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Τροπολογία 620
Marine Le Pen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) όσον αφορά τους κανόνες: διαγράφεται

i) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά 
και τη ρυθμιστική συνεργασία με τη 
θέσπιση φιλόδοξων κανόνων, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά την αειφόρο 
ανάπτυξη, την ενέργεια, τις ΜΜΕ, τις 
επενδύσεις και τη διανοητική ιδιοκτησία·
ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη 
στοχεύει στην πλήρη και αποτελεσματική 
κύρωση, εφαρμογή και επιβολή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της 
ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·
iii) να διασφαλιστεί ότι τα εργασιακά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα δεν 
περιορίζονται στο κεφάλαιο για το 
εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη αλλά 
περιλαμβάνονται ομοίως σε άλλους 
τομείς της συμφωνίας, όπως οι 
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επενδύσεις, το εμπόριο υπηρεσιών, η 
ρυθμιστική συνεργασία και οι δημόσιες 
συμβάσεις·
iv) να διασφαλιστεί η εκτελεστότητα των 
εργασιακών και των περιβαλλοντικών 
προτύπων, βάσει της πείρας που 
αποκτήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας 
ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και 
Κορέας και βάσει των ορθών και 
αποτελεσματικών πρακτικών που 
εφαρμόζονται στις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών και την εθνική νομοθεσία 
των ΗΠΑ·
v) να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι των 
διατλαντικών εταιρειών έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες και διαβουλεύσεις 
σύμφωνα με την οδηγία για το ευρωπαϊκό 
συμβούλιο εργαζομένων·
vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου με σαφή συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας 
των πολιτών·
vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών·
viii) να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα του 
κάθε εταίρου να διαχειρίζεται την 
αναζήτηση και την εκμετάλλευση 
ενεργειακών πηγών δεν θίγεται από 
οποιαδήποτε συμφωνία, αλλά ότι, εφόσον 
ληφθεί απόφαση σχετικά με την 
εκμετάλλευση, εφαρμόζεται η αρχή της 
απαγόρευσης των διακρίσεων· η 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες και ενέργεια 
πρέπει επίσης να παρέχεται χωρίς 
διακρίσεις σε εταιρείες προερχόμενες 
τόσο από την ΕΕ όσο και από τις ΗΠΑ 
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και τα πρότυπα ποιότητας των 
ενεργειακών προϊόντων πρέπει να 
γίνονται σεβαστά·
ix) να διασφαλιστεί ότι η TTIP στηρίζει 
τη χρήση και την προώθηση οικολογικών 
αγαθών και υπηρεσιών, αξιοποιώντας 
έτσι το σημαντικό δυναμικό που παρέχει 
η διατλαντική οικονομία για 
περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη·
x) να διασφαλιστεί ότι η TTIP αποτελεί 
βήμα διαλόγου για την ανάπτυξη κοινών 
προτύπων βιωσιμότητας όσον αφορά την 
παραγωγή ενέργειας, λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη και τηρώντας τα ισχύοντα 
πρότυπα σε αμφότερες τις πλευρές·
xi) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις 
ΜΜΕ και στοχεύει στη δημιουργία νέων 
δυνατοτήτων στις ΗΠΑ για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω 
της εξάλειψης των διπλών απαιτήσεων 
πιστοποίησης, της θέσπισης ενός 
διαδικτυακού συστήματος πληροφοριών 
όσον αφορά τις διάφορες κανονιστικές 
ρυθμίσεις, της καθιέρωσης ταχέων 
διαδικασιών στα σύνορα ή της 
κατάργησης ορισμένων μέγιστων τιμών 
δασμών που εξακολουθούν να ισχύουν· θα 
πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη 
συνεργασία αμφότερων των πλευρών 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή των ΜΜΕ στο διατλαντικό 
εμπόριο, για παράδειγμα μέσω μιας 
κοινής υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης 
για τις ΜΜΕ·
xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 
διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων· το κεφάλαιο 
σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να 
στοχεύει στην εξασφάλιση μη διακριτικής 
μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών 
στην επικράτεια των ΗΠΑ και 
αμερικανικών εταιρειών στην επικράτεια 
της ΕΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
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την ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων·
xiii) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για 
την προστασία των επενδύσεων 
περιορίζονται σε διατάξεις μετά την 
εγκατάσταση και εστιάζουν στην 
κατάργηση των διακρίσεων και τη δίκαιη 
και ισότιμη μεταχείριση· τα πρότυπα 
προστασίας και οι ορισμοί των 
επενδυτών και των επενδύσεων θα πρέπει 
να διατυπωθούν με ακρίβεια· η ελεύθερη 
μεταφορά κεφαλαίων πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις της Συνθήκης 
της ΕΕ και να περιλαμβάνει μια 
προληπτική εξαίρεση για την περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων·
xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·
xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ 
ΕΕ και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, 
και συνεχίζοντας παράλληλα να 
επιβεβαιώνει τις υφιστάμενες ευελιξίες 
της συμφωνίας για τα δικαιώματα 
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πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του 
εμπορίου (TRIPS), ιδίως στον τομέα της 
δημόσιας υγείας·
xvi) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο για 
τα ΔΔΙ δεν περιλαμβάνει ποινικές 
κυρώσεις ως μέσο επιβολής, κάτι που έχει 
απορριφθεί στο παρελθόν από το 
Κοινοβούλιο·

Or. fr

Τροπολογία 621
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) όσον αφορά τους κανόνες: δ) όσον αφορά τον πυλώνα των κανόνων:

Or. en

Τροπολογία 622
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και 
τη ρυθμιστική συνεργασία με τη θέσπιση 
φιλόδοξων κανόνων, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την 
ενέργεια, τις ΜΜΕ, τις επενδύσεις και τη 
διανοητική ιδιοκτησία·

i) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και 
τη ρυθμιστική συνεργασία με τη θέσπιση 
φιλόδοξων κανόνων και αρχών, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά την αειφόρο 
οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια, τις 
ΜΜΕ, τις επενδύσεις και τη διανοητική 
ιδιοκτησία·

Or. en
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Τροπολογία 623
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και 
τη ρυθμιστική συνεργασία με τη θέσπιση 
φιλόδοξων κανόνων, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την 
ενέργεια, τις ΜΜΕ, τις επενδύσεις και τη 
διανοητική ιδιοκτησία·

i) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και 
τη ρυθμιστική συνεργασία με τη θέσπιση 
φιλόδοξων κανόνων, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την 
ενέργεια, τα φάρμακα, τις ΜΜΕ, τις 
επενδύσεις και τη διανοητική ιδιοκτησία·

Or. en

Τροπολογία 624
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και 
τη ρυθμιστική συνεργασία με τη θέσπιση 
φιλόδοξων κανόνων, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την 
ενέργεια, τις ΜΜΕ, τις επενδύσεις και τη 
διανοητική ιδιοκτησία·

i) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και 
τη ρυθμιστική συνεργασία με τη θέσπιση 
φιλόδοξων κανόνων, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την 
ενέργεια, τις ΜΜΕ και τις επενδύσεις·

Or. de

Τροπολογία 625
Yannick Jadot, Ska Keller

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

i) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και 
τη ρυθμιστική συνεργασία με τη θέσπιση 
φιλόδοξων κανόνων, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την 
ενέργεια, τις ΜΜΕ, τις επενδύσεις και τη 
διανοητική ιδιοκτησία·

i) να αποφευχθούν οι διαπλεκόμενες 
διαπραγματευτικές διαβουλεύσεις στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων όσον 
αφορά την πρόσβαση στην αγορά, τη 
ρυθμιστική συνεργασία και τη θέσπιση 
κανόνων, δεδομένου ότι καθένας από 
τους εν λόγω τρεις πυλώνες διέπεται από 
διαφορετικό σκεπτικό και παρουσιάζει 
συγκεκριμένες ευαισθησίες·

Or. en

Τροπολογία 626
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και 
τη ρυθμιστική συνεργασία με τη θέσπιση 
φιλόδοξων κανόνων, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την 
ενέργεια, τις ΜΜΕ, τις επενδύσεις και τη 
διανοητική ιδιοκτησία·

i) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και 
τη ρυθμιστική συνεργασία με τη θέσπιση 
φιλόδοξων κανόνων σε ζητήματα που 
αφορούν, ενδεικτικά, την αειφόρο 
ανάπτυξη, την ενέργεια, τις ΜΜΕ, τις 
επενδύσεις και τη διανοητική ιδιοκτησία·

Or. en

Τροπολογία 627
David Borrelli, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και 

i) να συνδυαστούν οι διαπραγματεύσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και 
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τη ρυθμιστική συνεργασία με τη θέσπιση 
φιλόδοξων κανόνων, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την 
ενέργεια, τις ΜΜΕ, τις επενδύσεις και τη 
διανοητική ιδιοκτησία·

τη ρυθμιστική συνεργασία με τη θέσπιση 
φιλόδοξων κανόνων, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την 
ενέργεια, τις ΜΜΕ, τις επενδύσεις, τη 
διαφάνεια στο πλαίσιο των κρατικών 
επιδοτήσεων, τον καθορισμό των τιμών, 
την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην 
αγορά, τον ανταγωνισμό μεταξύ 
ιδιωτικών εταιρειών και εταιρειών 
κρατικής ιδιοκτησίας/που υπόκεινται σε 
κρατικό έλεγχο και τη διανοητική 
ιδιοκτησία·

Or. en

Τροπολογία 628
Lola Sánchez Caldentey

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i α) να τηρούνται οι συμπεφωνημένες 
δεσμεύσεις στο πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών και οι δεσμεύσεις άλλων αρμόδιων 
διεθνών οργανισμών σε εμπορικά 
ζητήματα, ιδίως όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα 
των γυναικών, τα εργασιακά δικαιώματα, 
τα δικαιώματα των αυτοχθόνων, καθώς 
και η προτεραιότητα που πρέπει να 
δίδεται στην προστασία του 
περιβάλλοντός μας έναντι των εταιρικών 
και ιδιωτικών συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 629
Eleonora Forenza

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

i α) να διασφαλιστεί ότι θα εξακολουθεί 
να τηρείται το επίπεδο των προτύπων της 
ΕΕ όσον αφορά τον κοινωνικό και 
εργασιακό τομέα, την προστασία των 
καταναλωτών, της δημόσιας υγείας και 
του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης 
της ανανέωσης των φυσικών πόρων, την 
καλή μεταχείρισης των ζώων, την 
ασφάλεια των τροφίμων, τις 
περιβαλλοντικά βιώσιμες γεωργικές 
πρακτικές, την πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και την επισήμανση των 
προϊόντων, τον πολιτισμό και την 
ιατρική, τη ρύθμιση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και 
την προστασία των δεδομένων, την 
ουδετερότητα των δικτύων και άλλα 
ψηφιακά δικαιώματα, και ότι τα πρότυπα 
αυτά δεν θα «εναρμονιστούν» προς τα 
κάτω με βάση τον ελάχιστο κοινό 
παρονομαστή·

Or. en

Τροπολογία 630
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην πλήρη και αποτελεσματική κύρωση, 
εφαρμογή και επιβολή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της 
ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην υποστήριξη της προώθησης της 
αξιοπρεπούς εργασίας μέσω της 
αποτελεσματικής εφαρμογής των 
θεμελιωδών κανόνων εργασίας της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σε 
εθνικό επίπεδο, όπως ορίζονται στη 
διακήρυξη του 1998 της ΔΟΕ σχετικά με 
τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα 
στην εργασία και σε σχετικές πολυμερείς 
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προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

συμφωνίες για το περιβάλλον, καθώς και 
στη βελτίωση της συνεργασίας στις 
πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης που 
συνδέονται με το εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 631
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην πλήρη και αποτελεσματική κύρωση, 
εφαρμογή και επιβολή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της ΔΟΕ 
για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην πλήρη και αποτελεσματική κύρωση, 
εφαρμογή και επιβολή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της ΔΟΕ 
για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη πρέπει να περιλαμβάνει επίσης 
κανόνες σχετικά με την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 632
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην πλήρη και αποτελεσματική κύρωση, 
εφαρμογή και επιβολή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της 
ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη δίδει 
ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η ΕΕ 
και οι ΗΠΑ επιδιώκουν τους ίδιους 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
εργασιακούς στόχους, ακόμη και αν 
διαφέρει το νομικό καθεστώς των 
αντίστοιχων διεθνών συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 633
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην πλήρη και αποτελεσματική κύρωση,

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην πλήρη και αποτελεσματική 
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εφαρμογή και επιβολή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της ΔΟΕ 
για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

υποχρέωση για εφαρμογή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της ΔΟΕ 
για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

Or. de

Τροπολογία 634
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην πλήρη και αποτελεσματική κύρωση, 
εφαρμογή και επιβολή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της ΔΟΕ 
για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη είναι 
δεσμευτικού και εκτελεστού χαρακτήρα 
και στοχεύει στην πλήρη και 
αποτελεσματική κύρωση, εφαρμογή και 
επιβολή των οκτώ θεμελιωδών συμβάσεων 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) 
και του περιεχομένου τους, της Ατζέντας 
της ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή Εργασία και
των βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
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επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 635
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην πλήρη και αποτελεσματική κύρωση, 
εφαρμογή και επιβολή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της ΔΟΕ 
για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην επιβεβαίωση της δέσμευσης των 
μερών για την τήρηση κοινών βασικών 
αρχών που απορρέουν από τις οκτώ 
θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και το 
περιεχόμενό τους, την Ατζέντα της ΔΟΕ 
για την Αξιοπρεπή Εργασία και τις 
βασικές διεθνείς περιβαλλοντικές 
συμφωνίες· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

(Στο έγγραφο των θέσεών της για το 
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εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη, η 
Επιτροπή προτείνει λιγότερο αυστηρές 
διατάξεις. Επιβάλλεται προσοχή στο να 
υποχρεωθούν οι ΗΠΑ να επικυρώσουν όλες 
τις συμβάσεις της ΔΟΕ, διότι, ενδεχομένως, 
στο σημείο αυτό, πρόκειται για ζητήματα 
που δεν αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης.)

Or. en

Τροπολογία 636
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην πλήρη και αποτελεσματική κύρωση, 
εφαρμογή και επιβολή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της ΔΟΕ 
για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

ii) να τεθεί ως προϋπόθεση η υπογραφή 
συμφωνίας βάσει της οποίας το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην πλήρη και αποτελεσματική κύρωση, 
εφαρμογή και επιβολή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας(ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της ΔΟΕ 
για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 637
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην πλήρη και αποτελεσματική κύρωση,
εφαρμογή και επιβολή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της ΔΟΕ 
για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή 
και επιβολή των οκτώ θεμελιωδών 
συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ) και του περιεχομένου 
τους, της Ατζέντας της ΔΟΕ για την 
Αξιοπρεπή Εργασία και των βασικών 
διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών· οι 
διατάξεις θα πρέπει να στοχεύουν στην 
περαιτέρω βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και έναν σαφώς διαρθρωμένο διάλογο με 
την επονομαζόμενη κοινωνία των 
πολιτών·

Or. de

Τροπολογία 638
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη 

ii) να διασφαλισθεί ότι η συμφωνία 
υποστηρίζει την εκπόνηση και επιβολή 
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στοχεύει στην πλήρη και αποτελεσματική 
κύρωση, εφαρμογή και επιβολή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της 
ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

νομικών διατάξεων και πολιτικών μέτρων 
στον τομέα του εργατικού και 
περιβαλλοντικού δικαίου και προωθεί την 
ένταξη των καθορισμένων βασικών 
προτύπων και κριτηρίων αναφοράς της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)· 
καθώς και ότι ενθαρρύνει την εναρμόνιση 
των πρότυπων κοινωνικής ευθύνης των 
επιχειρήσεων (CSR)·

Or. de

Τροπολογία 639
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην πλήρη και αποτελεσματική κύρωση, 
εφαρμογή και επιβολή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της 
ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 

ii) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις του 
κεφαλαίου σχετικά με την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να στοχεύουν στη 
διατήρηση και την προώθηση των 
επιπέδων προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ζητεί, 
συνεπώς, από τους διαπραγματευτές να 
συμπεριλάβουν ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για 
το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη, το 
οποίο θα πρέπει να αποσκοπεί στον 
καθορισμό νέων παγκόσμιων κριτηρίων 
αναφοράς για τη σύναψη εμπορικών 
συμφωνιών·
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ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 640
Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Maria Arena, Emmanuel 
Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην πλήρη και αποτελεσματική κύρωση, 
εφαρμογή και επιβολή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της ΔΟΕ 
για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη είναι 
δεσμευτικού και εκτελεστού χαρακτήρα 
και θέτει ως όρο της συμφωνίας την 
πλήρη και αποτελεσματική κύρωση, 
εφαρμογή και επιβολή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της ΔΟΕ 
για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 641
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην πλήρη και αποτελεσματική κύρωση, 
εφαρμογή και επιβολή των οκτώ 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του 
περιεχομένου τους, της Ατζέντας της ΔΟΕ 
για την Αξιοπρεπή Εργασία και των 
βασικών διεθνών περιβαλλοντικών 
συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να 
στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων 
προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

ii) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο 
σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη στοχεύει 
στην πλήρη και αποτελεσματική κύρωση, 
εφαρμογή και επιβολή προτύπων τα οποία 
εναρμονίζονται με τις οκτώ θεμελιώδεις 
συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ) και το περιεχόμενό τους, 
την Ατζέντα της ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή 
Εργασία και τις βασικές διεθνείς 
περιβαλλοντικές συμφωνίες· οι διατάξεις 
θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση των 
επιπέδων προστασίας των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο 
κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και μια σαφώς διαρθρωμένη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 642
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να διασφαλιστεί ότι τα εργασιακά και διαγράφεται
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περιβαλλοντικά πρότυπα δεν 
περιορίζονται στο κεφάλαιο για το 
εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη αλλά 
περιλαμβάνονται ομοίως σε άλλους 
τομείς της συμφωνίας, όπως οι 
επενδύσεις, το εμπόριο υπηρεσιών, η 
ρυθμιστική συνεργασία και οι δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 643
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να διασφαλιστεί ότι τα εργασιακά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα δεν 
περιορίζονται στο κεφάλαιο για το 
εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη αλλά 
περιλαμβάνονται ομοίως σε άλλους 
τομείς της συμφωνίας, όπως οι 
επενδύσεις, το εμπόριο υπηρεσιών, η 
ρυθμιστική συνεργασία και οι δημόσιες 
συμβάσεις·

iii) να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση των 
οριζόντιων διαστάσεων των εργασιακών 
και κοινωνικών διατάξεων στο κεφάλαιο 
για την αειφόρο ανάπτυξη στα σχετικά 
επιχειρησιακά τμήματα της συμφωνίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια 
συνεκτική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση·

Or. de

Τροπολογία 644
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να διασφαλιστεί ότι τα εργασιακά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα δεν 
περιορίζονται στο κεφάλαιο για το 
εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη αλλά 
περιλαμβάνονται ομοίως σε άλλους τομείς 

iii) να διασφαλιστεί ότι τα πρότυπα που
καθορίζονται σε ένα κεφάλαιο τηρούνται 
και στα άλλα κεφάλαια που 
περιλαμβάνονται στη συμφωνία και ότι 
δίδεται έμφαση στην αποφυγή 
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της συμφωνίας, όπως οι επενδύσεις, το 
εμπόριο υπηρεσιών, η ρυθμιστική 
συνεργασία και οι δημόσιες συμβάσεις·

