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Τροπολογία 1
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Miriam 
Dalli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα παλαιότερα 
ψηφίσματά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 
σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές 
σχέσεις με τις ΗΠΑ1, της 23ης Μαΐου 2013 
σχετικά με τις εμπορικές και επενδυτικές 
διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής2 και της 12ης 
Μαρτίου 2014 σχετικά με το πρόγραμμα 
παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής 
ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα 
παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη 
και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και με τη 
διατλαντική συνεργασία στον τομέα της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων3,

Or. en

Τροπολογία 2
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Miriam 
Dalli, Edouard Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης 
Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου 

                                               
1 ΕΕ C 68 Ε της 7.3.2014, σ. 53.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0227.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2014)0230.
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Διαμεσολαβητή κατά το 2013,

Or. en

Τροπολογία 3
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Miriam Dalli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
διαπραγματεύεται την περίοδο αυτή εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια 
βαθιά, ολοκληρωμένη και υψηλού 
επιπέδου συμφωνία εταιρικής σχέσης 
εμπορίου και επενδύσεων με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες (Διατλαντική εταιρική σχέση 
εμπορίου και επενδύσεων –TTIP) που 
στοχεύει στην προώθηση και τη 
διευκόλυνση της εμπορικής ανταλλαγής 
προϊόντων και υπηρεσιών και στην 
ενίσχυση των επενδύσεων, μεταξύ άλλων 
μέσω της άρσης των φραγμών στο 
εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σημαντικός αριθμός ευρωπαίων πολιτών 
έχει εκφράσει εύλογους προβληματισμούς 
ότι η εν λόγω συμφωνία θα απειλήσει 
τους θεμελιώδεις κανονισμούς της ΕΕ, 
ιδίως στα πεδία των εργασιακών 
δικαιωμάτων, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και των προτύπων 
τροφίμων και ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 4
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
διαπραγματεύεται την περίοδο αυτή εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια 
ευρέος φάσματος συμφωνία εταιρικής 
σχέσης εμπορίου και επενδύσεων με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες (Διατλαντική εταιρική 
σχέση εμπορίου και επενδύσεων –TTIP)·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος 
Juncker προσκάλεσε κάθε μέλος της νέας 
Επιτροπής να δημοσιοποιεί όλες τις 
επαφές και τις συνεδριάσεις που 
πραγματοποιούνται με επαγγελματικές 
οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενους 
σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα 
συνδέεται με τη χάραξη και την 
εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ 
αναφορικά με μια ευρέος φάσματος 
συμφωνία εταιρικής σχέσης εμπορίου και 
επενδύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες 
(Διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και 
επενδύσεων –TTIP), την οποία 
διαπραγματεύεται την περίοδο αυτή η 
Επιτροπή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
μοναδικός αποτελεσματικός τρόπος να 
αποφευχθεί η σύγχυση του κοινού και οι 
παρανοήσεις είναι να υπάρξει μεγαλύτερη 
διαφάνεια και περισσότερες προορατικές 
προσπάθειες ενημέρωσής του·

Or. en

Τροπολογία 5
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα 
της δημόσιας διαβούλευσης που 
δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχετικά με την προστασία των 
επενδύσεων και τον μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών επενδυτή-κράτους (ΕΔΕΚ) στο 
πλαίσιο της TTIP·
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Or. en

Τροπολογία 6
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή 
που εστάλη από τον βασικό 
διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Ignacio García-Bercero, προς 
τον αμερικανό ομόλογό του, Daniel 
Mullany, στην οποία, στις 5 Ιουνίου 2014, 
δήλωσε ότι όλα τα έγγραφα που 
συνδέονται με τις διαπραγματεύσεις θα 
παραμείνουν μη προσβάσιμα για το κοινό 
για διάστημα έως 30 ετών·

Or. en

Τροπολογία 7
Sylvie Goddyn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της 
ΤΤΙΡ είναι να αυξήσει τις εμπορικές 
συναλλαγές και τις επενδύσεις ανάμεσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της 
ΤΤΙΡ είναι να αυξήσει τις εμπορικές 
συναλλαγές και τις επενδύσεις ανάμεσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, μεταξύ άλλων μέσω της 
εξάλειψης των μη δασμολογικών 
φραγμών και πιο συγκεκριμένα μέσω της 
σύγκλισης των ρυθμιστικών μηχανισμών 
με όρους ελάχιστου κοινού παρονομαστή·

