθμιστικά συστήματα και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς 
και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
λήψης των αποφάσεων στην ΕΕ και ο 
δημοκρατικός του έλεγχος επί των 
κανονιστικών διαδικασιών της ΕΕ κατά 
την κατάρτιση πλαισίου που θα αφορά τη 
μελλοντική συνεργασία, παραμένοντας 
παράλληλα σε εγρήγορση όσον αφορά την 
ισορροπημένη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο των 
διαβουλεύσεων που περιλαμβάνονται στην 
κατάρτιση μιας ρυθμιστικής πρότασης, 
προκειμένου να αποφευχθεί η άσκηση 
εξουσίας αρνησικυρίας από οιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος πριν την επίσημη 
κατάθεση ρυθμιστικής πρότασης από το 
άλλο μέρος· να διευκρινίσει το ρόλο, τη 
σύνθεση και την νομική ποιότητα του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου Συνεργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν άμεση και 
υποχρεωτική εφαρμογή των συστάσεών 
του θα συνεπάγετο παραβίαση των 
διαδικασιών για τη θέσπιση νομοθεσίας 
που ορίζονται από τις συνθήκες· να 
επιβλέπεται η πλήρης διατήρηση της 
ικανότητας των εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών να θεσπίζουν τις 
δικές τους πολιτικές, ιδίως τις κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 611
Matteo Salvini
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(v) να γίνουν σεβαστά στο έπακρο τα 
εδραιωμένα ρυθμιστικά συστήματα και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς 
και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
λήψης των αποφάσεων στην ΕΕ και ο 
δημοκρατικός του έλεγχος επί των 
κανονιστικών διαδικασιών της ΕΕ κατά 
την κατάρτιση πλαισίου που θα αφορά τη 
μελλοντική συνεργασία, παραμένοντας 
παράλληλα σε εγρήγορση όσον αφορά την 
ισορροπημένη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο των 
διαβουλεύσεων που περιλαμβάνονται στην 
κατάρτιση μιας ρυθμιστικής πρότασης·

(v) να γίνουν σεβαστά στο έπακρο τα 
εδραιωμένα ρυθμιστικά συστήματα και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, με την 
επιφύλαξη των νομοθετικών 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ 
και των περιφερειών με νομοθετικές 
εξουσίες, καθώς και ο ρόλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο 
της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων 
στην ΕΕ και ο δημοκρατικός του έλεγχος 
επί των κανονιστικών διαδικασιών της ΕΕ 
κατά την κατάρτιση πλαισίου που θα 
αφορά τη μελλοντική συνεργασία, 
παραμένοντας παράλληλα σε εγρήγορση 
όσον αφορά την ισορροπημένη συμμετοχή 
των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο 
των διαβουλεύσεων που περιλαμβάνονται 
στην κατάρτιση μιας ρυθμιστικής 
πρότασης·

Or. it

Τροπολογία 612
Franck Proust, Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(v) να γίνουν σεβαστά στο έπακρο τα 
εδραιωμένα ρυθμιστικά συστήματα και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς 
και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
λήψης των αποφάσεων στην ΕΕ και ο 
δημοκρατικός του έλεγχος επί των 
κανονιστικών διαδικασιών της ΕΕ κατά 
την κατάρτιση πλαισίου που θα αφορά τη 
μελλοντική συνεργασία, παραμένοντας 
παράλληλα σε εγρήγορση όσον αφορά την 
ισορροπημένη συμμετοχή των 

(v) να γίνουν σεβαστά στο έπακρο τα 
εδραιωμένα ρυθμιστικά συστήματα και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς 
και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
λήψης των αποφάσεων στην ΕΕ και ο 
δημοκρατικός του έλεγχος επί των 
κανονιστικών διαδικασιών της ΕΕ κατά 
την κατάρτιση πλαισίου που θα αφορά τη 
μελλοντική συνεργασία, παραμένοντας 
παράλληλα σε εγρήγορση όσον αφορά την 
ισορροπημένη συμμετοχή των 
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ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο των 
διαβουλεύσεων που περιλαμβάνονται στην 
κατάρτιση μιας ρυθμιστικής πρότασης·

ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο των 
διαβουλεύσεων που περιλαμβάνονται στην 
κατάρτιση μιας ρυθμιστικής πρότασης·
προτείνει, ως εκ τούτου, οι ενημερώσεις 
για τη διόρθωση ορισμένων πτυχών που 
αφορούν τα όρια της εταιρικής σχέσης , 
να υποβάλλονται, εάν είναι απαραίτητο, 
στον δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό 
έλεγχο·

Or. fr

Τροπολογία 613
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(v) να γίνουν σεβαστά στο έπακρο τα 
εδραιωμένα ρυθμιστικά συστήματα και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς 
και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
λήψης των αποφάσεων στην ΕΕ και ο 
δημοκρατικός του έλεγχος επί των 
κανονιστικών διαδικασιών της ΕΕ κατά 
την κατάρτιση πλαισίου που θα αφορά τη 
μελλοντική συνεργασία, παραμένοντας 
παράλληλα σε εγρήγορση όσον αφορά την 
ισορροπημένη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο των 
διαβουλεύσεων που περιλαμβάνονται στην 
κατάρτιση μιας ρυθμιστικής πρότασης·