αντιφάσεων και επαναλήψεων μεταξύ 
των κεφαλαίων·

Or. en

Τροπολογία 645
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να διασφαλιστεί ότι τα εργασιακά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα δεν περιορίζονται 
στο κεφάλαιο για το εμπόριο και την 
αειφόρο ανάπτυξη αλλά περιλαμβάνονται 
ομοίως σε άλλους τομείς της συμφωνίας, 
όπως οι επενδύσεις, το εμπόριο υπηρεσιών, 
η ρυθμιστική συνεργασία και οι δημόσιες 
συμβάσεις·

iii) να διασφαλιστεί ότι τα εργασιακά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και το 
δικαίωμα ρύθμισης για τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, δεν 
περιορίζονται στο κεφάλαιο για το εμπόριο 
και την αειφόρο ανάπτυξη αλλά 
περιλαμβάνονται ομοίως σε άλλους τομείς 
της συμφωνίας, όπως οι επενδύσεις, το 
εμπόριο υπηρεσιών, η ρυθμιστική 
συνεργασία και οι δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 646
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να διασφαλιστεί ότι τα εργασιακά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα δεν περιορίζονται 
στο κεφάλαιο για το εμπόριο και την 
αειφόρο ανάπτυξη αλλά περιλαμβάνονται 
ομοίως σε άλλους τομείς της συμφωνίας, 
όπως οι επενδύσεις, το εμπόριο υπηρεσιών, 
η ρυθμιστική συνεργασία και οι δημόσιες 
συμβάσεις·

iii) να διασφαλιστεί ότι τα εργασιακά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 
δεν περιορίζονται στο κεφάλαιο για το 
εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη αλλά 
περιλαμβάνονται ομοίως σε άλλους τομείς 
της συμφωνίας, όπως οι επενδύσεις, το 
εμπόριο υπηρεσιών, η ρυθμιστική 
συνεργασία και οι δημόσιες συμβάσεις·
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Or. es

Τροπολογία 647
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iii) να διασφαλιστεί ότι τα εργασιακά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα δεν περιορίζονται 
στο κεφάλαιο για το εμπόριο και την 
αειφόρο ανάπτυξη αλλά περιλαμβάνονται 
ομοίως σε άλλους τομείς της συμφωνίας, 
όπως οι επενδύσεις, το εμπόριο υπηρεσιών, 
η ρυθμιστική συνεργασία και οι δημόσιες 
συμβάσεις·

iii) να διασφαλιστεί ότι τα εργασιακά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα δεν περιορίζονται 
στο κεφάλαιο για το εμπόριο και την 
αειφόρο ανάπτυξη αλλά περιλαμβάνονται 
ομοίως σε άλλους τομείς της συμφωνίας, 
όπως οι επενδύσεις, το εμπόριο υπηρεσιών, 
η ρυθμιστική συνεργασία και οι δημόσιες 
συμβάσεις, και να διασφαλιστεί, μέσω της 
χρήσης σαφούς και αναμφίλεκτης 
γλώσσας, ότι καμία από τις διατάξεις της 
συμφωνίας δεν υποβαθμίζει τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με το 
περιβάλλον και την ασφάλεια των 
τροφίμων, ειδικότερα δε να απορριφθεί 
οποιαδήποτε συμφωνία που ενδέχεται, 
ακόμη και θεωρητικά, να παράσχει 
πρόσβαση σε ΓΤΟ, σε πουλερικά που 
έχουν υποστεί επεξεργασία με χλώριο και 
σε ορμονούχο βόειο κρέας στην αγορά 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 648
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να διασφαλιστεί η εκτελεστότητα των 
εργασιακών και των περιβαλλοντικών 
προτύπων, βάσει της πείρας που 

iv) να διασφαλιστεί η δυνατότητα 
αποτελεσματικής εφαρμογής των 
εργασιακών και των περιβαλλοντικών 
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αποκτήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας 
ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και 
Κορέας και βάσει των ορθών και 
αποτελεσματικών πρακτικών που 
εφαρμόζονται στις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών και την εθνική νομοθεσία 
των ΗΠΑ·

προτύπων στην πράξη, μέσω ειδικού 
μηχανισμού επίλυσης διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 649
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να διασφαλιστεί η εκτελεστότητα των 
εργασιακών και των περιβαλλοντικών 
προτύπων, βάσει της πείρας που 
αποκτήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας 
ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και 
Κορέας και βάσει των ορθών και 
αποτελεσματικών πρακτικών που 
εφαρμόζονται στις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών και την εθνική νομοθεσία των 
ΗΠΑ·

iv) να διασφαλιστεί η εκτελεστότητα των 
εργασιακών και των περιβαλλοντικών 
προτύπων, βάσει της πείρας που 
αποκτήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας 
ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και 
Κορέας και βάσει των ορθών και 
αποτελεσματικών πρακτικών που 
εφαρμόζονται στις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών και την εθνική νομοθεσία των 
ΗΠΑ· να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή 
των εργασιακών διατάξεων και η 
συμμόρφωση προς αυτές υπόκεινται σε 
αποτελεσματική διαδικασία 
παρακολούθησης, με τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων 
της κοινωνίας των πολιτών· να 
διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο σχετικά με 
το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη 
υπόκειται στον γενικό μηχανισμό 
επίλυσης διαφορών που θα 
περιλαμβάνεται στη μελλοντική 
συμφωνία·

Or. en
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Τροπολογία 650
Franck Proust, Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να διασφαλιστεί η εκτελεστότητα των
εργασιακών και των περιβαλλοντικών 
προτύπων, βάσει της πείρας που 
αποκτήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας 
ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και 
Κορέας και βάσει των ορθών και 
αποτελεσματικών πρακτικών που 
εφαρμόζονται στις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών και την εθνική νομοθεσία 
των ΗΠΑ·

iv) να διασφαλιστεί η εκτελεστότητα των 
εργασιακών και των περιβαλλοντικών 
προτύπων, βάσει όλων των εμπειριών που 
αξιολογήθηκαν θετικά από τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη ή τα 
εθνικά κοινοβούλια·

Or. fr

Τροπολογία 651
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να διασφαλιστεί η εκτελεστότητα των 
εργασιακών και των περιβαλλοντικών 
προτύπων, βάσει της πείρας που 
αποκτήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας 
ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και 
Κορέας και βάσει των ορθών και 
αποτελεσματικών πρακτικών που 
εφαρμόζονται στις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών και την εθνική νομοθεσία των 
ΗΠΑ·

iv) να διασφαλιστεί η συμπερίληψη των 
εργασιακών και των περιβαλλοντικών 
προτύπων, βάσει της πείρας που έχει ήδη 
αποκτηθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων 
συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της 
ΕΕ και βάσει των ορθών και 
αποτελεσματικών πρακτικών που 
εφαρμόζονται στις συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών και την εθνική νομοθεσία των 
ΗΠΑ·

Or. en
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Τροπολογία 652
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv) να διασφαλιστεί η εκτελεστότητα των 
εργασιακών και των περιβαλλοντικών 
προτύπων, βάσει της πείρας που 
αποκτήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας 
ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και 
Κορέας και βάσει των ορθών και 
αποτελεσματικών πρακτικών που 
εφαρμόζονται στις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών και την εθνική νομοθεσία των 
ΗΠΑ·

iv) να διασφαλιστεί η εκτελεστότητα των 
εργασιακών και των περιβαλλοντικών 
προτύπων και δικαιωμάτων, βάσει των 
διαδικασιών που καθορίζονται στη 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ 
ΕΕ και Κορέας και μέσω της προσθήκης 
πρακτικών επιβολής στις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών και στην εθνική 
νομοθεσία των ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 653
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv α) ζητεί να συμπεριληφθεί η ρήτρα 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
που χρησιμοποιείται σε πολλές 
συμφωνίες, ούτως ώστε να διασφαλιστεί 
η τήρηση των αρχών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 654
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

iv α) να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί 
για τη στήριξη των εργαζομένων που 
απολύονται συνεπεία της TTIP και να 
καταπολεμηθεί το πρόβλημα της 
απώλειας καθαρών θέσεων εργασίας 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 655
Eleonora Forenza

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv α) να υποστηριχθεί κατά τις 
διαπραγματεύσεις το αναφαίρετο 
δικαίωμα καθενός εκ των μερών να 
αξιολογεί τη νομοθεσία με τη δική του 
μέθοδο· ζητεί, επιπλέον, από την 
Επιτροπή να υπερασπιστεί το κεκτημένο 
της ΕΕ όσον αφορά την αρχή της 
προφύλαξης, η οποία παρέχει τη 
δυνατότητα ταχείας ανταπόκρισης ενόψει 
πιθανού κινδύνου για την υγεία 
ανθρώπων, ζώων ή φυτών ή για την 
προστασία του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 656
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv β) τονίζει ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται 
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σε καμία περίπτωση οι εμπορικές 
συμφωνίες να υπονομεύουν τις διατάξεις 
του εργατικού και κοινωνικού δικαίου και 
των συλλογικών συμβάσεων. Οι πιθανές 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τον «τρόπο 
4» πρέπει να υπόκεινται σε δεσμεύσεις για 
τη λειτουργία της διασυνοριακής 
διοικητικής και δικαστικής συνεργασίας 
σε ζητήματα που αφορούν την εργατική 
νομοθεσία και τη νομοθεσία σχετικά με 
την απασχόληση ως προϋπόθεση για την 
εξασφάλιση των μισθών και των 
συνθηκών εργασίας των συλλογικών 
συμβάσεων. Πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα παραπομπής των 
περιπτώσεων έλλειψης επιβολής από τα 
συμβαλλόμενα μέρη σε διαδικασία 
επίλυσης διαφορών που περιλαμβάνει και 
την επιβολή κυρώσεων·

Or. en

Τροπολογία 657
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv β) να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της 
μετεγκατάστασης ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, όπου υπάρχουν 
ευνοϊκότερες συνθήκες παραγωγής, και 
να συνεκτιμηθεί το ενδεχόμενο ότι πολλές 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα προβούν σε 
μετεγκατάσταση των οικείων τμημάτων 
Ε&Α στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τη 
μείωση της ικανότητας της ΕΕ για 
καινοτομία·

Or. en
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Τροπολογία 658
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

iv γ) να απορριφθεί οποιαδήποτε 
συμφωνία ενδέχεται να αποτελέσει απειλή 
για τα εργασιακά πρότυπα στην Ευρώπη 
και να οδηγήσει σε κοινωνικό ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 659
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v) να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι των 
διατλαντικών εταιρειών έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες και διαβουλεύσεις 
σύμφωνα με την οδηγία για το ευρωπαϊκό 
συμβούλιο εργαζομένων·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 660
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v) να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι των 
διατλαντικών εταιρειών έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες και διαβουλεύσεις 
σύμφωνα με την οδηγία για το ευρωπαϊκό 

διαγράφεται
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συμβούλιο εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 661
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v) να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι των 
διατλαντικών εταιρειών έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες και διαβουλεύσεις 
σύμφωνα με την οδηγία για το ευρωπαϊκό 
συμβούλιο εργαζομένων·

v) να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι των 
διατλαντικών εταιρειών έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες και διαβουλεύσεις 
σύμφωνα με την οδηγία για το ευρωπαϊκό 
συμβούλιο εργαζομένων· να διασφαλιστεί 
επίσης η έννομη προστασία των 
καταγγελλόντων στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων τους και στις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού·

Or. fr

Τροπολογία 662
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v) να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι των 
διατλαντικών εταιρειών έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες και διαβουλεύσεις 
σύμφωνα με την οδηγία για το ευρωπαϊκό 
συμβούλιο εργαζομένων·

v) να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι των 
διατλαντικών εταιρειών, οι οποίες είναι 
καταχωρισμένες δυνάμει του δικαίου 
κράτους μέλους της ΕΕ, έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες και διαβουλεύσεις 
σύμφωνα με την οδηγία για το ευρωπαϊκό 
συμβούλιο εργαζομένων·

Or. en
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Τροπολογία 663
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v) να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι των 
διατλαντικών εταιρειών έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες και διαβουλεύσεις 
σύμφωνα με την οδηγία για το ευρωπαϊκό 
συμβούλιο εργαζομένων·

v) να διασφαλιστεί ότι, τηρουμένων 
πλήρως των εθνικών νομοθετικών 
διατάξεων, οι υπάλληλοι των 
διατλαντικών εταιρειών έχουν τα ίδια 
δικαιώματα με τους άλλους υπαλλήλους 
που εργάζονται μόνιμα στη συγκεκριμένη 
τοποθεσία·

Or. en

Τροπολογία 664
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο v

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

v) να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι των 
διατλαντικών εταιρειών έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες και διαβουλεύσεις 
σύμφωνα με την οδηγία για το ευρωπαϊκό 
συμβούλιο εργαζομένων·

v) να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι των 
διατλαντικών εταιρειών έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες και διαβουλεύσεις κατά 
το πρότυπο της οδηγίας για το ευρωπαϊκό 
συμβούλιο εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία 665
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

v α) να κατοχυρωθεί η τήρηση της αρχής 
του τόπου εργασίας. Οι διατάξεις τόσο 
της εθνικής εργατικής και κοινωνικής 
νομοθεσίας όσο και των συλλογικών 
συμβάσεων πρέπει να τηρούνται σε 
περίπτωση προσωρινής απόσπασης και 
τοποθέτησης εργαζομένων· οι όροι 
προσωρινής απόσπασης και τοποθέτησης 
πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια στην 
TTIP·

Or. en

Τροπολογία 666
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου με σαφή συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας 
των πολιτών·

vi) να διασφαλιστεί ότι ο αντίκτυπος της 
εφαρμογής της TTIP όσον αφορά την 
αειφορία στην οικονομία και την 
κοινωνία θα εξετασθεί επίσης στο πλαίσιο 
ενδελεχούς και αντικειμενικής 
αξιολόγησης των επιπτώσεων στη 
βιωσιμότητα του εμπορίου, με την 
εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών στο αντίστοιχο 
τομεακό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 667
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο vi
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου με σαφή συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας 
των πολιτών·

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου·

Or. de

Τροπολογία 668
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου με σαφή συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας 
των πολιτών·

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο αξιολόγησης των επιπτώσεων στη 
βιωσιμότητα του εμπορίου με σαφή 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και 
της κοινωνίας των πολιτών, 
αναγνωρίζοντας την τεράστια δυσκολία 
της άσκησης αυτής εξαιτίας της 
πληθώρας των κριτηρίων και των 
εξωτερικών παραγόντων·

Or. fr

Τροπολογία 669
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο vi
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου με σαφή συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας 
των πολιτών·

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός, εδαφικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ολοκληρωμένης αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου με σαφή εμπλοκή, διαβούλευση 
και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
μερών και της κοινωνίας των πολιτών, 
καθώς και των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών· ζητεί από την 
Επιτροπή να εκπονήσει συγκριτικές εις 
βάθος μελέτες εκτίμησης των 
επιπτώσεων για κάθε κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 670
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου με σαφή συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας 
των πολιτών·

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου κατόπιν της ολοκλήρωσης των 
διαπραγματεύσεων με σαφή συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

Or. de

Τροπολογία 671
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο vi
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου με σαφή συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας 
των πολιτών·

vi) να ληφθεί υπόψη η υπό εξέλιξη 
αξιολόγηση των επιπτώσεων της 
βιωσιμότητας του εμπορίου στη 
συμφωνία και να διασφαλιστεί ότι η εν 
λόγω αξιολόγηση επιπτώσεων είναι 
ανοικτή στην υποβολή παρατηρήσεων 
από τα ενδιαφερόμενα μέρη και την 
κοινωνία των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 672
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου με σαφή συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας 
των πολιτών·

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της 
ποσότητας ενέργειας που χρησιμοποιείται 
σε σχέση με την αύξηση των των 
διατλαντικών εμπορευματικών 
συναλλαγών, με σαφή συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας 
των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 673
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο vi
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου με σαφή συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας 
των πολιτών·

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP καθώς και ο 
αντίκτυπός της στην απασχόληση θα 
εξετασθούν στο πλαίσιο ενδελεχούς 
αξιολόγησης των επιπτώσεων στη 
βιωσιμότητα του εμπορίου με σαφή 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και 
της κοινωνίας των πολιτών·

Or. it

Τροπολογία 674
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου με σαφή συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας 
των πολιτών·

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς εκ των προτέρων 
αξιολόγησης των επιπτώσεων στη 
βιωσιμότητα του εμπορίου (αξιολόγηση 
των επιπτώσεων στην 
αειφορία), τηρουμένων πλήρως των 
διατάξεων της οδηγίας της ΕΕ για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων στην 
αειφορία, με σαφή συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας 
των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 675
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο vi
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου με σαφή συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας 
των πολιτών·

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός, εργασιακός και 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος της ΤΤΙΡ 
στους καταναλωτές, στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, στην ισότητα των φύλων και 
στην πολιτιστική ποικιλομορφία θα 
εξετασθεί στο πλαίσιο ενδελεχών 
εκτιμήσεων αντικτύπου στην ΕΕ και στα 
28 κράτη μέλη, με τη σαφή και 
διαρθρωμένη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών και ιδίως των 
ΜΜΕ και της κοινωνίας των πολιτών·

Or. es

Τροπολογία 676
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο vi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου με σαφή συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας 
των πολιτών·

vi) να διασφαλιστεί ότι ο οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος της TTIP θα εξετασθεί στο 
πλαίσιο ενδελεχούς αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του 
εμπορίου με σαφή συμμετοχή των 
σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 677
Lola Sánchez Caldentey

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

vi α) να γίνει σεβαστό το δικαίωμα των 
κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων των 
αναπτυσσόμενων χωρών να ρυθμίζουν τις 
επενδύσεις και να διασφαλίζουν την 
επιβολή υποχρεώσεων και καθηκόντων 
σε όλους τους επενδυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών 
επενδυτών, ούτως ώστε να τηρούνται τα 
πρότυπα στους τομείς της εργασίας, του 
περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και άλλα πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 678
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi α) να αποφευχθεί η προσθήκη στην 
TTIP ειδικού κεφαλαίου σχετικά με την 
ενέργεια, εκτός εάν συμβάλλει στην 
εξασφάλιση της διαφοροποίησης του 
ενεργειακού εφοδιασμού και στην 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού για 
όλους τους πολίτες σε προσιτές τιμές και, 
κατά συνέπεια, στην εξάλειψη της 
ενεργειακής φτώχειας και στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση, και να επιδιωχθεί η 
συμπερίληψη υποχρεώσεων για την 
προώθηση της άσκησης βιώσιμης 
ενεργειακής πολιτικής και της 
συνεργασίας στην έρευνα για 
εναλλακτικές μεθόδους βιώσιμης 
παραγωγής ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 679
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vi α) να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει 
περαιτέρω οικονομικός, κοινωνικός και 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος της TTIP 
μετά τα συμπεράσματα των 
διαπραγματεύσεων και πριν από τη 
διεξαγωγή οποιασδήποτε ψηφοφορίας 
στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, 
καθώς και περαιτέρω εκτίμηση των 
επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, με τη 
συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων και 
της κοινωνίας των πολιτών, και ότι κάθε 
εκτίμηση επιπτώσεων εξετάζει τις 
επιπτώσεις της TTIP στις 
αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στην 
τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας·