Or. fr



AM\1055208EL.doc 7/67 PE522.063v01-00

EL

Τροπολογία 8
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της 
ΤΤΙΡ είναι να αυξήσει τις εμπορικές 
συναλλαγές και τις επενδύσεις ανάμεσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της 
ΤΤΙΡ είναι να προωθήσει τις 
δραστηριότητες των μεγάλων 
πολυεθνικών επιχειρήσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, μειώνοντας τις ικανότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της να θεσπίζουν νομοθεσία που 
θα περιορίζει την εξουσία που διαθέτουν 
οι εν λόγω πολυεθνικές επιχειρήσεις σε 
μια απορρυθμισμένη ελεύθερη αγορά·

Or. en

Τροπολογία 9
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της 
ΤΤΙΡ είναι να αυξήσει τις εμπορικές 
συναλλαγές και τις επενδύσεις ανάμεσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδηλωμένος
στόχος της ΤΤΙΡ είναι να αυξήσει τις 
εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις 
ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες·

Or. en

Τροπολογία 10
Eleonora Evi, Marco Affronte
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της 
ΤΤΙΡ είναι να αυξήσει τις εμπορικές 
συναλλαγές και τις επενδύσεις ανάμεσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της 
ΤΤΙΡ είναι να αυξήσει τις εμπορικές 
συναλλαγές και τις επενδύσεις ανάμεσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής χωρίς να 
παραβιάζονται οι αρχές που έχουν 
θεσπιστεί στο κοινοτικό κεκτημένο·

Or. en

Τροπολογία 11
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της 
ΤΤΙΡ είναι να αυξήσει τις εμπορικές 
συναλλαγές και τις επενδύσεις ανάμεσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της 
ΤΤΙΡ είναι να αυξήσει τις εμπορικές 
συναλλαγές και τις επενδύσεις ανάμεσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες·

Or. en

Τροπολογία 12
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της 
ΤΤΙΡ είναι να αυξήσει τις εμπορικές 
συναλλαγές και τις επενδύσεις ανάμεσα 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου 
να συμβάλει στην ευημερία όλων των 
ευρωπαίων πολιτών, οι στόχοι της ΤΤΙΡ 
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες·

θα πρέπει να είναι η ρύθμιση της 
παγκοσμιοποίησης και η στήριξη των 
βιώσιμων εμπορικών και επενδυτικών 
ροών με ισορροπημένο τρόπο σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, η βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη, η δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και η 
προώθηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου·

Or. en

Τροπολογία 13
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις έχουν κεντρίσει σε 
πρωτοφανή βαθμό το ενδιαφέρον του 
κοινού, δεδομένου του πιθανού 
οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού 
αντίκτυπου της ΤΤΙΡ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις έχουν οδηγήσει σε 
πρωτοφανή βαθμό σε κοινωνική 
απόρριψη και έχουν προκαλέσει την 
ανησυχία του κοινού, δεδομένου του 
πιθανού αρνητικού οικονομικού, 
κοινωνικού και πολιτικού αντίκτυπου της 
ΤΤΙΡ·

Or. en

Τροπολογία 14
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις έχουν κεντρίσει σε 
πρωτοφανή βαθμό το ενδιαφέρον του 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις έχουν κεντρίσει σε 
πρωτοφανή βαθμό το ενδιαφέρον του 
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κοινού, δεδομένου του πιθανού 
οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού 
αντίκτυπου της ΤΤΙΡ·

κοινού, δεδομένων των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτικών επιπτώσεων
της ΤΤΙΡ·

Or. en

Τροπολογία 15
Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις έχουν κεντρίσει σε 
πρωτοφανή βαθμό το ενδιαφέρον του 
κοινού, δεδομένου του πιθανού 
οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού 
αντίκτυπου της ΤΤΙΡ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις έχουν κεντρίσει σε 
πρωτοφανή βαθμό το ενδιαφέρον του 
κοινού, δεδομένου του πιθανού 
οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού 
αντίκτυπου της ΤΤΙΡ και του 
μυστικοπαθούς τρόπου με τον οποίο 
διενεργήθηκαν οι διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 16
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις έχουν κεντρίσει σε 
πρωτοφανή βαθμό το ενδιαφέρον του 
κοινού, δεδομένου του πιθανού 
οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού 
αντίκτυπου της ΤΤΙΡ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις έχουν κεντρίσει σε 
πρωτοφανή βαθμό το ενδιαφέρον του 
κοινού, δεδομένων των ακόλουθων:

– του πιθανού οικονομικού, κοινωνικού 
και πολιτικού αντίκτυπου της ΤΤΙΡ στους 
μελλοντικούς κανόνες και στα πρότυπα 
που επηρεάζουν τους πολίτες της ΕΕ 
κατά τρόπο ανάλογο προς τη νομοθεσία, 
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σε τομείς όπως η ασφάλεια των 
τροφίμων, τα αυτοκίνητα, οι χημικές 
ουσίες, τα φάρμακα, η ενέργεια, το 
περιβάλλον και ο χώρος εργασίας·