(v) να γίνουν σεβαστά στο έπακρο τα 
εδραιωμένα ρυθμιστικά συστήματα και τα 
δημοκρατικά συστήματα λήψης 
αποφάσεων και στις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού, καθώς και ο ρόλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο 
της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων 
στην ΕΕ και ο δημοκρατικός του έλεγχος 
επί των κανονιστικών διαδικασιών της ΕΕ 
κατά την κατάρτιση πλαισίου που θα 
αφορά τη μελλοντική συνεργασία, 
παραμένοντας παράλληλα σε εγρήγορση 
όσον αφορά την ισορροπημένη συμμετοχή 
των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, στο πλαίσιο 
των διαβουλεύσεων που περιλαμβάνονται 
στην κατάρτιση μιας ρυθμιστικής 
πρότασης·

Or. en

Τροπολογία 614
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(v) να γίνουν σεβαστά στο έπακρο τα 
εδραιωμένα ρυθμιστικά συστήματα και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς 
και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
λήψης των αποφάσεων στην ΕΕ και ο 
δημοκρατικός του έλεγχος επί των 
κανονιστικών διαδικασιών της ΕΕ κατά 
την κατάρτιση πλαισίου που θα αφορά τη 
μελλοντική συνεργασία, παραμένοντας
παράλληλα σε εγρήγορση όσον αφορά την 
ισορροπημένη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο των 
διαβουλεύσεων που περιλαμβάνονται 
στην κατάρτιση μιας ρυθμιστικής 
πρότασης·

(v) να γίνουν σεβαστά στο έπακρο τα 
εδραιωμένα ρυθμιστικά συστήματα και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς 
και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
λήψης των αποφάσεων στην ΕΕ και ο 
δημοκρατικός του έλεγχος επί των 
κανονιστικών διαδικασιών της ΕΕ κατά 
την κατάρτιση πλαισίου που θα αφορά τη 
μελλοντική συνεργασία, διασφαλίζοντας,
παράλληλα, απόλυτη διαφάνεια και τη
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων
μερών·

Or. en

Τροπολογία 615
Eleonora Forenza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(v) να γίνουν σεβαστά στο έπακρο τα 
εδραιωμένα ρυθμιστικά συστήματα και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς 
και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
λήψης των αποφάσεων στην ΕΕ και ο 
δημοκρατικός του έλεγχος επί των 
κανονιστικών διαδικασιών της ΕΕ κατά 
την κατάρτιση πλαισίου που θα αφορά τη 
μελλοντική συνεργασία, παραμένοντας 
παράλληλα σε εγρήγορση όσον αφορά την 
ισορροπημένη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο των 
διαβουλεύσεων που περιλαμβάνονται 

(v) να γίνουν σεβαστά στο έπακρο τα 
εδραιωμένα ρυθμιστικά συστήματα και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς 
και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
λήψης των αποφάσεων στην ΕΕ και ο 
δημοκρατικός του έλεγχος επί των 
κανονιστικών διαδικασιών της ΕΕ κατά 
την κατάρτιση πλαισίου που θα αφορά τη 
μελλοντική συνεργασία, παραμένοντας 
παράλληλα σε εγρήγορση ώστε να μην 
δοθεί στα συμφέροντα των επιχειρήσεων 
και των ενδιαφερόμενων μερών
προνομιακή πρόσβαση στη λήψη 
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στην κατάρτιση μιας ρυθμιστικής
πρότασης·

αποφάσεων ή προτιμησιακός 
συμβουλευτικός ρόλος στο πλαίσιο της
ρυθμιστικής συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 616
Viviane Reding

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(vα) να αναγνωριστεί πλήρως το 
δικαίωμα κάθε μέρους να μη συμμετέχει 
σε διατλαντική συνεργασία, αν αυτό 
κριθεί περιττό ή μη ενδεδειγμένο· να 
οριστεί, όπως στην CETA, ότι ο 
μηχανισμός συνεργασίας έχει προαιρετικό 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 617
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v a (new)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(va) να ληφθούν άμεσα μέτρα για να 
διασφαλιστεί η εφαρμογή ιδίως της 
σύστασης για την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
ανεξαρτησία των πληροφοριακών 
συστημάτων και μιας στρατηγικής της 
ΕΕ για τον κυβερνοχώρο, όπως ορίζεται 
στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 
σχετικά με το πρόγραμμα 
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παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής 
ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα 
παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη 
και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και με 
τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα 
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 618
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(vβ) να αποτραπεί η ενσωμάτωση 
προτύπων κρυπτογράφησης ή 
πιστοποιητικών αυτών στη συμφωνία 
ΤΤΙΡ, δεδομένου ότι δεν συνδέονται με 
οικονομικό όφελος αλλά, αντίθετα, με 
σοβαρή δυνητική οικονομική ή κοινωνική 
ζημία·

Or. en

Τροπολογία 619
Helmut Scholz
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(vγ) να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση 
εκτεταμένης και μη επιδεχόμενης 
παρερμηνείας οριζόντιας ρήτρας η οποία 
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θα εξαιρεί πλήρως τους κανόνες της ΕΕ 
για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων από τη συμφωνία, χωρίς την 
υποχρέωση να είναι αυτή σε συνάφεια με 
άλλα στοιχεία οιασδήποτε εμπορικής 
συμφωνίας·

Or. en