Or. en

Τροπολογία 680
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών·

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών ενεργειακών πηγών, ούτως 
ώστε η TTIP να καταργήσει κάθε 
υφιστάμενο περιορισμό των εξαγωγών 
ενέργειας μεταξύ των δύο εμπορικών 
εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι τη 
διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών·
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Or. en

Τροπολογία 681
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών·

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει τους υφιστάμενους 
περιορισμούς των εξαγωγών ενέργειας 
μεταξύ των δύο εμπορικών εταίρων, 
υποστηρίζοντας έτσι τη διαφοροποίηση 
των ενεργειακών πηγών που συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση ασφαλέστερου 
ενεργειακού μείγματος·

Or. en

Τροπολογία 682
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο vii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών 
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πηγών· και την προώθηση της ασφάλειας 
εφοδιασμού·

Or. hr

Τροπολογία 683
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο vii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών·

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
υποδεικνύουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών· να διασφαλιστεί ότι το άνοιγμα 
της αγοράς ενέργειας θα συνοδεύεται από 
μια στρατηγική διατλαντική εταιρική 
σχέση στον τομέα της ενέργειας που θα 
στοχεύει στη διασφάλιση της ενεργειακής 
ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 684
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 

vii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP θα 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
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των εξαγωγών φυσικού πετρελαίου, 
ούτως ώστε η TTIP να καταργήσει κάθε 
υφιστάμενο περιορισμό των εξαγωγών 
ενέργειας μεταξύ των δύο εμπορικών 
εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι τη 
διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών·

εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών 
στην ΕΕ, και να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
μείωσης των δασμών επί των 
ενεργοβόρων αγαθών σε συνάρτηση με 
την αποτελεσματική ροή ενέργειας από 
τις ΗΠΑ προς την ΕΕ, με σκοπό την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
διαπραγματευτικής θέσης·

Or. en

Τροπολογία 685
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών·

vii) να αποκλειστεί από τις 
διαπραγματεύσεις κάθε διάταξη που 
διευκολύνει την εξόρυξη, μεταφορά και 
εισαγωγή στην ΕΕ ενδοσχισταργιλικού 
αερίου ή οποιουδήποτε άλλου εξαιρετικά 
ρυπογόνου καυσίμου· να διασφαλιστεί 
επίσης ότι καμία από τις διατάξεις που 
περιέχονται σε εμπορικές συμφωνίες δεν 
θα θέτει σε παρεμποδίζει τη χάραξη και 
τη θέσπιση εκ μέρους της ΕΕ φιλόδοξης 
πολιτικής κατά της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 686
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

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

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών·

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών· να διατηρηθεί επίσης το δικαίωμα 
της ΕΕ να κατατάσσει τα καύσιμα σε 
κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις 
του κύκλου ζωής του CO2 και να ληφθούν 
υπόψη οι στόχοι της ΕΕ σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 687
Franck Proust, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο vii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών·

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών 
και προωθώντας παράλληλα τις έρευνες 
που αποσκοπούν στη μεγαλύτερη 
συνεκτίμηση του περιβάλλοντος στο 
πλαίσιο της χρήσης των νέων μεθόδων 
εξόρυξης·

Or. fr
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Τροπολογία 688
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών·

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τον τερματισμό 
των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ομάδας 
των 20 (G-20), και ειδικότερα όσον 
αφορά επίσης τις φορολογικές απαλλαγές 
για τα καύσιμα στις εμπορικές πτήσεις, 
καθώς και των επιδοτήσεων μέσω 
οργανισμών ασφάλισης εξαγωγικών 
πιστώσεων και διεθνών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 689
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Petras Auštrevičius, Marielle 
de Sarnez, Angelika Mlinar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών·

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών 
και περιορίζοντας την εξάρτηση από τις 
υφιστάμενες πηγές, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί 
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ότι η συγκεκριμένη διάταξη υποκαθιστά 
μια φιλόδοξη πράσινη και βιώσιμη 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 690
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών·

vii) να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία δεν 
θα περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο σχετικά 
με την ενέργεια, δεδομένου ότι διάφορες 
μελέτες, μεταξύ των οποίων και μια 
μελέτη που εκπονήθηκε κατόπιν 
ανάθεσης από την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
καταδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ δεν θα 
συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια 
στην Ευρώπη, κυρίως λόγω της επιβολής 
ανώτατων ορίων στις εξαγωγές ενέργειας, 
ενώ οι εξαγωγές αμερικανικού αερίου θα 
έχουν ως συνέπεια την αύξηση των τιμών 
στις αγορές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 691
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 

vii) να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα 
εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση 
των εξαγωγών φυσικού αερίου και 
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πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών·

πετρελαίου, ούτως ώστε η TTIP να 
καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό 
των εξαγωγών ενέργειας μεταξύ των δύο 
εμπορικών εταίρων, υποστηρίζοντας έτσι 
τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών 
και περιορίζοντας την εξάρτηση των 
κρατών μελών της ΕΕ από μεμονωμένα 
σημεία εφοδιασμού και διαμετακόμισης·

Or. en

Τροπολογία 692
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii α) να απορριφθούν ρήτρες οι οποίες 
θα έχουν ως αποτέλεσμα αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ΤΤΙΡ σε 
σχέση με την επέκταση των 
δραστηριοτήτων ρωγμάτωσης, 
γεώτρησης πετρελαίου ανοικτής 
θαλάσσης και διερεύνησης για φυσικό 
αέριο·

Or. en

Τροπολογία 693
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii α) να διασφαλιστεί ότι ο στόχος της 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 80-95% έως το 
2050 λαμβάνεται υπόψη κατά τις 
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διαπραγματεύσεις για την TTIP, 
επιμένοντας, συνεπώς, ότι η λήψη 
φιλόδοξων και δεσμευτικών μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης καθώς και η 
προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας αποτελούν τις πλέον βιώσιμες 
από οικονομική και περιβαλλοντική 
άποψη επιλογές για την επίτευξη του 
στόχου αυτού·

Or. en

Τροπολογία 694
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

vii β) να τεθούν υπό διαπραγμάτευση 
διατάξεις που στηρίζουν την επίτευξη του 
στόχου του περιορισμού της εξάρτησης 
της Ευρώπης από το εισαγόμενο 
πετρέλαιο και της μείωσης των 
ανθρακούχων εκπομπών από τις 
μεταφορές κατά 60% έως το 2050, τη 
σταδιακή εγκατάλειψη των αυτοκινήτων 
που κινούνται με συμβατικά καύσιμα στις 
πόλεις, τη μείωση των ανθρακούχων 
εκπομπών από τις αεροπορικές και 
θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και τη 
διευκόλυνση της αλλαγής του τρόπου 
εκτέλεσης των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 695
Yannick Jadot, Ska Keller

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

vii β) να διασφαλιστεί ότι δεν 
υπονομεύεται η διαδικασία τυποποίησης 
της ΕΕ, για παράδειγμα στον τομέα των 
πολιτικών ενεργειακής επισήμανσης και 
των μέτρων ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 696
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο viii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii) να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα του 
κάθε εταίρου να διαχειρίζεται την 
αναζήτηση και την εκμετάλλευση 
ενεργειακών πηγών δεν θίγεται από 
οποιαδήποτε συμφωνία, αλλά ότι, εφόσον 
ληφθεί απόφαση σχετικά με την 
εκμετάλλευση, εφαρμόζεται η αρχή της 
απαγόρευσης των διακρίσεων· η πρόσβαση 
σε πρώτες ύλες και ενέργεια πρέπει επίσης 
να παρέχεται χωρίς διακρίσεις σε εταιρείες 
προερχόμενες τόσο από την ΕΕ όσο και 
από τις ΗΠΑ και τα πρότυπα ποιότητας 
των ενεργειακών προϊόντων πρέπει να 
γίνονται σεβαστά·

viii) να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα του 
κάθε εταίρου να διαχειρίζεται και να 
ρυθμίζει την αναζήτηση και την 
εκμετάλλευση ενεργειακών πηγών δεν 
θίγεται από οποιαδήποτε συμφωνία, αλλά 
ότι, εφόσον ληφθεί απόφαση σχετικά με 
την εκμετάλλευση, εφαρμόζεται η αρχή 
της απαγόρευσης των διακρίσεων· η 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες και ενέργεια 
πρέπει επίσης να παρέχεται χωρίς 
διακρίσεις σε εταιρείες προερχόμενες τόσο 
από την ΕΕ όσο και από τις ΗΠΑ και τα 
πρότυπα ποιότητας των ενεργειακών 
προϊόντων πρέπει να γίνονται σεβαστά·

Or. en

Τροπολογία 697
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο viii
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii) να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα του 
κάθε εταίρου να διαχειρίζεται την 
αναζήτηση και την εκμετάλλευση 
ενεργειακών πηγών δεν θίγεται από 
οποιαδήποτε συμφωνία, αλλά ότι, εφόσον 
ληφθεί απόφαση σχετικά με την 
εκμετάλλευση, εφαρμόζεται η αρχή της 
απαγόρευσης των διακρίσεων· η πρόσβαση 
σε πρώτες ύλες και ενέργεια πρέπει επίσης 
να παρέχεται χωρίς διακρίσεις σε εταιρείες 
προερχόμενες τόσο από την ΕΕ όσο και 
από τις ΗΠΑ και τα πρότυπα ποιότητας 
των ενεργειακών προϊόντων πρέπει να 
γίνονται σεβαστά·

viii) να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα του 
κάθε εταίρου να διαχειρίζεται την 
αναζήτηση και την εκμετάλλευση 
ενεργειακών πηγών, καθώς και το 
δικαίωμά του να διαχειρίζεται την 
παραγωγή ενέργειας, δεν θίγεται από 
οποιαδήποτε συμφωνία, αλλά ότι, εφόσον 
ληφθεί απόφαση σχετικά με την 
εκμετάλλευση, εφαρμόζεται η αρχή της 
απαγόρευσης των διακρίσεων· να ληφθεί 
υπόψη ότι καμία από τις διατάξεις της 
συμφωνίας δεν πρέπει να υπονομεύει τις 
θεμιτές εθνικές συλλογικές προτιμήσεις, 
όπως την απαγόρευση της υδραυλικής 
ρωγμάτωσης, σύμφωνα με την αρχή της 
προφύλαξης· η πρόσβαση σε πρώτες ύλες 
και ενέργεια πρέπει επίσης να παρέχεται 
χωρίς διακρίσεις σε εταιρείες 
προερχόμενες τόσο από την ΕΕ όσο και 
από τις ΗΠΑ και τα πρότυπα ποιότητας 
των ενεργειακών προϊόντων πρέπει να 
γίνονται σεβαστά·

Or. en

Τροπολογία 698
Amjad Bashir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο viii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii) να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα του 
κάθε εταίρου να διαχειρίζεται την 
αναζήτηση και την εκμετάλλευση 
ενεργειακών πηγών δεν θίγεται από 
οποιαδήποτε συμφωνία, αλλά ότι, εφόσον 
ληφθεί απόφαση σχετικά με την 
εκμετάλλευση, εφαρμόζεται η αρχή της 
απαγόρευσης των διακρίσεων· η πρόσβαση 
σε πρώτες ύλες και ενέργεια πρέπει επίσης 
να παρέχεται χωρίς διακρίσεις σε εταιρείες 

viii) να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα του 
κάθε εταίρου να ρυθμίζει την αναζήτηση, 
την εκμετάλλευση και τον εφοδιασμό 
ενεργειακών πηγών δεν πρέπει να θίγεται 
από την TTIP και ότι, εφόσον ληφθεί 
απόφαση σχετικά με την εκμετάλλευση, 
εφαρμόζεται η αρχή της απαγόρευσης των 
διακρίσεων· η πρόσβαση σε πρώτες ύλες 
και ενέργεια πρέπει επίσης να παρέχεται 
χωρίς διακρίσεις σε εταιρείες 
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προερχόμενες τόσο από την ΕΕ όσο και 
από τις ΗΠΑ και τα πρότυπα ποιότητας 
των ενεργειακών προϊόντων πρέπει να 
γίνονται σεβαστά·

προερχόμενες τόσο από την ΕΕ όσο και 
από τις ΗΠΑ και τα πρότυπα ποιότητας 
των ενεργειακών προϊόντων του κάθε 
μέρους πρέπει να γίνονται σεβαστά όσον 
αφορά τις αντίστοιχες εισαγωγές·

Or. en

Τροπολογία 699
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο viii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii) να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα του 
κάθε εταίρου να διαχειρίζεται την 
αναζήτηση και την εκμετάλλευση 
ενεργειακών πηγών δεν θίγεται από 
οποιαδήποτε συμφωνία, αλλά ότι, εφόσον 
ληφθεί απόφαση σχετικά με την 
εκμετάλλευση, εφαρμόζεται η αρχή της 
απαγόρευσης των διακρίσεων· η 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες και ενέργεια 
πρέπει επίσης να παρέχεται χωρίς 
διακρίσεις σε εταιρείες προερχόμενες 
τόσο από την ΕΕ όσο και από τις ΗΠΑ 
και τα πρότυπα ποιότητας των 
ενεργειακών προϊόντων πρέπει να γίνονται 
σεβαστά·

viii) να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα του 
κάθε εταίρου να διαχειρίζεται την 
αναζήτηση και την εκμετάλλευση 
ενεργειακών πηγών δεν θίγεται από 
οποιαδήποτε συμφωνία, και ότι τα 
πρότυπα ποιότητας των ενεργειακών 
προϊόντων, όπως κατοχυρώνονται και 
πρόκειται να αναπτυχθούν περαιτέρω 
στην οδηγία της ΕΕ για την ποιότητα των 
καυσίμων, πρέπει να γίνονται σεβαστά·

Or. en

Τροπολογία 700
Alain Cadec

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii α) να διασφαλιστεί ότι δεν θίγεται από 
τη ΤΤΙΡ το δικαίωμα κάθε εταίρου να 
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ρυθμίζει την οικονομική εκμετάλλευση 
του θαλάσσιου χώρου του, ιδίως όσον 
αφορά την πρόσβαση ιδιωτικών φορέων 
στον εν λόγω χώρο. Οι παραδοσιακές 
θαλάσσιες δραστηριότητες όπως η αλιεία 
πρέπει να προστατεύονται σε περίπτωση 
σύγκρουσης αναφορικά με τη χρήση του 
θαλάσσιου χώρου·

Or. fr

Τροπολογία 701
Matteo Salvini

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

viii α) να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η 
TTIP δεν θα μπορέσει να συμβάλει 
ουσιαστικά στη διαφοροποίηση του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, 
όπως προέκυψε από τη μελέτη με τίτλο 
«Impatti del TTIP sui mercati energetici 
europei e le industrie manifatturiere» 
(«Επιπτώσεις της TTIP στις ευρωπαϊκές 
αγορές ενέργειας και στον μεταποιητικό 
κλάδο»)1α που εκπόνησε η Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
κατόπιν ανάθεσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η οποία προβλέπει ότι, 
εκτός από το υγροποιημένο αέριο, η TTIP 
δεν είναι σε θέση να καθορίσει άλλα 
πρόσθετα μέσα ενεργειακού εφοδιασμού 
και, ως εκ τούτου, θα ήταν απίθανο να 
αποτελέσει η TTIP άμεσο μηχανισμό 
ασφάλειας στον τομέα της ενέργειας·

__________________
1α

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

Or. it
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Τροπολογία 702
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ix

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix) να διασφαλιστεί ότι η TTIP στηρίζει τη 
χρήση και την προώθηση οικολογικών 
αγαθών και υπηρεσιών, αξιοποιώντας έτσι 
το σημαντικό δυναμικό που παρέχει η 
διατλαντική οικονομία για περιβαλλοντικά 
και οικονομικά οφέλη·

ix) να διασφαλιστεί ότι η TTIP στηρίζει τη 
χρήση και την προώθηση οικολογικών 
αγαθών και υπηρεσιών, αξιοποιώντας έτσι 
το σημαντικό δυναμικό που παρέχει η 
διατλαντική οικονομία για περιβαλλοντικά 
και οικονομικά οφέλη, μεταξύ άλλων με 
στόχο την καταπολέμηση της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη·

Or. fr

Τροπολογία 703
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ix

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix) να διασφαλιστεί ότι η TTIP στηρίζει τη 
χρήση και την προώθηση οικολογικών 
αγαθών και υπηρεσιών, αξιοποιώντας έτσι 
το σημαντικό δυναμικό που παρέχει η 
διατλαντική οικονομία για περιβαλλοντικά 
και οικονομικά οφέλη·

ix) να διασφαλιστεί ότι η TTIP στηρίζει τη 
χρήση και την προώθηση βιώσιμων
αγαθών και υπηρεσιών, προάγοντας έτσι 
το δυναμικό που παρέχει η διατλαντική 
οικονομία τόσο για περιβαλλοντικά όσο 
και για οικονομικά οφέλη·

Or. en

Τροπολογία 704
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ix
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix) να διασφαλιστεί ότι η TTIP στηρίζει τη 
χρήση και την προώθηση οικολογικών 
αγαθών και υπηρεσιών, αξιοποιώντας έτσι 
το σημαντικό δυναμικό που παρέχει η 
διατλαντική οικονομία για 
περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη·

ix) να διασφαλιστεί ότι η TTIP στηρίζει τη 
μετάβαση προς ένα ασφαλές και 
ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η 
μετάβαση στο εν λόγω ενεργειακό 
σύστημα θα καταστεί δυνατή μόνον 
εφόσον αναπτυχθούν σε μεγάλο βαθμό οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μειωθεί 
η ενεργειακή ζήτηση μέσω της 
ενεργειακής απόδοσης, αξιοποιώντας έτσι 
το σημαντικό δυναμικό για τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της 
πράσινης οικονομίας, ενισχύοντας την 
οικονομική ανάπτυξη και 
προστατεύοντας το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 705
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ix

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix) να διασφαλιστεί ότι η TTIP στηρίζει τη 
χρήση και την προώθηση οικολογικών 
αγαθών και υπηρεσιών, αξιοποιώντας έτσι 
το σημαντικό δυναμικό που παρέχει η 
διατλαντική οικονομία για περιβαλλοντικά 
και οικονομικά οφέλη·

ix) να διασφαλιστεί ότι η TTIP στηρίζει τη 
χρήση και την προώθηση οικολογικών 
αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με 
τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των εν 
λόγω αγαθών και υπηρεσιών,
αξιοποιώντας έτσι το σημαντικό δυναμικό 
που παρέχει η διατλαντική οικονομία για 
περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη·

Or. en

Τροπολογία 706
Yannick Jadot, Ska Keller
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ix

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix) να διασφαλιστεί ότι η TTIP στηρίζει τη 
χρήση και την προώθηση οικολογικών 
αγαθών και υπηρεσιών, αξιοποιώντας έτσι 
το σημαντικό δυναμικό που παρέχει η 
διατλαντική οικονομία για περιβαλλοντικά 
και οικονομικά οφέλη·

ix) να διασφαλιστεί ότι η TTIP στηρίζει 
τους στόχους ενεργειακής απόδοσης της 
ΕΕ, καθώς και τη χρήση και την 
προώθηση ανανεώσιμων, οικολογικών 
αγαθών και υπηρεσιών, αξιοποιώντας έτσι 
το σημαντικό δυναμικό που παρέχει η 
διατλαντική οικονομία για περιβαλλοντικά 
και οικονομικά οφέλη·