– της έλλειψης διαφάνειας κατά τις εν 
εξελίξει διαπραγματεύσεις και του 
γεγονότος ότι δεν υπάρχει δημόσιο 
συμφέρον στον τομέα των διεθνών 
σχέσεων που να σχετίζεται με τη 
συμμόρφωση με μη αιτιολογημένα ή μη 
εύλογα αιτήματα μη δημοσίευσης 
εγγράφων. Σε διαφορετική περίπτωση, 
αυτό θα σήμαινε ότι ο διεθνής εταίρος 
μπορεί να επιβάλλει βέτο χωρίς κανένα 
περιορισμό στη δημοσίευση τέτοιου 
είδους εγγράφων που έχουν στην κατοχή 
τους τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

– του τεράστιου αριθμού των 
απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση 
της Διαμεσολαβήτριας οι οποίες 
εξέφραζαν ανησυχία σχετικά με την 
εικαζόμενη εταιρική κυριαρχία στις 
συζητήσεις και τις επαφές με την 
Επιτροπή σε σχέση με την TTIP και την 
ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια εν 
προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 17
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην 
πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel 
Barroso κάλεσε την κοινωνία των 
πολιτών να διαδραματίσει 
εποικοδομητικό και ενεργό ρόλο στις 
διαπραγματεύσεις για την TTIP·

Or. en
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Τροπολογία 18
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία 
των πολιτών έχει εκφράσει ανησυχία 
σχετικά με τη Διατλαντική εταιρική 
σχέση εμπορίου και επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 19
Eleonora Evi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 
344 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζεται 
ότι «τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να μη ρυθμίζουν διαφορές 
σχετικές με την ερμηνεία ή την εφαρμογή 
των Συνθηκών κατά τρόπο διάφορο από 
εκείνον που προβλέπουν οι Συνθήκες»·

Or. en

Τροπολογία 20
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι Επιτροπή 
Αναφορών έχει παραλάβει σειρά 
αναφορών στις οποίες εκφράζονται 
ανησυχίες για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-
ΗΠΑ (TTIP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βασικές ανησυχίες των αναφερόντων 
έχουν σχέση με κινδύνους που αφορούν 
την ποιότητα των εισαγωγών τροφίμων, 
στοιχεία που λέγεται ότι συλλέγονται από 
τις ΗΠΑ σχετικά με φυσικά και νομικά 
πρόσωπα (το δικαίωμα των πολιτών της 
ΕΕ για «ψηφιακή αυτοδιάθεση»), 
διαφάνεια, οικονομικό αντίκτυπο, και 
προστασία των επενδυτών μέσω
μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ)·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Αναφορών έχει παραλάβει πολλές 
αναφορές, στις περισσότερες από τις
οποίες εκφράζονται ανησυχίες και 
απορρίπτεται η εμπορική συμφωνία ΕΕ-
ΗΠΑ (TTIP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βασικοί τομείς που γεννούν την ανησυχία
των αναφερόντων και προκαλούν την 
απόρριψη της συμφωνίας έχουν σχέση με 
κινδύνους που αφορούν την ποιότητα των 
εισαγωγών τροφίμων, στοιχεία που λέγεται 
ότι συλλέγονται από τις ΗΠΑ σχετικά με 
φυσικά και νομικά πρόσωπα (το δικαίωμα 
των πολιτών της ΕΕ για «ψηφιακή 
αυτοδιάθεση»), διαφάνεια, αρνητικό
οικονομικό αντίκτυπο, συνέπειες για την 
απασχόληση, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα 
κοινωνικά και τα εργασιακά δικαιώματα, 
την καλή μεταχείριση των ζώων και την 
έλλειψη δημοκρατικής κυριαρχίας λόγω 
του μηχανισμού επίλυσης διαφορών 
επενδυτή-κράτους (ΕΔΕΚ)·

Or. en

Τροπολογία 21
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι Επιτροπή 
Αναφορών έχει παραλάβει σειρά 
αναφορών στις οποίες εκφράζονται 
ανησυχίες για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-
ΗΠΑ (TTIP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βασικές ανησυχίες των αναφερόντων 
έχουν σχέση με κινδύνους που αφορούν 
την ποιότητα των εισαγωγών τροφίμων, 
στοιχεία που λέγεται ότι συλλέγονται από 
τις ΗΠΑ σχετικά με φυσικά και νομικά 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Αναφορών έχει παραλάβει σειρά 
αναφορών στις οποίες εκφράζονται 
ανησυχίες για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-
ΗΠΑ (TTIP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βασικές ανησυχίες των αναφερόντων 
έχουν σχέση με κινδύνους που αφορούν 
την ασφάλεια και την ποιότητα των 
εισαγωγών τροφίμων, στοιχεία που λέγεται 
ότι συλλέγονται από τις ΗΠΑ σχετικά με 
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πρόσωπα (το δικαίωμα των πολιτών της 
ΕΕ για «ψηφιακή αυτοδιάθεση»), 
διαφάνεια, οικονομικό αντίκτυπο, και 
προστασία των επενδυτών μέσω 
μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ)·