Or. en

Τροπολογία 707
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ix

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix) να διασφαλιστεί ότι η TTIP στηρίζει τη 
χρήση και την προώθηση οικολογικών 
αγαθών και υπηρεσιών, αξιοποιώντας έτσι 
το σημαντικό δυναμικό που παρέχει η 
διατλαντική οικονομία για περιβαλλοντικά 
και οικονομικά οφέλη·

ix) να διασφαλιστεί ότι η TTIP στηρίζει τη 
χρήση και την προώθηση οικολογικών 
αγαθών και υπηρεσιών, αξιοποιώντας έτσι 
το σημαντικό δυναμικό που παρέχει η 
διατλαντική οικονομία για περιβαλλοντικά 
και οικονομικά οφέλη συμπληρώνοντας 
τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις σχετικά 
με τη συμφωνία για τα πράσινα αγαθά·

Or. en

Τροπολογία 708
Alain Cadec

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

ix α) να διασφαλιστεί ότι η ΤΤΙΡ 
συμβάλλει στη διατήρηση και τη βιώσιμη 
διαχείριση των αλιευτικών πόρων, μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο της συνεργασίας των 
δύο πλευρών για την καταπολέμηση της 
παράνομης, λαθραίας και άναρχης 
αλιείας (ΠΛΑ)·

Or. fr

Τροπολογία 709
Bendt Bendtsen

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ix α) να διασφαλιστεί ότι η TTIP στηρίζει 
την εισαγωγή και την εξαγωγή τόσο 
περιβαλλοντικών αγαθών όσο και 
υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες κατασκευής, 
εγκατάστασης, επισκευής και 
διαχείρισης, διότι είναι απόλυτα 
συνυφασμένες με τις πράσινες 
τεχνολογίες, έναν τομέα στον οποίο 
εξακολουθούν να εγείρονται πολλοί 
φραγμοί μη δασμολογικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 710
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να διασφαλιστεί ότι η TTIP αποτελεί διαγράφεται
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βήμα διαλόγου για την ανάπτυξη κοινών 
προτύπων βιωσιμότητας όσον αφορά την 
παραγωγή ενέργειας, λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη και τηρώντας τα ισχύοντα 
πρότυπα σε αμφότερες τις πλευρές·

Or. en

Τροπολογία 711
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να διασφαλιστεί ότι η TTIP αποτελεί 
βήμα διαλόγου για την ανάπτυξη κοινών 
προτύπων βιωσιμότητας όσον αφορά την 
παραγωγή ενέργειας, λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη και τηρώντας τα ισχύοντα πρότυπα 
σε αμφότερες τις πλευρές·

x) να διασφαλιστεί ότι η TTIP αποτελεί 
βήμα διαλόγου για την ανάπτυξη κοινών 
υψηλών προτύπων βιωσιμότητας όσον 
αφορά την παραγωγή ενέργειας, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τηρώντας 
τα ισχύοντα πρότυπα σε αμφότερες τις 
πλευρές·

Or. en

Τροπολογία 712
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να διασφαλιστεί ότι η TTIP αποτελεί 
βήμα διαλόγου για την ανάπτυξη κοινών 
προτύπων βιωσιμότητας όσον αφορά την 
παραγωγή ενέργειας, λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη και τηρώντας τα ισχύοντα πρότυπα 
σε αμφότερες τις πλευρές·

x) να διασφαλιστεί ότι η TTIP αποτελεί 
βήμα διαλόγου για την ανάπτυξη κοινών 
προτύπων όσον αφορά την παραγωγή 
ενέργειας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και 
τηρώντας τα ισχύοντα πρότυπα σε 
αμφότερες τις πλευρές·

Or. en
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Τροπολογία 713
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να διασφαλιστεί ότι η TTIP αποτελεί 
βήμα διαλόγου για την ανάπτυξη κοινών 
προτύπων βιωσιμότητας όσον αφορά την 
παραγωγή ενέργειας, λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη και τηρώντας τα ισχύοντα πρότυπα 
σε αμφότερες τις πλευρές·

x) να διασφαλιστεί ότι η TTIP αποτελεί 
βήμα διαλόγου για την ανάπτυξη κοινών 
προτύπων βιωσιμότητας όσον αφορά την 
παραγωγή ενέργειας και την ενεργειακή 
απόδοση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και 
τηρώντας τα ισχύοντα πρότυπα σε 
αμφότερες τις πλευρές·

Or. en

Τροπολογία 714
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να διασφαλιστεί ότι η TTIP αποτελεί 
βήμα διαλόγου για την ανάπτυξη κοινών 
προτύπων βιωσιμότητας όσον αφορά την 
παραγωγή ενέργειας, λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη και τηρώντας τα ισχύοντα πρότυπα 
σε αμφότερες τις πλευρές·

x) να διασφαλιστεί ότι η TTIP αποτελεί 
βήμα διαλόγου για την ανάπτυξη κοινών 
φιλόδοξων προτύπων βιωσιμότητας όσον 
αφορά την παραγωγή ενέργειας, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τηρώντας 
τα ισχύοντα πρότυπα σε αμφότερες τις 
πλευρές· να ενταθούν οι προσπάθειες 
όσον αφορά την έρευνα και την 
καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 
Ε&Κ στον τομέα της ενέργειας, και να 
διερευνηθούν τρόποι συνεργασίας με 
προγράμματα ενεργειακής έρευνας και 
ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας, όπως η 
Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών 
Προγραμμάτων Έρευνας των ΗΠΑ 
(ARPA-E), με σκοπό τη συμβολή στην 
ενίσχυση της ενεργειακής καινοτομίας 
στον συγκεκριμένο τομέα για αμφότερα 
τα μέρη· να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
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αποτελεί επίσης βήμα διαλόγου για την 
ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών με 
σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων και την 
άρση των φραγμών που παρεμποδίζουν 
την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 715
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο x

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x) να διασφαλιστεί ότι η TTIP αποτελεί 
βήμα διαλόγου για την ανάπτυξη κοινών 
προτύπων βιωσιμότητας όσον αφορά την 
παραγωγή ενέργειας, λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη και τηρώντας τα ισχύοντα πρότυπα 
σε αμφότερες τις πλευρές·

x) να διασφαλιστεί ότι η TTIP αποτελεί 
βήμα διαλόγου για την ανάπτυξη κοινών, 
φιλόδοξων και δεσμευτικών προτύπων 
ενεργειακής απόδοσης, καθώς και
προτύπων βιωσιμότητας όσον αφορά την 
παραγωγή ενέργειας, λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη και τηρώντας τα ισχύοντα πρότυπα 
σε αμφότερες τις πλευρές·

Or. en

Τροπολογία 716
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x α) να ληφθεί μέριμνα για την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας στην αγορά 
της ΕΕ καυσίμων ιδιαίτερα υψηλής 
έντασης εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, όπως το ΥΦΑ από 
ενδοσχισταργιλικό αέριο και το αργό 
πετρέλαιο από ασφαλτούχο άμμο, 
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δεδομένου ότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο 
τις διεθνείς δεσμεύσεις για το κλίμα, δεν 
θα ήταν σύμφωνο με τη νομοθεσία και 
τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα, θα 
υπονόμευε τις συστάσεις για τα μη 
συμβατικά καύσιμα και θα παραβίαζε τις 
διατάξεις της οδηγίας για την ποιότητα 
των καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 717
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x β) επισημαίνει τις τεράστιες διαφορές 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ όσον αφορά 
τις τιμές της ενέργειας και τις κατά 
κεφαλή εκπομπές CO2· καλεί την 
Επιτροπή να καταργήσει την πολιτική 
των πελατειακών σχέσεων στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για την TTIP και 
να εστιάσει σε μια κοινή προσέγγιση 
ευημερίας που βασίζεται σε έννοιες όπως 
η ενεργειακή βιωσιμότητα, η αρχή της 
προφύλαξης, η εσωτερίκευση του 
εξωτερικού κόστους και η ευθύνη προς 
τις μελλοντικές γενιές·

Or. en

Τροπολογία 718
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

x γ) να προαχθεί η ιδέα της διαμόρφωσης 
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μιας διατλαντικής αγοράς ανακύκλωσης 
που θα καθορίζει παγκόσμια πρότυπα και 
θα προωθεί ένα διεθνές σύστημα 
πιστοποίησης ανακύκλωσης για την 
πρόληψη της παράνομης εξαγωγής 
αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης 
της Βασιλείας·

Or. en

Τροπολογία 719
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις 
ΜΜΕ και στοχεύει στη δημιουργία νέων 
δυνατοτήτων στις ΗΠΑ για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω της εξάλειψης 
των διπλών απαιτήσεων πιστοποίησης, της 
θέσπισης ενός διαδικτυακού συστήματος 
πληροφοριών όσον αφορά τις διάφορες 
κανονιστικές ρυθμίσεις, της καθιέρωσης 
ταχέων διαδικασιών στα σύνορα ή της 
κατάργησης ορισμένων μέγιστων τιμών 
δασμών που εξακολουθούν να ισχύουν· θα 
πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη 
συνεργασία αμφότερων των πλευρών 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
των ΜΜΕ στο διατλαντικό εμπόριο, για 
παράδειγμα μέσω μιας κοινής υπηρεσίας 
ενιαίας εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ·

xi) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις 
ΜΜΕ και στοχεύει στη δημιουργία νέων 
δυνατοτήτων στις ΗΠΑ για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ, με βάση τις εμπειρίες των 
εξαγωγικών ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω 
της εξάλειψης των διπλών απαιτήσεων 
πιστοποίησης, της θέσπισης ενός 
διαδικτυακού συστήματος πληροφοριών 
όσον αφορά τις διάφορες κανονιστικές 
ρυθμίσεις, της καθιέρωσης ταχέων 
διαδικασιών στα σύνορα ή της κατάργησης 
ορισμένων μέγιστων τιμών δασμών που 
εξακολουθούν να ισχύουν· θα πρέπει να 
θεσπιστούν μηχανισμοί για τη συνεργασία 
αμφότερων των πλευρών προκειμένου να 
διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στο 
διατλαντικό εμπόριο, για παράδειγμα μέσω 
μιας κοινής υπηρεσίας ενιαίας 
εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ έτσι ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του 
κάθε ομοσπονδιακού κράτους, οι πιθανές 
επαφές καθώς και τα συνοδευτικά μέτρα 
που προβλέπονται στη δικτυακή πύλη e-
justice σε περίπτωση διαφοράς·

Or. fr
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Τροπολογία 720
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις 
ΜΜΕ και στοχεύει στη δημιουργία νέων 
δυνατοτήτων στις ΗΠΑ για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω 
της εξάλειψης των διπλών απαιτήσεων 
πιστοποίησης, της θέσπισης ενός 
διαδικτυακού συστήματος πληροφοριών 
όσον αφορά τις διάφορες κανονιστικές 
ρυθμίσεις, της καθιέρωσης ταχέων 
διαδικασιών στα σύνορα ή της κατάργησης 
ορισμένων μέγιστων τιμών δασμών που 
εξακολουθούν να ισχύουν· θα πρέπει να 
θεσπιστούν μηχανισμοί για τη συνεργασία 
αμφότερων των πλευρών προκειμένου να 
διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στο 
διατλαντικό εμπόριο, για παράδειγμα μέσω 
μιας κοινής υπηρεσίας ενιαίας 
εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ·

xi) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις 
ΜΜΕ και στοχεύει στην εναρμόνιση των 
υφιστάμενων ορισμών των ΜΜΕ, 
δημιουργώντας νέες δυνατότητες στις 
ΗΠΑ για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, για 
παράδειγμα μέσω της εξάλειψης των 
διπλών απαιτήσεων πιστοποίησης, της 
θέσπισης ενός διαδικτυακού συστήματος 
πληροφοριών όσον αφορά τις διάφορες 
κανονιστικές ρυθμίσεις, της εύκολης 
πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης,
της καθιέρωσης ταχέων διαδικασιών στα 
σύνορα ή της κατάργησης ορισμένων 
μέγιστων τιμών δασμών που 
εξακολουθούν να ισχύουν· θα πρέπει να 
θεσπιστούν μηχανισμοί για τη συνεργασία 
αμφότερων των πλευρών προκειμένου να 
διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στο 
διατλαντικό εμπόριο, για παράδειγμα μέσω 
μιας κοινής υπηρεσίας ενιαίας 
εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ·

Or. hr

Τροπολογία 721
Tokia Saïfi, Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις 
ΜΜΕ και στοχεύει στη δημιουργία νέων 
δυνατοτήτων στις ΗΠΑ για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω της εξάλειψης 

xi) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις 
ΜΜΕ και στοχεύει στη δημιουργία νέων 
δυνατοτήτων στις ΗΠΑ για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω της εξάλειψης 
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των διπλών απαιτήσεων πιστοποίησης, της 
θέσπισης ενός διαδικτυακού συστήματος 
πληροφοριών όσον αφορά τις διάφορες 
κανονιστικές ρυθμίσεις, της καθιέρωσης 
ταχέων διαδικασιών στα σύνορα ή της 
κατάργησης ορισμένων μέγιστων τιμών 
δασμών που εξακολουθούν να ισχύουν· θα 
πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη 
συνεργασία αμφότερων των πλευρών 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
των ΜΜΕ στο διατλαντικό εμπόριο, για 
παράδειγμα μέσω μιας κοινής υπηρεσίας 
ενιαίας εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ·

των διπλών απαιτήσεων πιστοποίησης, της 
θέσπισης ενός διαδικτυακού συστήματος 
πληροφοριών όσον αφορά τις διάφορες 
κανονιστικές ρυθμίσεις, της καθιέρωσης 
ταχέων διαδικασιών στα σύνορα ή της 
κατάργησης ορισμένων μέγιστων τιμών 
δασμών που εξακολουθούν να ισχύουν· θα 
πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη 
συνεργασία αμφότερων των πλευρών 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
των ΜΜΕ στο διατλαντικό εμπόριο, μέσω 
της παροχής τεχνικής βοήθειας και για 
παράδειγμα μέσω μιας κοινής υπηρεσίας 
ενιαίας εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ·

Or. fr

Τροπολογία 722
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις
ΜΜΕ και στοχεύει στη δημιουργία νέων 
δυνατοτήτων στις ΗΠΑ για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω 
της εξάλειψης των διπλών απαιτήσεων 
πιστοποίησης, της θέσπισης ενός 
διαδικτυακού συστήματος πληροφοριών 
όσον αφορά τις διάφορες κανονιστικές 
ρυθμίσεις, της καθιέρωσης ταχέων 
διαδικασιών στα σύνορα ή της 
κατάργησης ορισμένων μέγιστων τιμών 
δασμών που εξακολουθούν να ισχύουν· θα 
πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη 
συνεργασία αμφότερων των πλευρών 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή των ΜΜΕ στο διατλαντικό 
εμπόριο, για παράδειγμα μέσω μιας 
κοινής υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης 

xi) να διεξαχθούν οι ενδεδειγμένες 
διαβουλεύσεις με πραγματικές ΜΜΕ, 
ούτως ώστε να ζητηθεί ξεχωριστά η 
γνώμη τους σχετικά με το πιθανό κόστος 
και τα οφέλη μιας δυνητικής εμπορικής 
συμφωνίας με τις ΗΠΑ, και να 
διερευνηθούν από κοινού με τις εν λόγω
ΜΜΕ οι πραγματικά περιττές 
ενδεχομένως απαιτήσεις που θα 
μπορούσαν να ανακληθούν, ακόμη και 
χωρίς να απαιτείται συνολική εμπορική 
συμφωνία·
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για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 723
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti, Pedro Silva 
Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις 
ΜΜΕ και στοχεύει στη δημιουργία νέων 
δυνατοτήτων στις ΗΠΑ για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω της εξάλειψης 
των διπλών απαιτήσεων πιστοποίησης, της 
θέσπισης ενός διαδικτυακού συστήματος 
πληροφοριών όσον αφορά τις διάφορες 
κανονιστικές ρυθμίσεις, της καθιέρωσης 
ταχέων διαδικασιών στα σύνορα ή της 
κατάργησης ορισμένων μέγιστων τιμών 
δασμών που εξακολουθούν να ισχύουν· θα 
πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη 
συνεργασία αμφότερων των πλευρών 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
των ΜΜΕ στο διατλαντικό εμπόριο, για 
παράδειγμα μέσω μιας κοινής υπηρεσίας 
ενιαίας εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ·

xi) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις 
ΜΜΕ και στοχεύει στη δημιουργία νέων 
δυνατοτήτων στις ΗΠΑ για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ, πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
συσπειρώσεις και δίκτυα επιχειρήσεων,
για παράδειγμα μέσω της εξάλειψης των 
διπλών απαιτήσεων πιστοποίησης, της 
θέσπισης ενός διαδικτυακού συστήματος 
πληροφοριών όσον αφορά τις διάφορες 
κανονιστικές ρυθμίσεις, της καθιέρωσης 
ταχέων διαδικασιών στα σύνορα ή της 
κατάργησης ορισμένων μέγιστων τιμών 
δασμών που εξακολουθούν να ισχύουν· θα 
πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη 
συνεργασία αμφότερων των πλευρών 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
των ΜΜΕ στο διατλαντικό εμπόριο, για 
παράδειγμα μέσω μιας κοινής υπηρεσίας 
ενιαίας εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ· είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί ειδικό τμήμα για 
τις ιδιόμορφες ανάγκες των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, καθώς και των 
συσπειρώσεων και των δικτύων 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 724
Amjad Bashir
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις 
ΜΜΕ και στοχεύει στη δημιουργία νέων 
δυνατοτήτων στις ΗΠΑ για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω της εξάλειψης 
των διπλών απαιτήσεων πιστοποίησης, της 
θέσπισης ενός διαδικτυακού συστήματος 
πληροφοριών όσον αφορά τις διάφορες 
κανονιστικές ρυθμίσεις, της καθιέρωσης 
ταχέων διαδικασιών στα σύνορα ή της 
κατάργησης ορισμένων μέγιστων τιμών 
δασμών που εξακολουθούν να ισχύουν· θα 
πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη 
συνεργασία αμφότερων των πλευρών 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
των ΜΜΕ στο διατλαντικό εμπόριο, για 
παράδειγμα μέσω μιας κοινής υπηρεσίας 
ενιαίας εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ·

xi) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις 
ΜΜΕ και στοχεύει στη δημιουργία νέων 
δυνατοτήτων στις ΗΠΑ για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω της εξάλειψης 
των διπλών απαιτήσεων πιστοποίησης, της 
θέσπισης ενός διαδικτυακού συστήματος 
πληροφοριών όσον αφορά τις διάφορες 
κανονιστικές ρυθμίσεις, της καθιέρωσης 
ταχέων διαδικασιών στα σύνορα ή της 
κατάργησης ορισμένων μέγιστων τιμών 
δασμών που εξακολουθούν να ισχύουν· θα 
πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη 
συνεργασία αμφότερων των πλευρών 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
των ΜΜΕ στο διατλαντικό εμπόριο και τις 
διατλαντικές επενδύσεις, για παράδειγμα 
μέσω μιας κοινής υπηρεσίας ενιαίας 
εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ που θα 
μπορούσε να βελτιώσει τη ροή 
πληροφοριών προς τις ΜΜΕ, με 
αποτέλεσμα να εξασφαλίζει, μεταξύ 
άλλων, την ενισχυμένη προβλεψιμότητα 
της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 725
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Catherine Bearder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις 
ΜΜΕ και στοχεύει στη δημιουργία νέων 
δυνατοτήτων στις ΗΠΑ για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω της εξάλειψης 

xi) να επικροτηθεί η δέσμευση 
αμφότερων των μερών και η 
συμπερίληψη στην TTIP ειδικού 
κεφαλαίου για τις ΜΜΕ που στοχεύει στη 
δημιουργία νέων δυνατοτήτων στις ΗΠΑ 
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των διπλών απαιτήσεων πιστοποίησης, της 
θέσπισης ενός διαδικτυακού συστήματος 
πληροφοριών όσον αφορά τις διάφορες 
κανονιστικές ρυθμίσεις, της καθιέρωσης 
ταχέων διαδικασιών στα σύνορα ή της 
κατάργησης ορισμένων μέγιστων τιμών 
δασμών που εξακολουθούν να ισχύουν· θα 
πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη 
συνεργασία αμφότερων των πλευρών 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
των ΜΜΕ στο διατλαντικό εμπόριο, για 
παράδειγμα μέσω μιας κοινής υπηρεσίας 
ενιαίας εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ·

για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, για παράδειγμα 
μέσω της εξάλειψης των διπλών 
απαιτήσεων πιστοποίησης, της θέσπισης 
ενός διαδικτυακού συστήματος 
πληροφοριών όσον αφορά τις διάφορες 
κανονιστικές ρυθμίσεις, της καθιέρωσης 
ταχέων διαδικασιών στα σύνορα ή της 
κατάργησης ορισμένων μέγιστων τιμών 
δασμών που εξακολουθούν να ισχύουν· θα 
πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη 
συνεργασία αμφότερων των πλευρών 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
των ΜΜΕ στο διατλαντικό εμπόριο, για 
παράδειγμα μέσω μιας κοινής υπηρεσίας 
ενιαίας εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 726
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις 
ΜΜΕ και στοχεύει στη δημιουργία νέων 
δυνατοτήτων στις ΗΠΑ για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω της εξάλειψης 
των διπλών απαιτήσεων πιστοποίησης, της 
θέσπισης ενός διαδικτυακού συστήματος 
πληροφοριών όσον αφορά τις διάφορες 
κανονιστικές ρυθμίσεις, της καθιέρωσης 
ταχέων διαδικασιών στα σύνορα ή της 
κατάργησης ορισμένων μέγιστων τιμών 
δασμών που εξακολουθούν να ισχύουν· θα 
πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη 
συνεργασία αμφότερων των πλευρών 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
των ΜΜΕ στο διατλαντικό εμπόριο, για 
παράδειγμα μέσω μιας κοινής υπηρεσίας 
ενιαίας εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ·

xi) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις 
ΜΜΕ και στοχεύει στη δημιουργία νέων 
δυνατοτήτων στις ΗΠΑ για τις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω της εξάλειψης 
των διπλών απαιτήσεων πιστοποίησης, της 
θέσπισης ενός διαδικτυακού συστήματος 
πληροφοριών όσον αφορά διάφορες 
κανονιστικές ρυθμίσεις και βέλτιστες 
πρακτικές, της καθιέρωσης ταχέων 
διαδικασιών στα σύνορα ή της κατάργησης 
ορισμένων μέγιστων τιμών δασμών που 
εξακολουθούν να ισχύουν· θα πρέπει να 
θεσπιστούν μηχανισμοί για τη συνεργασία 
αμφότερων των πλευρών προκειμένου να 
διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στο 
διατλαντικό εμπόριο, για παράδειγμα μέσω 
μιας κοινής υπηρεσίας ενιαίας 
εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ, με την 
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ανάληψη εκ μέρους των ενδιαφερόμενων 
στον τομέα ΜΜΕ βασικού ρόλου στην 
καθιέρωση του εν λόγω συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 727
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi α) να ληφθεί μέριμνα για τη θέσπιση ή 
τη διατήρηση, τόσο στις ΗΠΑ όσο και 
στα κράτη μέλη της ΕΕ, ευνοϊκών για τις 
ΜΜΕ πολιτικών και καθεστώτων 
στήριξης, όπως οι πολιτικές και τα 
καθεστώτα που βελτιώνουν την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε δημόσιες, 
οικολογικές ή περιφερειακές συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 728
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi α) να διασφαλιστεί ότι ο αντίκτυπος 
της ΤΤΙΡ στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ θα 
εξετασθεί μέσω ενδελεχών εκτιμήσεων 
στην ΕΕ και στα διάφορα κράτη μέλη της 
ΕΕ·

Or. es
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Τροπολογία 729
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi α) να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για την TTIP, οι 
προτεραιότητες και οι ανησυχίες των 
ΜΜΕ και των βιοτεχνιών, μέσω 
ενδελεχών εκτιμήσεων επιπτώσεων και 
στοχευμένων δημόσιων διαβουλεύσεων, 
εξασφαλίζοντας την ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών και στα 28 κράτη 
μέλη, δεδομένου ότι πολλές ΜΜΕ 
στηρίζονται στην εγχώρια και 
ενδοενωσιακή ζήτηση και θα πληγούν 
από τις συνέπειες της εμπορικής 
διαφοροποίησης της TTIP·

Or. en

Τροπολογία 730
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xi β) να διασφαλιστεί η προστασία και η 
προώθηση ευνοϊκών για τις ΜΜΕ 
πολιτικών και καθεστώτων στήριξης· να 
διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για την TTIP, οι 
προτεραιότητες και οι ανησυχίες όλων 
των τύπων ΜΜΕ, εξαγωγικού ή μη 
προσανατολισμού, π.χ. μέσω εκ των 
προτέρων εκτιμήσεων επιπτώσεων ή 
στοχευμένων δημόσιων διαβουλεύσεων, 
δεδομένου ότι μόνο το 13% των ΜΜΕ 
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δραστηριοποιούνται εκτός των συνόρων 
της ΕΕ, ενώ το 25% των ΜΜΕ 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ· επισημαίνει τις 
αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να 
έχει μια πιθανή συμφωνία TTIP στις 
ΜΜΕ μη εξαγωγικού προσανατολισμού·

Or. en

Τροπολογία 731
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 
διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων· το κεφάλαιο 
σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να 
στοχεύει στην εξασφάλιση μη διακριτικής 
μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών 
εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων·

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 
διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων· το κεφάλαιο 
σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να 
στοχεύει στην εξασφάλιση μη διακριτικής 
μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών 
εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων· υπενθυμίζει ότι το 85% των 
δημόσιων διαγωνισμών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι ήδη ανοικτοί σε 
προμηθευτές των ΗΠΑ, ενώ μόνο το 32% 
των διαγωνισμών στις ΗΠΑ είναι 
ανοικτοί σε προμηθευτές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 732
Dita Charanzová
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 
διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων· το κεφάλαιο 
σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να 
στοχεύει στην εξασφάλιση μη διακριτικής 
μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών 
εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων·

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 
διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων· το κεφάλαιο 
σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να 
στοχεύει στην εξασφάλιση μη διακριτικής 
μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών 
εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 733
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 
διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων· το κεφάλαιο 
σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να 
στοχεύει στην εξασφάλιση μη διακριτικής 
μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών 
εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων·

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 
διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων· το κεφάλαιο 
σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να 
στοχεύει στην εξασφάλιση μη διακριτικής 
μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών 
εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων, ο πλήρης κατάλογος των οποίων 
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θα συμφωνηθεί κατά τη διαδικασία των 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 734
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 
διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων· το κεφάλαιο 
σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να 
στοχεύει στην εξασφάλιση μη διακριτικής 
μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών 
εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων·

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 
διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων που 
καθίστανται αναγκαίες λόγω του 
ενισχυμένου ρόλου των βραχυπρόθεσμων 
μετόχων στον περιορισμό των κεφαλαίων 
που διατίθενται απευθείας σε επενδύσεις· 
το κεφάλαιο σχετικά με τις επενδύσεις θα 
πρέπει να στοχεύει στην εξασφάλιση μη 
διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών 
εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων· ζητεί ο ορισμός του όρου 
«διάκριση» στον τομέα των επενδύσεων 
να αποτελέσει αντικείμενο συναίνεσης και 
αναγνώρισης μεταξύ των ομοσπονδιακών 
κρατών των ΗΠΑ, δεδομένου ότι η 
έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τον 
συγκεκριμένο όρο ήδη δημιουργεί 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εξαιτίας 
της αδυναμίας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων να διεκδικήσουν τα 
δικαιώματά τους ενώπιον ορισμένων 
τοπικών δικαστηρίων των ΗΠΑ σε 
περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης·

Or. fr
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Τροπολογία 735
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 
διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων· το κεφάλαιο 
σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να 
στοχεύει στην εξασφάλιση μη διακριτικής 
μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών 
εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων·

xii) να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση 
που η TTIP περιέχει ολοκληρωμένο 
κεφάλαιο σχετικά με τις επενδύσεις, το εν 
λόγω κεφάλαιο περιλαμβάνει διατάξεις 
τόσο σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά 
όσο και σχετικά με την προστασία των 
επενδύσεων· ένα κεφάλαιο σχετικά με τις 
επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύει στην 
εξασφάλιση μη διακριτικής μεταχείρισης 
όσον αφορά την εγκατάσταση ευρωπαϊκών 
εταιρειών στην επικράτεια των ΗΠΑ και 
αμερικανικών εταιρειών στην επικράτεια 
της ΕΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων· θα πρέπει επίσης να εξετάζει τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες των 
επενδυτών παραπέμποντας, μεταξύ 
άλλων, στις αρχές του ΟΑΣΑ για τις 
πολυεθνικές εταιρείες, στο σχέδιο δράσης 
του ΟΑΣΑ για τη διάβρωση της βάσης 
και τη μεταφορά των κερδών (BEPS) και 
στις αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ως κριτήρια αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 736
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xii
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 
διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων· το κεφάλαιο 
σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να 
στοχεύει στην εξασφάλιση μη διακριτικής
μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών 
στην επικράτεια των ΗΠΑ και 
αμερικανικών εταιρειών στην επικράτεια 
της ΕΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων·

xii) να γίνει δεκτό το αποτέλεσμα της 
δημόσιας διαβούλευσης που 
πραγματοποίησε η Επιτροπή σχετικά με 
τους μηχανισμούς διαιτησίας για την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτή και 
κράτους (ISDS), και να αποκλειστεί 
συνεπώς από όλες τις μη επικυρωμένες 
εμπορικές συμφωνίες κάθε ειδική 
διαιτητική δικαιοδοσία για τους 
επενδυτές και να δοθεί απόλυτη 
προτεραιότητα στην εθνική δικαιοσύνη· 
να θεσπιστεί μηχανισμός διαβούλευσης 
μεταξύ κρατών και η προσφυγή στον 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών να 
επιφυλάσσεται για τις ολιγάριθμες 
υποθέσεις πραγματικής αρνησιδικίας·

Or. en

Τροπολογία 737
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 
διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων· το κεφάλαιο 
σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να 
στοχεύει στην εξασφάλιση μη διακριτικής 
μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών 
στην επικράτεια των ΗΠΑ και 
αμερικανικών εταιρειών στην επικράτεια 
της ΕΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων·

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ισόρροπο κεφάλαιο σχετικά με τις 
επενδύσεις που θα λαμβάνει υπόψη την 
κρίσιμη δημόσια συζήτηση για τη 
συμπερίληψη διατάξεων τόσο σχετικά με 
την πρόσβαση στην αγορά και την 
προστασία των επενδύσεων όσο και 
σχετικά με την ευαίσθητη φύση ορισμένων 
ειδικών τομέων·
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Or. en

Τροπολογία 738
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 
διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων· το κεφάλαιο 
σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να 
στοχεύει στην εξασφάλιση μη διακριτικής 
μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών 
εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων·

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 
διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων, 
αναγνωρίζοντας ότι η ελεύθερη ροή 
κεφαλαίων και η πρόσβαση σε κεφάλαια 
προάγουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την οικονομική ανάπτυξη· το 
κεφάλαιο σχετικά με τις επενδύσεις θα 
πρέπει να στοχεύει στην εξασφάλιση μη 
διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών 
εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων·

Or. en

Τροπολογία 739
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 
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διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων· το κεφάλαιο 
σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να 
στοχεύει στην εξασφάλιση μη διακριτικής 
μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών 
εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων·

διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων· το κεφάλαιο 
σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να 
στοχεύει στη διασφάλιση μη διακριτικής 
μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών 
εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων·

Γλωσσική διόρθωση.

Or. es

Τροπολογία 740
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις που θα περιλαμβάνει 
διατάξεις τόσο σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά όσο και σχετικά με την 
προστασία των επενδύσεων· το κεφάλαιο 
σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να 
στοχεύει στην εξασφάλιση μη διακριτικής 
μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών 
εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ,
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την
ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών 
τομέων·

xii) να διασφαλιστεί ότι η TTIP περιέχει 
ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με 
τις επενδύσεις, στόχος του οποίου δεν 
πρέπει να είναι μόνο η προβολή της 
Ευρώπης ως επενδυτικού προορισμού 
αλλά και η αύξηση της εμπιστοσύνης για 
την πραγματοποίηση ευρωπαϊκών 
επενδύσεων στις ΗΠΑ, και το οποίο θα 
περιλαμβάνει διατάξεις τόσο σχετικά με 
την πρόσβαση στην αγορά όσο και σχετικά 
με την προστασία των επενδύσεων· το 
κεφάλαιο σχετικά με τις επενδύσεις θα 
πρέπει να στοχεύει στην εξασφάλιση μη 
διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά την 
εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών 
εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ και οι εν 
λόγω διατάξεις θα πρέπει να αποσκοπούν 
περαιτέρω στη διαμόρφωση νέου 
«χρυσού κανόνα» για την προστασία των 
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επενδύσεων στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων και μελλοντικών διεθνών 
επενδύσεων, ούτως ώστε ένας τέτοιος 
«χρυσός κανόνας» να εγγυάται το μέγιστο 
δυνατό επίπεδο διαφάνειας, να έχει ως 
στόχο τη θέσπιση δευτεροβάθμιου 
δικαιοδοτικού μηχανισμού και να 
αναγνωρίζει ρητά το δικαίωμα ρύθμισης·

Or. en

Τροπολογία 741
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για 
την προστασία των επενδύσεων 
περιορίζονται σε διατάξεις μετά την 
εγκατάσταση και εστιάζουν στην 
κατάργηση των διακρίσεων και τη δίκαιη 
και ισότιμη μεταχείριση· τα πρότυπα 
προστασίας και οι ορισμοί των επενδυτών 
και των επενδύσεων θα πρέπει να 
διατυπωθούν με ακρίβεια· η ελεύθερη 
μεταφορά κεφαλαίων πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις της Συνθήκης 
της ΕΕ και να περιλαμβάνει μια 
προληπτική εξαίρεση για την περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων·

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για 
την προστασία των επενδύσεων εστιάζουν 
στην κατάργηση των διακρίσεων, τη 
δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
λήψης αδικαιολόγητων, αυθαίρετων ή 
διακριτικών μέτρων, της εθνικής 
μεταχείρισης και της μεταχείρισης του 
μάλλον ευνοούμενου κράτους, την 
προστασία κατά της άμεσης και έμμεσης 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
της ταχείας, επαρκούς και 
αποτελεσματικής αποζημίωσης, της 
πλήρους προστασίας και ασφάλειας των 
επενδυτών και των επενδύσεων, άλλων 
διατάξεων αποτελεσματικής προστασίας, 
όπως η προσθήκη προστατευτικής 
ρήτρας, της ελεύθερης μεταφοράς
κεφαλαίων και πληρωμών από τους 
επενδυτές καθώς και κανόνων 
υποκατάστασης·

Or. en
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Τροπολογία 742
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για 
την προστασία των επενδύσεων 
περιορίζονται σε διατάξεις μετά την 
εγκατάσταση και εστιάζουν στην 
κατάργηση των διακρίσεων και τη δίκαιη 
και ισότιμη μεταχείριση· τα πρότυπα 
προστασίας και οι ορισμοί των επενδυτών 
και των επενδύσεων θα πρέπει να 
διατυπωθούν με ακρίβεια· η ελεύθερη 
μεταφορά κεφαλαίων πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις της Συνθήκης 
της ΕΕ και να περιλαμβάνει μια 
προληπτική εξαίρεση για την περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων·

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για 
την προστασία των επενδύσεων 
περιορίζονται σε διατάξεις μετά την 
εγκατάσταση και εστιάζουν στην 
κατάργηση των διακρίσεων και τη δίκαιη 
και ισότιμη μεταχείριση· τα πρότυπα 
προστασίας και οι ορισμοί των επενδυτών 
και των επενδύσεων θα πρέπει να 
διατυπωθούν με ακρίβεια· η ελεύθερη 
μεταφορά κεφαλαίων καθώς και η 
ασφάλεια των συναλλαγών πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τις διατάξεις της Συνθήκης 
της ΕΕ και να περιλαμβάνουν μια 
προληπτική εξαίρεση για την περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων·

Or. fr

Τροπολογία 743
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για 
την προστασία των επενδύσεων 
περιορίζονται σε διατάξεις μετά την 
εγκατάσταση και εστιάζουν στην 
κατάργηση των διακρίσεων και τη δίκαιη 
και ισότιμη μεταχείριση· τα πρότυπα 
προστασίας και οι ορισμοί των επενδυτών 
και των επενδύσεων θα πρέπει να 
διατυπωθούν με ακρίβεια· η ελεύθερη 
μεταφορά κεφαλαίων πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις της Συνθήκης 
της ΕΕ και να περιλαμβάνει μια 

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για 
την προστασία των επενδύσεων εστιάζουν 
στην κατάργηση των διακρίσεων και τη 
δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση· τα 
πρότυπα προστασίας και οι ορισμοί των 
επενδυτών και των επενδύσεων θα πρέπει 
να διατυπωθούν με ακρίβεια· η ελεύθερη 
μεταφορά κεφαλαίων πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις της Συνθήκης 
της ΕΕ και να περιλαμβάνει μια 
προληπτική εξαίρεση για την περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων·
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προληπτική εξαίρεση για την περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 744
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για 
την προστασία των επενδύσεων 
περιορίζονται σε διατάξεις μετά την 
εγκατάσταση και εστιάζουν στην 
κατάργηση των διακρίσεων και τη δίκαιη 
και ισότιμη μεταχείριση· τα πρότυπα 
προστασίας και οι ορισμοί των επενδυτών 
και των επενδύσεων θα πρέπει να 
διατυπωθούν με ακρίβεια· η ελεύθερη 
μεταφορά κεφαλαίων πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις της Συνθήκης 
της ΕΕ και να περιλαμβάνει μια 
προληπτική εξαίρεση για την περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων·