φυσικά και νομικά πρόσωπα (το δικαίωμα 
των πολιτών της ΕΕ για «ψηφιακή 
αυτοδιάθεση»), διαφάνεια, οικονομικό 
αντίκτυπο, και προστασία των επενδυτών 
μέσω μηχανισμού επίλυσης διαφορών 
επενδυτή-κράτους (ΕΔΕΚ)·

Or. en

Τροπολογία 22
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι Επιτροπή 
Αναφορών έχει παραλάβει σειρά 
αναφορών στις οποίες εκφράζονται 
ανησυχίες για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-
ΗΠΑ (TTIP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βασικές ανησυχίες των αναφερόντων 
έχουν σχέση με κινδύνους που αφορούν 
την ποιότητα των εισαγωγών τροφίμων, 
στοιχεία που λέγεται ότι συλλέγονται από 
τις ΗΠΑ σχετικά με φυσικά και νομικά 
πρόσωπα (το δικαίωμα των πολιτών της 
ΕΕ για «ψηφιακή αυτοδιάθεση»), 
διαφάνεια, οικονομικό αντίκτυπο, και 
προστασία των επενδυτών μέσω 
μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ)·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
αρνήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 να 
καταχωρίσει την ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία πολιτών «STOP TTIP», 
πιστεύοντας ότι η εν λόγω καταχώριση 
δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
κατάθεση νομικής πράξης της ΕΕ που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή των 
συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ 
τούτου η πρωτοβουλία «STOP TTIP» 
δρομολογήθηκε εκτός του πλαισίου της 
διαδικασίας που προβλέπεται από τον 
κανονισμό αριθ. 211/2011 και έχει ήδη 
συλλέξει πάνω από ένα εκατομμύριο 
υπογραφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η
Επιτροπή Αναφορών έχει παραλάβει σειρά 
αναφορών στις οποίες εκφράζονται 
ανησυχίες για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-
ΗΠΑ (TTIP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βασικές ανησυχίες των αναφερόντων 
έχουν σχέση με κινδύνους που αφορούν 
την ποιότητα των εισαγωγών τροφίμων, 
στοιχεία που λέγεται ότι συλλέγονται από 
τις ΗΠΑ σχετικά με φυσικά και νομικά 
πρόσωπα (το δικαίωμα των πολιτών της 
ΕΕ για «ψηφιακή αυτοδιάθεση»), 
διαφάνεια, οικονομικό αντίκτυπο, και 
προστασία των επενδυτών μέσω 
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μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ)·

Or. fr

Τροπολογία 23
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι Επιτροπή 
Αναφορών έχει παραλάβει σειρά 
αναφορών στις οποίες εκφράζονται 
ανησυχίες για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-
ΗΠΑ (TTIP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βασικές ανησυχίες των αναφερόντων 
έχουν σχέση με κινδύνους που αφορούν 
την ποιότητα των εισαγωγών τροφίμων, 
στοιχεία που λέγεται ότι συλλέγονται από 
τις ΗΠΑ σχετικά με φυσικά και νομικά 
πρόσωπα (το δικαίωμα των πολιτών της 
ΕΕ για «ψηφιακή αυτοδιάθεση»), 
διαφάνεια, οικονομικό αντίκτυπο, και 
προστασία των επενδυτών μέσω 
μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ)·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Αναφορών έχει παραλάβει σειρά 
αναφορών στις οποίες εκφράζονται 
ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών για 
την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ (TTIP)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
ανησυχίες των αναφερόντων αφορούν το 
περιβάλλον, πρότυπα ασφάλειας και 
προστασίας των καταναλωτών, όπως η
ποιότητα των εισαγωγών τροφίμων, 
αποκαλύψεις για την παγκόσμια 
παρακολούθηση και τα στοιχεία που
συλλέγονται από τις ΗΠΑ σχετικά με 
φυσικά και νομικά πρόσωπα (το δικαίωμα 
των πολιτών της ΕΕ για «ψηφιακή 
αυτοδιάθεση»), διαφάνεια και τον 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ)·