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για 
την προστασία των επενδύσεων εστιάζουν 
στην κατάργηση των διακρίσεων και τη 
δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση· τα 
πρότυπα προστασίας και οι ορισμοί των 
επενδυτών και των επενδύσεων θα πρέπει 
να διατυπωθούν με ακρίβεια· η ελεύθερη 
μεταφορά κεφαλαίων πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις της Συνθήκης 
της ΕΕ και να περιλαμβάνει μια 
προληπτική εξαίρεση για την περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων·

Or. de

Τροπολογία 745
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 δ – σημείο xiii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για 
την προστασία των επενδύσεων 

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για 
την προστασία των επενδύσεων 
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περιορίζονται σε διατάξεις μετά την 
εγκατάσταση και εστιάζουν στην 
κατάργηση των διακρίσεων και τη δίκαιη 
και ισότιμη μεταχείριση· τα πρότυπα 
προστασίας και οι ορισμοί των επενδυτών 
και των επενδύσεων θα πρέπει να 
διατυπωθούν με ακρίβεια· η ελεύθερη 
μεταφορά κεφαλαίων πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις της Συνθήκης 
της ΕΕ και να περιλαμβάνει μια 
προληπτική εξαίρεση για την περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων·

περιορίζονται σε διατάξεις μετά την 
εγκατάσταση και εστιάζουν στην 
κατάργηση των διακρίσεων και τη δίκαιη 
και ισότιμη μεταχείριση· τα πρότυπα 
προστασίας και οι ορισμοί των επενδυτών 
και των επενδύσεων θα πρέπει να 
διατυπωθούν με ακρίβεια· υπογραμμίζει 
ότι οι ουσιαστικές διατάξεις 
προστατεύουν, μεταξύ άλλων, το 
δικαίωμα ρύθμισης υπέρ του δημόσιου 
συμφέροντος, αποσαφηνίζουν τη σημασία 
της έμμεσης αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης και αποτρέπουν την 
αξίωση αβάσιμων ή επιπόλαιων 
απαιτήσεων· η ελεύθερη μεταφορά 
κεφαλαίων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 
διατάξεις της Συνθήκης της ΕΕ και να 
περιλαμβάνει μια προληπτική εξαίρεση για 
την περίπτωση χρηματοπιστωτικών 
κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 746
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για 
την προστασία των επενδύσεων 
περιορίζονται σε διατάξεις μετά την 
εγκατάσταση και εστιάζουν στην 
κατάργηση των διακρίσεων και τη δίκαιη 
και ισότιμη μεταχείριση· τα πρότυπα 
προστασίας και οι ορισμοί των επενδυτών 
και των επενδύσεων θα πρέπει να 
διατυπωθούν με ακρίβεια· η ελεύθερη 
μεταφορά κεφαλαίων πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις της Συνθήκης 
της ΕΕ και να περιλαμβάνει μια 
προληπτική εξαίρεση για την περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων·

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για 
την προστασία των επενδύσεων 
περιορίζονται σε διατάξεις μετά την 
εγκατάσταση, περιέχουν τόσο δικαιώματα 
όσο και καθήκοντα των επενδυτών 
σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ και 
εστιάζουν στην κατάργηση των 
διακρίσεων, προστατεύοντας παράλληλα 
πλήρως τα δικαιώματα ρύθμισης των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών· τα πρότυπα προστασίας και οι 
ορισμοί των επενδυτών και των 
επενδύσεων θα πρέπει να διατυπωθούν με 
ακρίβεια και να είναι περιοριστικού 
χαρακτήρα· η ελεύθερη μεταφορά 
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κεφαλαίων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 
διατάξεις της Συνθήκης της ΕΕ και να 
περιλαμβάνει μια άνευ χρονικών 
περιορισμών προληπτική εξαίρεση για την 
περίπτωση χρηματοπιστωτικών κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 747
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiii

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για 
την προστασία των επενδύσεων 
περιορίζονται σε διατάξεις μετά την 
εγκατάσταση και εστιάζουν στην 
κατάργηση των διακρίσεων και τη δίκαιη 
και ισότιμη μεταχείριση· τα πρότυπα 
προστασίας και οι ορισμοί των επενδυτών 
και των επενδύσεων θα πρέπει να 
διατυπωθούν με ακρίβεια· η ελεύθερη 
μεταφορά κεφαλαίων πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις της Συνθήκης 
της ΕΕ και να περιλαμβάνει μια 
προληπτική εξαίρεση για την περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων·

xiii) να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για 
την προστασία των επενδύσεων εστιάζουν 
στην κατάργηση των διακρίσεων, της 
άμεσης και έμμεσης αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, καθώς και στη δίκαιη 
και ισότιμη μεταχείριση· τα πρότυπα 
προστασίας και οι ορισμοί των επενδυτών 
και των επενδύσεων θα πρέπει να 
διατυπωθούν με νομική ακρίβεια· η 
ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της 
Συνθήκης της ΕΕ και να περιλαμβάνει μια 
προληπτική εξαίρεση για την περίπτωση 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 748
József Szájer

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiii α) να αναβληθούν οι 
διαπραγματεύσεις της TTIP σχετικά με 
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την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτή 
και κράτους έως ότου διαμορφωθούν, σε 
στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, συγκεκριμένες προτάσεις 
που αντικατοπτρίζουν δεόντως τα 
αποτελέσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης επί του θέματος αυτού· να 
καταρτιστεί έκθεση για τις διαβουλεύσεις 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην οποία 
θα αναφέρονται τα συγκεκριμένα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαίοι επενδυτές στις ΗΠΑ, όπου η 
έλλειψη δυνατοτήτων επίλυσης 
διατλαντικών διαφορών μεταξύ επενδυτή 
και κράτους δεν επέτρεψε την εξεύρεση 
αποτελεσματικής λύσης ή είχε ως 
συνέπεια τη λιγότερη ευνοϊκή μεταχείριση 
των ευρωπαίων επενδυτών σε σχέση με 
τους επενδυτές τρίτων χωρών που έχουν 
στη διάθεσή τους ανάλογο μέσο·

Or. en

Τροπολογία 749
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 

διαγράφεται
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επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 750
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να απορριφθεί ο προτεινόμενος 
μηχανισμός ISDS και να αντικατασταθεί 
με ένα σύστημα επίλυσης των διαφορών 
μεταξύ κρατών και τη χρήση των 
εθνικών δικαστηρίων, δεδομένου ότι 
αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέσα 
για την αντιμετώπιση διαφορών που 
αφορούν επενδύσεις και είναι τα πλέον 
αρμόδια για να διασφαλίζουν ότι οι 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους· με 
δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ, ένας 
τέτοιος μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος 
στην TTIP·

Or. en

Τροπολογία 751
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
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διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

διεκπεραίωση των προσφυγών τους, με την 
ένταξη κατάλληλου και εκσυγχρονισμένου 
μηχανισμού ISDS·

Or. en

Τροπολογία 752
Davor Ivo Stier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους·

Or. en

Τροπολογία 753
Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, 
μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικών 
μηχανισμών επίλυσης διαφορών. Προς 
τον σκοπό αυτό, η TTIP πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλληλους και 
συνεκτικούς μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών μεταξύ κρατών και μεταξύ 
επενδυτή και κράτους, οι οποίοι σέβονται 
το δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών 
μελών της να διατηρούν και να 
επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιας 
τάξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
διαπραγμάτευση σχετικά με τη θέσπιση
μηχανισμού διαιτησίας στον τομέα των 
επενδύσεων πρέπει να να εξασφαλίζει 
ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά 
την προστασία του δικαιώματος 
ρύθμισης της ΕΕ και των κρατών μελών 
της με σκοπό την επίτευξη στόχων 
δημόσιας τάξης, την ενισχυμένη 
διαφάνεια των διαδικασιών διαιτησίας, 
την ανεξαρτησία των διαιτητών, τη 
διασφάλιση της συνέπειας των 
διαιτητικών αποφάσεων, με την παροχή, 
π.χ., της δυνατότητας άσκησης έφεσης, 
καθώς και τη σχέση μεταξύ του ISDS και 
των εθνικών δικαστικών συστημάτων 
που συνάδουν με τη δικαιοδοσία των
δικαστηρίων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 754
Franck Proust
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ένταξη 
μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην TTIP 
με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις, προστατεύονται και 
έχουν ίσες ευκαιρίες να επιδιώξουν και να 
επιτύχουν την διεκπεραίωση των 
προσφυγών τους, κάτι που δεν μπορεί να 
επιτευχθεί χωρίς την ένταξη μηχανισμού 
επίλυσης διαφορών, που θα πρέπει 
απαραιτήτως να βελτιωθεί προκειμένου 
να υπόκειται στις απαιτήσεις διαφάνειας, 
να περιέχει σαφείς και ακριβείς ορισμούς 
νομικών εννοιών όπως η «έμμεση 
απαλλοτρίωση» και η «δίκαιη και ισότιμη 
μεταχείριση», να περιλαμβάνει μια 
διαδικασία προσφυγής, να τηρεί τους 
κανόνες δεοντολογίας και τους κανόνες 
για την πρόληψη των συγκρούσεων 
συμφερόντων, να μην μπορεί να 
χρησιμοποιείται καταχρηστικά, να 
διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ και 
να διαφυλάσσει το δικαίωμα νομοθεσίας 
των κρατών· ένας τέτοιος μηχανισμός 
είναι αναγκαίος στην ΤΤΙΡ καθώς ακόμα 
και αν ένα σύστημα επίλυσης των 
διαφορών μεταξύ κρατών και η χρήση των 
εθνικών δικαστηρίων θα μπορούσαν να
αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα εργαλεία 
για την αντιμετώπιση διαφορών που 
αφορούν επενδύσεις σε αυτό το στάδιο 
δεν ισχύει κάτι τέτοιο καθώς, αφενός, οι 
ΜΜΕ δεν αντιμετωπίζονται από τα 
κράτη με την ίδια βαρύτητα όπως οι 
πολυεθνικές επιχειρήσεις και, αφετέρου, 
ακόμη και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
ΗΠΑ διαθέτουν ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
που υφίστανται διακρίσεις δεν μπορούν 
να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους 
ενώπιον ορισμένων τοπικών δικαστηρίων 
των ΗΠΑ ενώ προτεραιότητα θα πρέπει 
να δίνεται στην καταπολέμηση της 
επιλογής δικαιοδοσίας (forum shopping)· 
να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω μηχανισμός 
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θα αποτελέσει μέρος ενός 
μακροπρόθεσμου προβληματισμού 
σχετικά με τη δημιουργία διεθνούς 
οργάνου το οποίο θα είναι αρμόδιο επί 
των συγκεκριμένων ζητημάτων στον 
τομέα των επενδύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 755
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους·ότι η 
συμφωνία θεσπίζει έναν κατάλληλο 
μηχανισμό ISDS και ότι οι 
διαπραγματεύσεις για την TTIP θα 
χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση 
των ελλείψεων της ισχύουσας συμφωνίας 
ISDS, ιδίως όσον αφορά τη σαφήνεια των 
ορισμών, τον περιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής και τους μηχανισμούς 
προσφυγής, αλλά και την επίτευξη ενός 
νέου διεθνούς προτύπου·

Or. de

Τροπολογία 756
Christofer Fjellner

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

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, μέσω 
διατάξεων κορυφαίας προστασίας των 
επενδύσεων και ενός μηχανισμού 
επίλυσης των διαφορών μεταξύ επενδυτή 
και κράτους·

Or. en

Τροπολογία 757
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Othmar 
Karas, Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ένταξη 
μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί με την ένταξη 
ενός αναμορφωμένου και ισόρροπου 
μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός εγγυάται την ισότιμη 
μεταχείριση των αλλοδαπών και των 
εγχώριων επενδυτών και παρέχει 
αποτελεσματική προστασία των 
επενδύσεων και μπορεί να αποτελέσει 
χρήσιμο μέσο για την αύξηση των 
άμεσων ξένων επενδύσεων· 
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επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 758
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους· να 
διερευνηθεί ο εκσυγχρονισμένος 
μηχανισμός προστασίας των επενδυτών, 
όπως παρουσιάστηκε συνοπτικά από την 
Επιτροπή στις 18 Μαρτίου 2015, 
δεδομένου ότι θα μπορούσε να εξαλείψει 
τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν, 
προασπίζοντας συγχρόνως τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες θα 
παρέμεναν, σε αντίθετη περίπτωση, 
απροστάτευτες από τα εγχώρια 
δικαστήρια των ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 759
Salvatore Cicu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
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που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

που μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός 
βελτιωμένου μηχανισμού ISDS. Ο εν λόγω 
μηχανισμός πρέπει να δίνει τη 
δυνατότητα στους επενδυτές να 
διεκδικούν τα δικαιώματά τους ενώπιον 
των εθνικών δικαστηρίων ή μέσω του 
μηχανισμού διεθνούς διαιτησίας ISDS· 
παρόλα αυτά, ο εν μηχανισμός αυτός δεν 
μπορεί να επιτρέπει στους επενδυτές να 
διεκδικούν τα δικαιώματά τους
παράλληλα ενώπιον εθνικού δικαστηρίου 
και ενώπιον φορέα διεθνούς διαιτησίας·

Or. it

Τροπολογία 760
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ένταξη 
μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί με την ένταξη 
διαφανούς μηχανισμού ISDS, ο οποίος δεν 
θέτει σε κίνδυνο ούτε περιορίζει 
αδικαιολόγητα το δικαίωμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή των κρατών 
μελών της να νομοθετούν προς το 
δημόσιο συμφέρον σε τομείς όπως η 
υγεία, η ασφάλεια, η προάσπιση των 
καταναλωτών ή το περιβάλλον· ο εν λόγω 
μηχανισμός πρέπει να διασφαλίζει την 
ανεξαρτησία και την αμεροληψία των 
διαιτητών καθώς και τη συνοχή των 
αποφάσεων που εκδίδονται, ιδίως μέσω 
της θέσπισης ενός δεσμευτικού κώδικα 
δεοντολογίας των διαιτητών, ο οποίος 
περιλαμβάνει κανόνες για την πρόληψη 
των συγκρούσεων συμφερόντων, την 
ίδρυση μόνιμου διαιτητικού δικαστηρίου 
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και την παροχή μηχανισμού προσφυγής 
κατά διαιτητικών αποφάσεων·

Or. pt

Τροπολογία 761
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους· σε 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η χρήση ενός 
δημόσιου διεθνούς δικαστηρίου, με 
δικαστές οι οποίοι αμείβονται και 
διορίζονται από το Δημόσιο και οι οποίοι 
εφαρμόζουν κοινή δέσμη διεθνών 
κανόνων, αποτελεί το πλέον ενδεδειγμένο 
εργαλείο για την αντιμετώπιση διαφορών 
που αφορούν επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 762
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog, Theresa Griffin, Richard 
Howitt, Seb Dance, Clare Moody, Glenis Willmott, Richard Corbett, Paul Brannen, 
Lucy Anderson, Julie Ward, Siôn Simon, Linda McAvan, Derek Vaughan, Anneliese 
Dodds, Tibor Szanyi, Elly Schlein, Jan Keller, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera 
García, Elena Gentile, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Petra Kammerevert, Evelyne 
Gebhardt, Gabriele Preuß, Kerstin Westphal, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, 
Eugen Freund, Karin Kadenbach, Claude Moraes, Marc Tarabella, Sergio Gaetano 
Cofferati, Hugues Bayet, Kathleen Van Brempt, Javi López, Soledad Cabezón Ruiz, 
Mary Honeyball, Afzal Khan, Catherine Stihler, Neena Gill, Ulrike Rodust, Peter 
Simon, Pervenche Berès, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Guillaume Balas, Vincent 
Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, 
Gilles Pargneaux, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Lidia 
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Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Udo Bullmann, Soraya Post, Jutta 
Steinruck, Martina Werner, Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri, Kati Piri, Dietmar 
Köster, Matthias Groote, Maria Noichl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, χωρίς 
ωστόσο να ευνοούνται από περισσότερα 
δικαιώματα από ό,τι οι εγχώριοι 
επενδυτές· να απορριφθεί η ένταξη 
μηχανισμού ISDS στην TTIP, δεδομένου 
ότι για την επιβολή της προστασίας των 
επενδύσεων υπάρχουν και άλλες 
διαθέσιμες επιλογές, όπως η χρήση 
εγχώριων ένδικων μέσων·

Or. en

Τροπολογία 763
Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Goffredo Maria 
Bettini, Victor Boștinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ένταξη 
μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην TTIP 
με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ένταξη 
μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην TTIP 
με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
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συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις· σε περίπτωση που 
συμπεριληφθούν στην TTIP διατάξεις 
σχετικά με τον μηχανισμό ISDS, πρέπει 
να αποφευχθεί κατά τις 
διαπραγματεύσεις η ένταξη στην TTIP 
βεβιασμένου, μεθοδολογικά πλημμελούς 
μηχανισμού μεταξύ επενδυτή και 
κράτους·

Or. en

Τροπολογία 764
Tokia Saïfi, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές προστατεύονται, απολαμβάνουν 
μεταχείριση χωρίς διακρίσεις και έχουν 
ίσες ευκαιρίες να επιδιώξουν και να 
επιτύχουν την διεκπεραίωση των 
προσφυγών τους· να διασφαλιστεί ότι θα 
θεσπιστεί μηχανισμός επίλυσης των 
διαφορών προκειμένου να διασφαλίζεται 
η τήρηση των υποχρεώσεων επενδυτικού 
χαρακτήρα που απορρέουν από τη 
συμφωνία, αλλά μόνον υπό τον όρο ότι ο 
εν λόγω μηχανισμός θα διαφυλάσσει το 
δικαίωμα νομοθεσίας των κρατών μελών, 
θα τηρεί τις απαιτήσεις διαφάνειας, θα 
περιέχει σαφείς και ακριβείς ορισμούς 
νομικών εννοιών όπως η «έμμεση 
απαλλοτρίωση» και η «δίκαιη και ισότιμη 
μεταχείριση», θα περιλαμβάνει 
διαδικασία προσφυγής, θα τηρεί τους 
κανόνες δεοντολογίας και τους κανόνες 
για την πρόληψη των συγκρούσεων 
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συμφερόντων, δεν θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά, θα είναι 
προσβάσιμος για τις ΜΜΕ, και δεν θα 
θέτει υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα 
προσφυγής στα εθνικά δικαστήρια· να 
διασφαλιστεί ότι η θέσπιση του εν λόγω 
μηχανισμού θα ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο 
μεσοπρόθεσμου προβληματισμού σχετικά 
με τη δημιουργία διεθνούς οργάνου το
οποίο θα είναι αρμόδιο επί των 
συγκεκριμένων ζητημάτων στον τομέα 
των επενδύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 765
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί μέσω των 
εθνικών δικαστικών συστημάτων ή, κατά 
περίπτωση, μέσω ενδεδειγμένου 
μηχανισμού ISDS· όλοι οι μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών που θα τεθούν σε 
εφαρμογή στο πλαίσιο της ΤΤΙΡ πρέπει 
να τηρούν την αρχή της πλήρους 
διαφάνειας και να υπόκεινται σε 
δημοκρατικές αρχές και έλεγχο, ενώ θα 
χρησιμεύουν ως βάση λύσεις που 
προβλέπονται στη συνολική οικονομική 
και εμπορική συμφωνία (CETA)·

(Είναι σημαντικό να περιληφθεί στις 
διατάξεις ISDS η αποκαλούμενη διάταξη-
σταυροδρόμι, με την οποία εισάγεται η 
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δυνατότητα για τον επενδυτή να επιλέξει 
ΕΙΤΕ το εθνικό δικαστικό σύστημα ΕΙΤΕ το 
σύστημα διαιτησίας για τις επενδύσεις·
παράλληλες προσφυγές πρέπει να 
απαγορεύονται. Με έναν διακυβερνητικό 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών, η απόφαση 
για την εκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης 
μιας επενδυτικής διαφοράς επαφίεται στο 
κράτος, γεγονός που αναπόφευκτα θα 
ενέπλεκε πολιτικές παραμέτρους και θα 
περιόριζε την πρόσβαση των ΜΜΕ στον 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών.)

Or. en

Τροπολογία 766
Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ένταξη 
μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην TTIP 
με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ένταξη 
μηχανισμού ISDS, στον οποίο 
αντιτάχθηκε σθεναρά η συντριπτική 
πλειονότητα των συμμετεχόντων σε 
δημόσια διαβούλευση που 
πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
η οποία ζήτησε την πλήρη διαγραφή του 
από την TTIP και όχι την αναμόρφωσή 
του· ένας τέτοιος μηχανισμός δεν είναι 
αναγκαίος στην TTIP με δεδομένα τα 
ανεπτυγμένα νομικά συστήματα της ΕΕ 
και των ΗΠΑ· ένα σύστημα επίλυσης των 
διαφορών μεταξύ κρατών και η χρήση των 
εθνικών δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·
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Or. en

Τροπολογία 767
Wim van de Camp

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, 
καθώς και ότι η προσθήκη ρήτρας 
μηχανισμού ISDS δεν θα υπονομεύσει, 
άμεσα ή έμμεσα, τη νομοθετική 
αρμοδιότητα και εξουσία των κρατών 
μελών της ΕΕ ούτε τις κυρίαρχες εθνικές 
δικαστικές διαδικασίες τους·

Or. en

Τροπολογία 768
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις· για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να συμπεριληφθεί μηχανισμός 
ISDS στη συμφωνία, διότι ο μηχανισμός
αυτός είναι αναγκαίος, παρά τα 
ανεπτυγμένα νομικά συστήματα της ΕΕ 
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μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

και των ΗΠΑ για την επιβολή των 
διεθνών προτύπων προστασίας των 
επενδύσεων και για την αντιμετώπιση 
διαφορών που αφορούν επενδύσεις· να 
αξιολογηθεί, εάν σε βάθος χρόνου θα 
πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός διεθνούς δικαστηρίου 
για την επίλυση διαφορών μεταξύ 
επενδυτών και κράτους·

Or. de

Τροπολογία 769
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ένταξη 
μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ένταξη 
μηχανισμού ISDS· να επαναβεβαιωθεί η 
άποψη ότι οι διατάξεις για την προστασία 
των επενδυτών και οι μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών όσον αφορά τη σχέση 
μεταξύ επενδυτή και κράτους (ISDS), 
ακόμη και αν αναμορφωθούν, 
παρακάμπτουν τις συνήθεις νομικές 
οδούς, συνεπάγονται υψηλούς 
δημοσιονομικούς κινδύνους, συνιστούν 
απειλή για τις δημοκρατικές νομοθετικές 
διαδικασίες, εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος των εγχώριων επιχειρήσεων και 
πρέπει, συνεπώς, να απορριφθούν· να 
τονιστεί ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν 
πρέπει να παραβιάζεται από διατλαντικές 
συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και ότι 
πρέπει να διατηρείται η δυνατότητα 
προσφυγής ενώπιον των εθνικών 
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δικαστηρίων· να διασφαλιστεί ότι τα 
δημοκρατικά νομιμοποιημένα και 
θεσμικά κατοχυρωμένα πολιτικά και 
διοικητικά μέτρα, ιδίως όσον αφορά τις 
αναδρομικές αξιώσεις αποζημίωσης, δεν 
τίθενται υπό αμφισβήτηση από τα 
διαιτητικά δικαστήρια· να υποστηριχθούν 
ένα σύστημα επίλυσης των διαφορών 
μεταξύ κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων ως τα πλέον ενδεδειγμένα 
εργαλεία για την αντιμετώπιση διαφορών 
που αφορούν επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 770
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ένταξη 
μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην TTIP 
με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη κατάλληλου μηχανισμού· ένας 
τέτοιος μηχανισμός είναι αναγκαίος στην 
TTIP παρά τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ, ώστε να 
διασφαλισθεί η σε πολλές περιπτώσεις μη 
άμεση εφαρμογή διεθνών συμβάσεων στα 
εθνικά δικαστήρια και συνεπώς ο 
αγώγιμος χαρακτήρας συμβατικών 
υποχρεώσεων, των οποίων η ισχύς έχει 
παρέλθει, στο πλαίσιο των εθνικών 
νομικών διαδικασιών, καθώς και να 
δοθεί τέλος στην άνιση μεταχείριση των 
επενδυτών βάσει υφιστάμενων 
συμφωνιών μεμονωμένων κρατών μελών 
της ΕΕ με τις ΗΠΑ· ένα σύστημα 
επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών 
και η χρήση των εθνικών δικαστηρίων 
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αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις μη
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

Or. de

Τροπολογία 771
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ένταξη 
μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ένταξη 
μηχανισμού ISDS· πιστεύει ακράδαντα 
ότι μια πιθανή συμφωνία ΤΤΙΡ δεν πρέπει 
να περιλαμβάνει κανένα μηχανισμό ISDS, 
διότι το δεδομένο επίπεδο προστασίας 
των επενδύσεων στην ΕΕ και στις ΗΠΑ 
είναι απολύτως επαρκές για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 772
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Catherine Bearder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xiv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
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επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, 
αναγνωρίζοντας ότι τόσο το σύστημα 
επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών 
όσο και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων παρουσιάζουν σημαντικές 
δυσκολίες και ότι διατυπώνονται επίσης 
εύλογες ανησυχίες όσον αφορά τις ρήτρες 
για τον μηχανισμό επίλυσης των 
διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους 
(ISDS), δεδομένου ότι έχουν 
συμπεριληφθεί κατά το παρελθόν σε 
περισσότερες από 1.300 διμερείς 
επενδυτικές συμφωνίες που έχουν 
συνάψει κράτη μέλη της ΕΕ· να 
συνεχιστεί, ως εκ τούτου, η διερεύνηση 
όλων των πιθανών τρόπων βελτίωσης και 
αναμόρφωσης του ISDS κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να αντιμετωπιστούν οι 
ανησυχίες όσον αφορά το δικαίωμα 
ρύθμισης τη διαφάνεια, τις διαδικασίες 
προσφυγής και άλλες δικονομικές 
παραμέτρους των δικαστηρίων, καθώς 
και τη σχέση μεταξύ των εθνικών 
δικαστηρίων και του ISDS· να 
προχωρήσουν περαιτέρω οι εργασίες, 
παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για 
την TTIP, για την ανεύρεση ευρύτερης 
λύσης όσον αφορά τις ανησυχίες σχετικά 
με τις ρήτρες περί ISDS που 
περιλαμβάνονται σε άλλες ευρωπαϊκές 
επενδυτικές συμφωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων των Συνθηκών 
μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 773
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

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

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών τους, κάτι 
που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
ένταξη μηχανισμού ISDS· ένας τέτοιος 
μηχανισμός δεν είναι αναγκαίος στην 
TTIP με δεδομένα τα ανεπτυγμένα νομικά 
συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ· ένα 
σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ 
κρατών και η χρήση των εθνικών 
δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση διαφορών που αφορούν 
επενδύσεις·

xiv) να διασφαλιστεί ότι οι αλλοδαποί 
επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση 
χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες 
να επιδιώξουν και να επιτύχουν την 
διεκπεραίωση των προσφυγών και την 
αποκατάστασή τους, ανεξαρτήτως 
οιωνδήποτε πιθανών πολιτικών 
παρεμβάσεων· τάσσεται, συνεπώς, υπέρ 
της ένταξης μηχανισμών προστασίας των 
επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
αναβαθμισμένου και βελτιωμένου 
μηχανισμού ISDS, και στηρίζει τις υπό 
εξέλιξη προσπάθειες της ΓΔ Εμπορίου 
στον εν λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 774
Ramon Tremosa i Balcells

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) υπενθυμίζει ότι, επί του παρόντος, τα 
κράτη μέλη έχουν ήδη πάνω από 1.300 
διμερείς επενδυτικές συμφωνίες που 
περιλαμβάνουν μια παρωχημένη μορφή 
μηχανισμού ISDS· εκτιμά ότι πρέπει να 
συμπεριληφθεί κατάλληλη αναμόρφωση 
του ISDS και ότι αυτή είναι αναγκαία, 
διότι θα χρησιμεύσει ως πρότυπο για 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες ανά 
τον κόσμο, εάν ληφθεί ιδίως υπόψη ότι 
πολλές χώρες παρουσιάζουν 
ασθενέστερες δομές δημοκρατικής
διακυβέρνησης και χαμηλά επίπεδα 
σεβασμού του κράτους δικαίου·

Or. en
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Τροπολογία 775
Davor Ivo Stier

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) να ληφθεί μέριμνα ώστε ο μηχανισμός 
ISDS να επιτρέπει την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους 
επενδυτές και ασφάλεια δικαίου σε 
ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ και των 
ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 776
Ramon Tremosa i Balcells

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) αναγνωρίζει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης μηχανισμού ISDS, αλλά 
συγχρόνως πιστεύει ότι απαιτείται 
εκσυγχρονισμός του συστήματος 
προκειμένου να γίνεται σεβαστή η 
βούληση των ευρωπαίων πολιτών και να 
παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα 
προσφυγής σε δικαστικά συστήματα που 
διασφαλίζουν τις ξένες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 777
Ramon Tremosa i Balcells

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

γ) τονίζει ότι ο καθένας ξεχωριστά και 
όλοι μαζί οι μηχανισμοί επίλυσης 
διαφορών που θα τεθούν σε εφαρμογή 
στο πλαίσιο της ΤΤΙΡ πρέπει να τηρούν 
την αρχή της πλήρους διαφάνειας και να 
υπόκεινται σε δημοκρατικές αρχές και 
έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 778
Christofer Fjellner

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv α) να διασφαλιστεί ότι η επίλυση των 
διαφορών όσον αφορά τις επενδύσεις 
διεξάγεται σε αποπολιτικοποιημένο και 
αυστηρά νομικό περιβάλλον, στο πλαίσιο 
του οποίου δίδεται απόλυτη 
προτεραιότητα στη διατήρηση της 
αμεροληψίας κατά τον ορισμό των 
διαιτητών από αμφότερους τους 
επενδυτές και αμφότερα τα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 779
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv α) να διασφαλιστεί ότι στις 
διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ 
περιλαμβάνεται ένας στόχος για τη 



PE552.130v01-00 102/128 AM\1055775EL.doc

EL

δημιουργία σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 
μόνιμου και ανεξάρτητου δικαστηρίου 
που θα είναι αρμόδιο για την επίλυση 
διαφορών στον τομέα των διεθνών 
επενδύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 780
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv α) να διασφαλιστεί ότι για την επίλυση 
των διαφορών θα καταβληθούν 
προσπάθειες για τη δημιουργία ενός 
διεθνούς μηχανισμού που θα διέπεται από 
το δημόσιο δίκαιο, οι αποφάσεις του 
οποίου θα λαμβάνονται από δικαστικούς 
εμπειρογνώμονες σύμφωνα με νόμους που 
θα έχουν θεσπιστεί από δημοκρατικά 
εκλεγμένα κοινοβούλια·

Or. de

Τροπολογία 781
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv α) να γίνει σεβαστό το δικαίωμα των 
κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων των 
αναπτυσσόμενων χωρών να ρυθμίζουν τις 
επενδύσεις και να διασφαλίζουν για όλους 
τους επενδυτές υποχρεώσεις και 
καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των 
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αλλοδαπών επενδυτών, ούτως ώστε να 
τηρούνται τα πρότυπα στους τομείς της 
εργασίας, του περιβάλλοντος, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα 
πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 782
Viviane Reding, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv α) η TTIP πρέπει να περιλαμβάνει τη 
μεσοπρόθεσμη προοπτική της σύστασης 
του εν λόγω διεθνούς δικαστηρίου σε 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα·

Or. en

Τροπολογία 783
Franck Proust, Tokia Saïfi

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv α) ζητεί τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης 
που θα περιλαμβάνει τακτικές 
διαβουλεύσεις με τα εμπορικά 
επιμελητήρια και τις επιχειρήσεις και θα 
στοχεύει κατά προτεραιότητα στην 
επίλυση τυχόν διαφορών μέσω της 
πρόβλεψης και της διαμεσολάβησης·

Or. fr
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Τροπολογία 784
Christofer Fjellner

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv β) να ληφθεί μέριμνα ώστε η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της να υπογράψουν 
αμελλητί τους κανόνες σχετικά με τη 
διαφάνεια στη διαιτητική επίλυση 
διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους 
βάσει της συνθήκης της επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για το διεθνές 
εμπορικό δίκαιο (UNCITRAL)·

Or. en

Τροπολογία 785
Christofer Fjellner

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xiv γ) να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ 
επιβεβαιώνει την τήρηση της αρχής «ο 
ηττημένος πληρώνει» σε όλες τις 
διαφορές που αφορούν τις επενδύσεις, 
ούτως ώστε να αποτρέπεται η αξίωση 
επιπόλαιων απαιτήσεων·

Or. en

Τροπολογία 786
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, και 
συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, και 
συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

Or. en

Τροπολογία 787
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, και 

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης παρόμοιας με 
εκείνη που παρέχεται από το δίκαιο της 
ΕΕ προστασίας και ενισχυμένης
αναγνώρισης των ευρωπαϊκών 
γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
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συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, και 
συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

Or. de

Τροπολογία 788
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, και 
συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, και 
συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS)·

Or. en

Τροπολογία 789
Bendt Bendtsen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, και 
συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
εφαρμογής των δικαιωμάτων 
αναπαραγωγής και του κινδύνου 
απομίμησης ευρωπαϊκών αγαθών που 
εισάγονται από τις ΗΠΑ, όπου το επίπεδο 
των κριτηρίων προστασίας είναι 
χαμηλότερο, της ενισχυμένης προστασίας 
και αναγνώρισης των ευρωπαϊκών 
γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας και επιβολής, όπως 
εκείνο που ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ 
μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο 
τομέα, και συνεχίζοντας παράλληλα να 
επιβεβαιώνει τις υφιστάμενες ευελιξίες της 
συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

Or. en

Τροπολογία 790
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
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καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ 
ΕΕ και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα,
και συνεχίζοντας παράλληλα να 
επιβεβαιώνει τις υφιστάμενες ευελιξίες της 
συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης της πλήρους
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων 
(προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης 
και προστατευόμενες γεωγραφικές 
ενδείξεις), πράγμα που ευνοεί τις 
εξαγωγές των προϊόντων αυτών· να 
διασφαλιστεί επίσης ότι η ΤΤΙΡ
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας στον τομέα των ΔΔΙ, 
και συνεχίζοντας παράλληλα να 
επιβεβαιώνει τις υφιστάμενες ευελιξίες της 
συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

Or. fr

Τροπολογία 791
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, και 
συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα ισόρροπο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει 
περιορισμένο επίπεδο προστασίας των 
επακριβώς και σαφώς καθορισμένων 
τομέων των ΔΔΙ και αντικατοπτρίζει ένα 
δίκαιο και αποδοτικό επίπεδο προστασίας, 
όπως εκείνο που ορίζεται στις διατάξεις 
της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στον 
συγκεκριμένο τομέα, και συνεχίζοντας 
παράλληλα να επιβεβαιώνει τις 
υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας για 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), ιδίως 
στον τομέα της δημόσιας υγείας, με την 
εξασφάλιση προσιτών τιμών για 
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(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και 
υπηρεσίες υγείας· να διασφαλιστεί η 
εξαίρεση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
από διαγνωστικές, θεραπευτικές και 
χειρουργικές μεθόδους· να ληφθεί 
μέριμνα για την ενισχυμένη προστασία 
και αναγνώριση των ευρωπαϊκών 
γεωγραφικών ενδείξεων, οι οποίες 
εγγυώνται την προέλευση και την πλήρη 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων για τους 
καταναλωτές και προστατεύουν την 
τεχνογνωσία των παραγωγών·

Or. en

Τροπολογία 792
Salvatore Cicu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, και 
συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης πλέον ισχυρής
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, και 
συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας· στο πλαίσιο σεβασμού της 
δημόσιας υγείας και της ισχύουσας 
νομοθεσίας της ΕΕ, επαναλαμβάνει τη 
σημασία της απαγόρευσης εισόδου 
προϊόντων κρέατος επεξεργασμένου με 
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ορμόνες στην ευρωπαϊκή αγορά· καλεί 
επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προστατεύσει από την παραποίηση την 
αγροδιατροφική κληρονομιά της ΕΕ, η 
οποία αποτελεί έκφραση της εδαφικής 
της ταυτότητας·

Or. it

Τροπολογία 793
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ 
ΕΕ και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα,
και συνεχίζοντας παράλληλα να 
επιβεβαιώνει τις υφιστάμενες ευελιξίες της 
συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας και συνεχίζοντας 
παράλληλα να επιβεβαιώνει τις 
υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας για 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), ιδίως 
στον τομέα της δημόσιας υγείας·

Or. de

Τροπολογία 794
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, και 
συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, και 
συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας· να ληφθεί υπόψη ότι, χωρίς την 
εξασφάλιση τεκμηριωμένων στοιχείων 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων εκ 
μέρους των ΗΠΑ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει σε καμία 
περίπτωση να εγκρίνει τη συμφωνία·

Or. it

Τροπολογία 795
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης 

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP δεν
περιλαμβάνει κεφάλαιο σχετικά με τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), 
δεδομένου ότι η ΕΕ δεν έχει εναρμονίσει 
με ολοκληρωμένο τρόπο τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
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προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ 
ΕΕ και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, 
και συνεχίζοντας παράλληλα να 
επιβεβαιώνει τις υφιστάμενες ευελιξίες της 
συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

αναπαραγωγής, των εμπορικών σημάτων 
και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· να 
αξιολογηθούν εναλλακτικοί τρόποι, όπως 
η σύναψη διμερούς συμφωνίας σχετικά 
με την ενισχυμένη προστασία και 
αναγνώριση των ευρωπαϊκών 
γεωγραφικών ενδείξεων, συνεχίζοντας 
παράλληλα να επιβεβαιώνει τις 
υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας για 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), ιδίως 
στον τομέα της δημόσιας υγείας·