Or. en

Τροπολογία 24
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι Επιτροπή Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
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Αναφορών έχει παραλάβει σειρά 
αναφορών στις οποίες εκφράζονται 
ανησυχίες για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-
ΗΠΑ (TTIP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βασικές ανησυχίες των αναφερόντων 
έχουν σχέση με κινδύνους που αφορούν 
την ποιότητα των εισαγωγών τροφίμων, 
στοιχεία που λέγεται ότι συλλέγονται από 
τις ΗΠΑ σχετικά με φυσικά και νομικά 
πρόσωπα (το δικαίωμα των πολιτών της 
ΕΕ για «ψηφιακή αυτοδιάθεση»), 
διαφάνεια, οικονομικό αντίκτυπο, και 
προστασία των επενδυτών μέσω 
μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ)·

Αναφορών έχει παραλάβει σειρά 
αναφορών στις οποίες εκφράζονται 
ανησυχίες για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-
ΗΠΑ (TTIP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βασικές ανησυχίες των αναφερόντων 
έχουν σχέση με κινδύνους που αφορούν 
την ποιότητα των εισαγωγών τροφίμων, τη 
διαβίβαση δεδομένων από την ΕΕ στις 
ΗΠΑ, ιδίως στοιχείων που συλλέγονται 
από τις ΗΠΑ σχετικά με φυσικά και 
νομικά πρόσωπα (το δικαίωμα των 
πολιτών της ΕΕ για «ψηφιακή 
αυτοδιάθεση»), την έλλειψη διαφάνειας
των διαπραγματεύσεων, τον δυνητικά 
αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο της TTIP, 
ιδίως από την άποψη της απασχόλησης 
και των μισθών, και τη μεταφορά προς 
τις εταιρείες του δικαιώματος ρύθμισης 
των δημόσιων αρχών μέσω μηχανισμού 
επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους 
(ΕΔΕΚ)·

Or. en

Τροπολογία 25
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 
97% των πολιτών που συμμετείχαν στη 
δημόσια διαβούλευση η οποία 
δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχετικά με την προστασία των 
επενδυτών απέρριψε την ένταξη στην 
TTIP του μέσου της ΕΔΕΚ για την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών·

Or. en
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Τροπολογία 26
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
των πολιτών της ΕΕ σε δημόσια 
πρόσβαση σε έγγραφα που έχουν στη 
διάθεσή τους τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα που στόχο 
έχει να διασφαλίζει ότι μπορούν να 
συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων 
και να υποχρεώνουν την ΕΕ και τα 
θεσμικά της όργανα να λογοδοτούν, 
ενισχύοντας τη δημοκρατική φύση της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 27
Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε συνολικά 
σχεδόν 150 000 απαντήσεις στη δημόσια 
διαβούλευσή της σχετικά με την 
προστασία των επενδυτών και την 
επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κράτους στο πλαίσιο της διατλαντικής 
εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής 
σχέσης, το 97% από τις οποίες 
απέρριπταν την ένταξη της ΕΔΕΚ στην 
TTIP· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
παραδόξως, πολλές απαντήσεις προήλθαν 
από ιδιώτες, γεγονός που επισημαίνει την 
κλίμακα της κινητοποίησης του κοινού 
σχετικά με την TTIP· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένοι συμμετέχοντες στη 
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διαβούλευση, όπως συνδικαλιστικές 
ενώσεις ή μεγάλες οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, εκπροσωπούν 
μεγάλο αριθμό ιδιωτών, που είναι κατά 
πολύ υψηλότερος από τον συνολικό 
αριθμό των απαντήσεων που έλαβε η 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 28
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
αναφορές που ελήφθησαν από πολίτες 
της ΕΕ, οι οποίες αντιπροσώπευαν 
δεκάδες χιλιάδες υπογραφές, τηρούν 
σαφώς επικριτική στάση έναντι των 
διαπραγματεύσεων για την TTIP και 
προειδοποιούν έναντι της απειλής που 
μπορεί να αποτελέσει μια τέτοια 
συμφωνία για τον ευρωπαϊκό τρόπο 
ζωής, ιδίως στο κοινωνικό, οικονομικό, 
περιβαλλοντικό και δημοκρατικό πεδίο·

Or. en

Τροπολογία 29
Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή 
προϊόντων που δεν πληρούν τα ενωσιακά 
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πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, 
ασφάλειας των τροφίμων και υγείας 
ανθρώπων και ζώων θέτει τους αγρότες, 
τους καταναλωτές και τα ζώα στην ΕΕ 
σε μειονεκτική θέση·

Or. en

Τροπολογία 30
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
των εν λόγω διαπραγματεύσεων, ποσοστό 
άνω του 90% των συνεδριάσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κοινωνικούς 
και οικονομικούς φορείς 
πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους 
μεγάλων εταιρειών και ποσοστό κάτω του 
10% αυτών ήταν με εκπροσώπους 
ενώσεων, ΜΚΟ ή οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 31
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν 
αποτελούν τρίτα μέρη στις 
διαπραγματεύσεις αυτές, και, ως εκ 
τούτου, δεν είναι δυνατό να ισοδυναμούν 
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με ομάδα «προνομιούχων 
ενδιαφερόμενων»·

Or. en

Τροπολογία 32
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα της 
Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, τον 
Ιούλιο του 2014, σχετικά με τη διαφάνεια 
της TTIP εξέτασε την παρακράτηση 
βασικών εγγράφων και την εικαζόμενη 
παραχώρηση προνομιούχας πρόσβασης 
σε ορισμένους ενδιαφερόμενους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαία 
Διαμεσολαβήτρια έλαβε περισσότερα από 
6 000 μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ως απάντηση στη δημόσια 
διαβούλευσή της·

Or. en

Τροπολογία 33
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
κοινωνικό πεδίο, οι διάφορες αναφορές 
εκφράζουν βαθιά ανησυχία σχετικά με 
τον δυνητικό αρνητικό αντίκτυπο της 
συμφωνίας στη δημόσια υγεία, τα 
υγειονομικά συστήματα της ΕΕ και τις 
δημόσιες υπηρεσίες εν γένει, καθώς και 
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στα συνταξιοδοτικά καθεστώτα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι προκαλούνται 
φόβοι σχετικά με την επιδείνωση των 
συνθηκών εργασίας δεδομένης της 
έλλειψης ρύθμισης των εργασιακών 
σχέσεων και της απουσίας μιας 
νοοτροπίας συλλογικών συμβάσεων στις 
ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 34
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν 
έρευνας, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια 
εξέφρασε τους προβληματισμούς της 
σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας και 
δημόσιας συμμετοχής στις 
διαπραγματεύσεις για την TTIP·

Or. en

Τροπολογία 35
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
οικονομικό πεδίο, ορισμένες αναφορές 
αμφισβητούν το βασικό επιχείρημα που 
υποστηρίζει ότι θα δημιουργηθούν 
εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας ως 
αποτέλεσμα της συμφωνίας· λαμβάνοντας 
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υπόψη ότι, από την άποψη της 
προστασίας και των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών, εκφράζονται πολλοί 
προβληματισμοί σχετικά με τον 
αντίκτυπο της συμφωνίας στην ποιότητα 
των προϊόντων όσον αφορά μια 
προβλεπόμενη εναρμόνιση προς 
χαμηλότερα πρότυπα με ειδική εστίαση 
στα τρόφιμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αναφέροντες υπενθυμίζουν την 
ενδεχόμενη σύγκρουση που θα προκύψει 
από το γεγονός ότι στις ΗΠΑ οι πελάτες 
οφείλουν να αποδεικνύουν οι ίδιοι την 
ύπαρξη επιβλαβών συνεπειών των 
προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, 
ενώ η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί 
απόδειξη του μη επιβλαβούς χαρακτήρα 
πριν από την είσοδο των νέων προϊόντων 
στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 36
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι 
από ενάμισι εκατομμύριο ευρωπαίοι 
πολίτες, υποστηριζόμενοι από 
περισσότερες από 320 οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, έχουν 
υποστηρίξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
πολιτών και έχουν εναντιωθεί στην TTIP 
και τη CETA·

Or. en
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Τροπολογία 37
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
περιβαλλοντικό πεδίο, ορισμένες 
αναφορές αφορούν την απειλή που 
ενδέχεται να αποτελέσει η συμφωνία για 
την αρχή της προφύλαξης που περιέχεται 
στις συνθήκες της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι διάφορες αναφορές 
παραπέμπουν στον αρνητικό αντίκτυπο 
που θα έχει η TTIP στην προστασία του 
κλίματος όσον αφορά τη μόλυνση της 
ατμόσφαιρας, του εδάφους και των 
υδάτων, ιδίως σε σχέση με τις 
δραστηριότητες υδραυλικής ρωγμάτωσης 
και γενικότερα από άποψη προτύπων 
ποιότητας των καυσίμων, καθώς και 
καλής μεταχείρισης των ζώων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές 
αναφορές εκφράζονται ανησυχίες σχετικά 
με τον αντίκτυπο στη διάδοση προϊόντων 
ΓΤΟ στην αγορά της ΕΕ και τις αβέβαιες 
ακόμα επιπτώσεις αυτών στην υγεία·