Or. en

Τροπολογία 796
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, και 
συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο και 
εκσυγχρονισμένο κεφάλαιο σχετικά με τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)
που προβλέπει ισχυρή προστασία των 
επακριβώς και σαφώς καθορισμένων 
τομέων των ΔΔΙ, χωρίς να παρακωλύεται 
η ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος 
δικαιωμάτων αναπαραγωγής της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, με 
τη χρήση της συνολικής οικονομικής και 
εμπορικής συμφωνίας (CETA) ως 
προτύπου, και αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο 
και αποδοτικό επίπεδο προστασίας, όπως 
εκείνο που ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ 
μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο 
τομέα, και συνεχίζοντας παράλληλα να 
επιβεβαιώνει τις υφιστάμενες ευελιξίες της 
συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
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(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

Or. en

Τροπολογία 797
David Martin, Nicola Danti, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, και 
συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα· να 
εξασφαλιστεί δίκαιη ισορροπία μεταξύ 
των ΔΔΙ και του δημόσιου συμφέροντος, 
ιδίως όσον αφορά την ανάγκη 
διατήρησης της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτά φάρμακα,
συνεχίζοντας παράλληλα να στηρίζει τις 
υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας για 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), ιδίως 
στον τομέα της δημόσιας υγείας·

Or. en

Τροπολογία 798
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ 
ΕΕ και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, 
και συνεχίζοντας παράλληλα να 
επιβεβαιώνει τις υφιστάμενες ευελιξίες της 
συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

xv) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο της 
TTIP σχετικά με τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) 
περιλαμβάνει μόνο διατάξεις για 
επακριβώς και σαφώς καθορισμένους 
τομείς των ΔΔΙ, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την ενισχυμένη προστασία και 
αναγνώριση των ευρωπαϊκών 
γεωγραφικών ενδείξεων, όπου μπορεί να 
προσδιοριστεί ελάχιστος κοινός 
παρανομαστής, συνεχίζοντας παράλληλα 
να επιβεβαιώνει τις υφιστάμενες ευελιξίες 
της συμφωνίας για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του 
εμπορίου (TRIPS), ιδίως στον τομέα της 
δημόσιας υγείας·

Or. en

Τροπολογία 799
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ 
ΕΕ και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα,

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη 
ισορροπία μεταξύ της προστασίας των 
ΔΔΙ και του δημόσιου συμφέροντος,
συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
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και συνεχίζοντας παράλληλα να 
επιβεβαιώνει τις υφιστάμενες ευελιξίες της 
συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας, με σκοπό τη διατήρηση της 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτά 
φαρμακευτικά ή ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, καθώς και σε ποιοτικές 
υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας, 
εξασφαλίζοντας το δικαίωμα όλων, χωρίς 
διακρίσεις, στο υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο υγείας, όπως ορίζει το άρθρο 12 
του διεθνούς συμφώνου για τα 
οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά 
δικαιώματα·

Or. es

Τροπολογία 800
Tiziana Beghin, David Borrelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ 
ΕΕ και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, 
και συνεχίζοντας παράλληλα να 
επιβεβαιώνει τις υφιστάμενες ευελιξίες της 
συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, οι 
οποίες αντικατοπτρίζουν υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας από εκείνο της 
συνολικής οικονομικής και εμπορικής 
συμφωνίας (CETA), προστατεύοντας 
τους παραγωγούς της ΕΕ από την 
αδιάκριτη χρήση ονομασιών που 
δημιουργούν της εντύπωση ευρωπαϊκής 
προέλευσης στις ΗΠΑ και 
εξασφαλίζοντας κοινά πρότυπα 
επισήμανσης ώστε να λαμβάνεται 
μέριμνα για την ορθή πληροφόρηση των 
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καταναλωτών, συνεχίζοντας παράλληλα 
να επιβεβαιώνει τις υφιστάμενες ευελιξίες 
της συμφωνίας για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του 
εμπορίου (TRIPS), ιδίως στον τομέα της 
δημόσιας υγείας·

Or. en

Τροπολογία 801
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, και 
συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, 
μεριμνώντας κατά τον τρόπο αυτό ώστε 
όσοι δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα 
υψηλής ποιότητας να συνεχίσουν να το 
πράττουν·

Or. en

Τροπολογία 802
Eleonora Forenza
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο 
σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που προβλέπει ισχυρή 
προστασία των επακριβώς και σαφώς 
καθορισμένων τομέων των ΔΔΙ, 
συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης 
προστασίας και αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και 
αντικατοπτρίζει ένα δίκαιο και αποδοτικό 
επίπεδο προστασίας, όπως εκείνο που 
ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ 
και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, και 
συνεχίζοντας παράλληλα να επιβεβαιώνει 
τις υφιστάμενες ευελιξίες της συμφωνίας 
για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως στον τομέα της δημόσιας 
υγείας·

xv) να διασφαλιστεί ότι η TTIP 
περιλαμβάνει ενισχυμένη προστασία και 
αναγνώριση των ευρωπαϊκών 
γεωγραφικών ενδείξεων, λαμβάνοντας τη 
δέουσα μέριμνα ώστε να μην 
υποβαθμίζονται τα πρότυπα σχετικά με 
τις ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις, 
και να αντικατοπτρίζεται ένα δίκαιο και 
αποδοτικό επίπεδο προστασίας, όπως 
εκείνο που ορίζεται στις διατάξεις της ΣΕΕ 
μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στον συγκεκριμένο 
τομέα, και συνεχίζοντας παράλληλα να 
επιβεβαιώνει τις υφιστάμενες ευελιξίες της 
συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(TRIPS), ιδίως όσον αφορά την έρευνα 
και ανάπτυξη στον τομέα της δημόσιας 
υγείας υπέρ του δημόσιου συμφέροντος 
και της δημιουργικότητας·

Or. en

Τροπολογία 803
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv α) να ενταχθεί στις διαπραγματεύσεις 
η συμφωνία οίνου μεταξύ της ΕΕ και των 
ΗΠΑ που συνήφθη το 2006 και να 
διαγραφούν από την εν λόγω τομεακή 
συμφωνία οι 17 ημιγενικές ονομασίες 
οίνων·

Or. en
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Τροπολογία 804
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv α) να εξασφαλιστεί σημαντικά 
βελτιωμένη προστασία και αναγνώριση 
των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ και 
να απαγορευθεί η χρησιμοποίηση 
παραπλανητικών πληροφοριών και 
πρακτικών προς τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική προέλευση των 
προϊόντων, δεδομένου ότι πρόκειται για 
βασικά στοιχεία μιας ισορροπημένης 
συμφωνίας, λαμβανομένου υπόψη ως 
παραδείγματος προς μίμηση το σχετικό 
κεφάλαιο της συνολικής οικονομικής και 
εμπορικής συμφωνίας (CETA) με τον 
Καναδά·

Or. en

Τροπολογία 805
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv α) να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές 
γεωγραφικές ενδείξεις, που συνιστούν 
εγγύηση της προέλευσης, της 
ιχνηλασιμότητας και της ευρωπαϊκής 
τεχνογνωσίας, τελούν υπό προστασία και 
δεν επιτρέπεται να τίθενται υπό 
αμφισβήτηση· να διασφαλιστεί η 
απαγόρευση των δόλιων πρακτικών και 
της χρήσης παραπλανητικών 
πληροφοριών σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
γεωγραφικές ενδείξεις·

Or. fr
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Τροπολογία 806
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv α) να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία 
εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας των 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων για 
τα καταναλωτικά προϊόντα και τα 
προϊόντα διατροφής, τους οίνους και τα 
οινοπνευματώδη, με σκοπό την 
προστασία της τεχνογνωσίας των 
παραγωγών·

Or. fr

Τροπολογία 807
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xv α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv α) τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις με 
τις ΗΠΑ σχετικά με τα περισσότερα 
ζητήματα δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) δεν είναι επιθυμητές 
από την οπτική της ΕΕ, διότι οι νομικές 
παραδόσεις και οι κανόνες διαφέρουν, 
όπως για παράδειγμα στην περίπτωση 
της προστασίας των δικαιωμάτων 
αναπαραγωγής ή των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, ενώ τα επίπεδα 
προστασίας έχουν ήδη αναπτυχθεί σε 
ικανοποιητικό βαθμό· υπενθυμίζει ότι η 
προστασία του εμπορικού απορρήτου, το 
οποίο δεν θεωρείται δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας στην 
συντριπτική πλειονότητα των κρατών 
μελών της ΕΕ, δεν πρέπει να τεθεί υπό 
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συζήτηση στο πλαίσιο των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας· υπενθυμίζει 
στην Επιτροπή ότι η πλήρης αναγνώριση 
και προστασία των γεωγραφικών 
ενδείξεων είναι καίριας σημασίας για 
τους παραγωγούς της ΕΕ, τόσο από 
οικονομικής όσο και από πολιτιστικής 
πλευράς·

Or. en

Τροπολογία 808
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xv β) να ληφθεί υπόψη ότι το Συμβούλιο 
για τα Δικαιώματα Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου 
(TRIPS) ενέκρινε το 2013 απόφαση με 
την οποία παραχωρεί στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) οκταετή 
παράταση της μεταβατικής περιόδου για 
την εφαρμογή της συμφωνίας TRIPS· 
παρακινεί την ΕΕ να μην παρακάμψει το 
ισχύον καθεστώς για τα TRIPS, διότι 
εμποδίζει έτσι τις αναπτυσσόμενες χώρες 
να επωφεληθούν από τη λεγόμενη «ειδική 
και διαφοροποιημένη μεταχείριση», είτε 
όσον αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα 
είτε ως προς τη μεταφορά τεχνολογίας, 
στοιχεία που είναι πρωταρχικής 
σημασίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 809
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xvi
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xvi) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο για 
τα ΔΔΙ δεν περιλαμβάνει ποινικές 
κυρώσεις ως μέσο επιβολής, κάτι που έχει 
απορριφθεί στο παρελθόν από το 
Κοινοβούλιο·

xvi) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο για
τα ΔΔΙ θέτει ως σημείο αφετηρίας για την 
προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας τη συμφωνία 
του ΠΟΕ για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου 
(συμφωνία TRIPS)· οι διαπραγματευτές 
παροτρύνονται να προσδιορίσουν και να 
εξετάσουν τους τομείς στους οποίους 
κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση της 
προστασίας και/ή της επιβολής των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 810
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xvi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xvi) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο για
τα ΔΔΙ δεν περιλαμβάνει ποινικές 
κυρώσεις ως μέσο επιβολής, κάτι που έχει 
απορριφθεί στο παρελθόν από το 
Κοινοβούλιο·

xvi) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο για 
τα ΔΔΙ δεν περιλαμβάνει ποινικές 
κυρώσεις ως μέσο επιβολής, κάτι που έχει 
απορριφθεί στο παρελθόν από το 
Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της 
προτεινόμενης συνθήκης ACTA 
(εμπορική συμφωνία για την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης)·

Or. en

Τροπολογία 811
Yannick Jadot, Ska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xvi



PE552.130v01-00 122/128 AM\1055775EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xvi) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο για 
τα ΔΔΙ δεν περιλαμβάνει ποινικές 
κυρώσεις ως μέσο επιβολής, κάτι που έχει 
απορριφθεί στο παρελθόν από το 
Κοινοβούλιο·

xvi) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο για 
τα ΔΔΙ δεν περιλαμβάνει ούτε την ευθύνη 
των μεσαζόντων Διαδικτύου ούτε 
ποινικές κυρώσεις ως μέσο επιβολής, κάτι 
που έχει απορριφθεί στο παρελθόν από το 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 812
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xvi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xvi) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο για 
τα ΔΔΙ δεν περιλαμβάνει ποινικές 
κυρώσεις ως μέσο επιβολής, κάτι που έχει 
απορριφθεί στο παρελθόν από το 
Κοινοβούλιο·

xvi) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο για 
τα ΔΔΙ δεν περιλαμβάνει ποινικές 
κυρώσεις ως μέσο επιβολής, κάτι που έχει 
απορριφθεί στο παρελθόν από το 
Κοινοβούλιο· να ενισχυθεί και να 
προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ ΕΕ και 
ΗΠΑ μέσω των πολυμερών οργανισμών 
με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας 
της διανοητικής ιδιοκτησίας στις τρίτες 
χώρες και τη διεθνή εναρμόνιση της 
νομοθεσίας στον τομέα των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας·

Or. es

Τροπολογία 813
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xvi

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xvi) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο για 
τα ΔΔΙ δεν περιλαμβάνει ποινικές 

xvi) να διασφαλιστεί ότι το κεφάλαιο για 
τα ΔΔΙ περιλαμβάνει ενδεδειγμένους 
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κυρώσεις ως μέσο επιβολής, κάτι που έχει 
απορριφθεί στο παρελθόν από το 
Κοινοβούλιο·

μηχανισμούς επιβολής, οι οποίοι 
παρέχουν τη δυνατότητα άσκησης 
προσφυγής και επανόρθωσης σε 
περίπτωση μη τήρησης των αμοιβαία 
συμπεφωνημένων δεσμεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 814
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xvi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xvi α) ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια 
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και 
την κατανομή αυτών· επιθυμεί εν 
προκειμένω την ταχεία και αίσια έκβαση 
των διαφορών μεταξύ της Boeing και της 
Airbus Group, ιδίως όσον αφορά τις 
τρέχουσες υποθέσεις ενώπιον του ΠΟΕ 
μεταξύ άλλων για το Boeing 777X, 
δεδομένου ότι οι διενέξεις που εκκρεμούν 
ενώπιον του ΠΟΕ μεταξύ ευρωπαϊκών 
και αμερικανικών επιχειρήσεων του 
τομέα των μεταφορών είναι επιζήμιες για 
την ανταγωνιστικότητα αμφοτέρων των 
μερών· προσθέτει ότι οι 
διαπραγματεύσεις της TTIP πρέπει να 
οδηγήσουν τα δύο μέρη στην επίλυση της 
κατάστασης αυτής, έναντι κυρίως του 
συνεχώς εντονότερου ανταγωνισμού από 
τις αναδυόμενες χώρες στον τομέα της 
βιομηχανίας μεταφορών·

Or. fr

Τροπολογία 815
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xvi α (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xvi α) να απορριφθούν κατηγορηματικά 
οι περισυλλεκτικές διατάξεις που 
προτείνουν οι αμερικανοί 
διαπραγματευτές σχετικά με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο στο πλαίσιο της 
TTIP, της συμφωνίας για τις συναλλαγές 
στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) και σε 
επίπεδο ΠΟΕ, και των οποίων το πεδίο 
εφαρμογής είναι υπερβολικά ευρύ και 
χωρίς καμία ρητή αναφορά στην 
απαιτούμενη συμμόρφωση προς τα 
εθνικά πρότυπα προστασίας δεδομένων· 
να απορριφθεί κατηγορηματικά κάθε 
πρόταση επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής της απαλλαγής για λόγους 
εθνικής ασφάλειας που κατοχυρώνεται 
στη γενική συμφωνία για τις συναλλαγές 
στον τομέα των υπηρεσιών (GATS)·

Or. en

Τροπολογία 816
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xvi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xvi α) να γίνει σεβαστό το γεγονός ότι η 
μεταρρύθμιση του συστήματος 
δικαιωμάτων αναπαραγωγής στην ΕΕ 
βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι δεν πρέπει, 
συνεπώς, να εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής των διαπραγματεύσεων για 
την TTIP, και ότι πρέπει να αποφευχθεί ο 
περιορισμός της ελευθερίας πρόσβασης 
των πολιτών στην πολιτιστική παραγωγή· 
να διασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση ότι 
τα δικαιώματα αναπαραγωγής της ΕΕ 
μπορούν να προστατεύουν τους 
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δημιουργούς και την ευρωπαϊκή 
δημιουργία, προβλέποντας συγχρόνως 
εξαιρέσεις για μεμονωμένους φυσικούς 
αλλά και θεσμικούς χρήστες, όπως 
βιβλιοθήκες, σχολεία, πανεπιστήμια και 
οργανισμούς για την τέχνη και την άτυπη 
εκπαίδευση (βλέπε ορθή χρήση), και δεν 
πρέπει να υπόκεινται σε κανενός είδους 
απόπειρα ελέγχου από μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 817
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xvi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xvi α) να διευκολυνθεί η κινητικότητα 
περιορισμένης διάρκειας ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού μεταξύ της ΕΕ και 
των ΗΠΑ και να καθιερωθεί ταχεία 
διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων 
θεώρησης/άδειας διαμονής για εργασία·

Or. en

Τροπολογία 818
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο xvi α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xvi α) να διευκολυνθεί η κινητικότητα 
περιορισμένης διάρκειας ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού μεταξύ της ΕΕ και 
των ΗΠΑ και να καθιερωθεί ταχεία 
διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων 
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θεώρησης/άδειας διαμονής για εργασία·

(Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην 
πρόταση του Διατλαντικού Επιχειρηματικού 
Συμβουλίου(TABC).)

Or. en

Τροπολογία 819
Franck Proust, Alain Lamassoure, Tokia Saïfi

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xvi β) να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις 
της ΕΕ και των ΗΠΑ ασκούν τα 
δικαιώματά τους βάσει της Συνθήκης με 
σεβασμό προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους, μεταξύ άλλων μέσω 
της αναπροσαρμογής των φορολογικών 
κανόνων προς την πραγματική 
οικονομική ουσία και μέσω της 
διασφάλισης της διαφάνειας των 
κινήσεων κεφαλαίων και της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ 
για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης 
και τη μεταφορά κερδών (BEPS) προς 
την ομάδα εργασίας της G20 στις 21 
Σεπτεμβρίου 2014·

Or. fr

Τροπολογία 820
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xvi β) να δημιουργηθούν κοινά πλαίσια 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ για την 
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υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης 
της βασικής έρευνας και της ανάπτυξης, 
όπως η εμπορική διάθεση νέων 
τεχνολογιών, και να εξεταστούν τόσο οι 
οριζόντιες όσο και οι τομεακές και οι 
ειδικές ανά τεχνολογία παράμετροι για τη 
βελτίωση της συνεργασίας με σκοπό την 
προαγωγή της Ε&Α και της καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 821
Daniel Caspary

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

xvi β) να δημιουργηθούν κοινά πλαίσια 
μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ για την 
υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης 
της βασικής έρευνας και της ανάπτυξης, 
όπως η εμπορική διάθεση νέων 
τεχνολογιών, και να εξεταστούν τόσο οι 
οριζόντιες όσο και οι τομεακές και οι 
ειδικές ανά τεχνολογία παράμετροι για τη 
βελτίωση της συνεργασίας με σκοπό την 
προαγωγή της Ε&Α και της καινοτομίας·

(Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην 
πρόταση του Διατλαντικού Επιχειρηματικού
Συμβουλίου (TABC).)

Or. en

Τροπολογία 822
Daniel Caspary

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

xvi γ) να διασφαλιστεί, τηρουμένων 
πλήρως των διατάξεων της συμφωνίας 
GATS και της σύμβαση της Unesco για 
την προστασία και την προώθηση της 
πολυμορφίας των πολιτιστικών 
εκφράσεων, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη 
της συμφωνίας μπορούν να λαμβάνουν 
μέτρα ρυθμιστικού χαρακτήρα όσον 
αφορά τον σεβασμό της προστασίας ή 
της προώθησης της πολιτιστικής και της 
γλωσσικής πολυμορφίας, της πολυφωνίας 
και της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών στον τομέα των 
οπτικοακουστικών μέσων·

(Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην 
πρόταση της Ομάδας εργασίας των 
δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας (ARD).)

Or. en