Or. en

Τροπολογία 38
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δε. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διαθέτουν 
όλοι οι βουλευτές του ΕΚ δικαίωμα 
πρόσβασης στα αναγνωστήρια στα οποία 
μπορούν να διαβάσουν ορισμένα από τα 
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έγγραφα που περιλαμβάνονται στις 
διαπραγματεύσεις και ότι οι όροι που 
επιβάλλονται σε όσους μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά καθιστούν πρακτικά 
αδύνατη μια ουσιαστική διαβούλευση·

Or. en

Τροπολογία 39
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
δημοκρατικό πεδίο, η βαθύτερη ανησυχία 
των αναφερόντων είναι η απειλή για τη 
λαϊκή κυριαρχία και το κράτος δικαίου 
που θα μπορούσε να σημάνει ένας 
μηχανισμός όπως η ΕΔΕΚ, καθιστώντας 
τους εν λόγω παράγοντες αντικείμενα 
ιδιωτικών εταιρικών συμφερόντων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 
αναφορές επικρίνουν τη γενικότερη 
έλλειψη διαφάνειας των 
διαπραγματεύσεων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, πέραν της πιθανής δημοσίευσης της 
διαπραγματευτικής εντολής κατόπιν 
αιτήματος της Ευρωπαίας 
Διαμεσολαβήτριας, εξακολουθούν να 
υπάρχουν πολλά στοιχεία που 
καταδεικνύουν έλλειψη διαφάνειας, όπως 
η ύπαρξη αναγνωστηρίου η πρόσβαση 
στο οποίο επιτρέπεται σε λίγους μόνο 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια αναφορά 
ζητείται η διεξαγωγή πανευρωπαϊκού 
δημοψηφίσματος πριν από τη σύναψη 
της συμφωνίας·

Or. en
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Τροπολογία 40
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προάσπιση των συμφερόντων των 
ευρωπαίων πολιτών κατά τις 
διαπραγματεύσεις ενδέχεται να πληγεί 
έντονα από τη μαζική παρακολούθηση 
εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών, 
καθώς και των πολιτικών εκπροσώπων 
τους, από την Εθνική Υπηρεσία 
Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών·

Or. en

Τροπολογία 41
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των αναφορών που 
ελήφθησαν ζητούν ρητά είτε τη διακοπή 
των διαπραγματεύσεων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε την πλήρη 
απόρριψη της συμφωνίας από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 42
Sylvie Goddyn
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει πως είναι σημαντικό να 
αναπτυχθεί εταιρική σχέση εμπορίου και 
επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
που θα συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης και απασχόλησης και θα 
δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 43
Ulrike Müller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει πως είναι σημαντικό να 
αναπτυχθεί εταιρική σχέση εμπορίου και 
επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
που θα συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης και απασχόλησης και θα
δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες·

1. τονίζει πως είναι σημαντικό να 
αναπτυχθεί εταιρική σχέση εμπορίου και 
επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με 
σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης και απασχόλησης καθώς και να
δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες·

Or. en

Τροπολογία 44
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει πως είναι σημαντικό να 1. τονίζει πως η ανάπτυξη εταιρικής 
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αναπτυχθεί εταιρική σχέση εμπορίου και 
επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
που θα συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης και απασχόλησης και θα 
δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες·

σχέσης εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής που θα συμβάλει 
στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης 
και στη δημιουργία ποιοτικής
απασχόλησης και θα δημιουργήσει νέες 
οικονομικές ευκαιρίες δεν θα πρέπει να 
έχει καμία επίπτωση στις δημόσιες 
υπηρεσίες μας, να μειώσει τα εργασιακά 
δικαιώματα, να προβεί σε απορρύθμιση 
της νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος, της προστασίας των 
τροφίμων και της καλής μεταχείρισης 
των ζώων ή να απειλήσει βασικά 
δημοκρατικά δικαιώματα, όπως η 
δημόσια συμμετοχή στη λήψη των 
αποφάσεων, η διαφάνεια ή η εθνική 
κυριαρχία των κρατών επί της ρύθμισης 
της οικονομίας τους·

Or. en

Τροπολογία 45
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει πως είναι σημαντικό να 
αναπτυχθεί εταιρική σχέση εμπορίου και 
επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
που θα συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης και απασχόλησης και θα 
δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες·

1. τονίζει πως είναι σημαντικό να 
συμμετάσχει σε πολιτικό διάλογο για την 
ΤΤΙΡ με τους ευρωπαίους πολίτες, 
αντιμετωπίζοντας την πρωτοβουλία 
«Stop TTIP» όπως ακριβώς μια επίσημη 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, 
υποδεχόμενη δηλαδή τους διοργανωτές 
στο ανάλογο επίπεδο, δημοσιεύοντας τα 
πολιτικά και νομικά συμπεράσματα για 
το θέμα αυτό και μεριμνώντας από 
κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
τη διοργάνωση δημόσιας ακρόασης·

Or. fr
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Τροπολογία 46
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει πως είναι σημαντικό να 
αναπτυχθεί εταιρική σχέση εμπορίου και 
επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
που θα συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης και απασχόλησης και θα 
δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες·

1. τονίζει τη σημασία των εταιρικών 
σχέσεων εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής δεδομένου ότι αποτελούν τις 
μεγαλύτερες οικονομικές οντότητες στον 
κόσμο που εκπροσωπούν πάνω από το 
45% του συνολικού παγκόσμιου ΑΕγχΠ·

Or. en

Τροπολογία 47
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει πως είναι σημαντικό να 
αναπτυχθεί εταιρική σχέση εμπορίου και 
επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
που θα συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης και απασχόλησης και θα 
δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες·

1. τονίζει πως είναι σημαντικό να 
αναπτυχθούν ισορροπημένες εμπορικές
και επενδυτικές σχέσεις μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής που θα περιέχουν 
επαρκείς διασφαλίσεις παροχής των 
υψηλότερων εργασιακών, κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών προτύπων και 
προτύπων για την υγεία σε παγκόσμιο 
επίπεδο προκειμένου να δημιουργηθούν
νέες οικονομικές ευκαιρίες και να 
ρυθμιστεί η παγκοσμιοποίηση, ούτως 
ώστε να αποκλεισθούν το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

Or. en
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Τροπολογία 48
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
βάλει άμεσα τέλος στις διαπραγματεύσεις 
για την TTIP λόγω της έλλειψης 
δημοκρατικών διασφαλίσεων, διαφάνειας 
και δημόσιας συμμετοχής που τις 
χαρακτηρίζουν·

Or. en

Τροπολογία 49
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επιδοκιμάζει το στόχο μείωσης των 
περιττών ρυθμιστικών ασυμβατοτήτων 
ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ σε ό,τι 
αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες, όπως 
είναι η περιττή επανάληψη των 
διαδικασιών, οι ασυνεπείς απαιτήσεις 
προϊόντος και οι διπλές δοκιμές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 50
Sylvie Goddyn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επιδοκιμάζει το στόχο μείωσης των 
περιττών ρυθμιστικών ασυμβατοτήτων 
ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ σε ό,τι 
αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες, όπως 
είναι η περιττή επανάληψη των 
διαδικασιών, οι ασυνεπείς απαιτήσεις 
προϊόντος και οι διπλές δοκιμές·

2. καταγγέλλει τον στόχο μείωσης των 
ρυθμιστικών ασυμβατοτήτων ανάμεσα 
στην ΕΕ και τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες·

Or. fr

Τροπολογία 51
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επιδοκιμάζει το στόχο μείωσης των 
περιττών ρυθμιστικών ασυμβατοτήτων 
ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ σε ό,τι 
αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες, όπως 
είναι η περιττή επανάληψη των 
διαδικασιών, οι ασυνεπείς απαιτήσεις 
προϊόντος και οι διπλές δοκιμές·

2. προειδοποιεί ότι με τον στόχο μείωσης 
των περιττών ρυθμιστικών ασυμβατοτήτων 
ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ σε ό,τι 
αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες, 
διακυβεύονται οι βασικές διασφαλίσεις 
που θεσπίζονται από την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία σχετικά με τις απαιτήσεις για 
την ασφάλεια των τροφίμων και των 
φαρμάκων·

Or. en

Τροπολογία 52
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επιδοκιμάζει το στόχο μείωσης των 2. επιδοκιμάζει τον στόχο μείωσης των 
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περιττών ρυθμιστικών ασυμβατοτήτων 
ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ σε ό,τι 
αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες, όπως 
είναι η περιττή επανάληψη των 
διαδικασιών, οι ασυνεπείς απαιτήσεις 
προϊόντος και οι διπλές δοκιμές·

ρυθμιστικών ασυμβατοτήτων ανάμεσα 
στην Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής σε ό,τι αφορά τα αγαθά και 
τις υπηρεσίες, όπως είναι η περιττή 
επανάληψη των διαδικασιών και οι 
ασυνεπείς απαιτήσεις προϊόντος· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξετάσει το σενάριο 
κόστους-οφέλους που θα μπορούσε να 
προκύψει από αμοιβαία αναγνωρισμένα 
μη δασμολογικά μέτρα υπό ευρεία έννοια, 
συμπεριλαμβανομένων των οφελών της 
ρύθμισης για την κοινωνία στο σύνολό 
της και όχι μόνο για τις εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 53
Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επιδοκιμάζει το στόχο μείωσης των 
περιττών ρυθμιστικών ασυμβατοτήτων
ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ σε ό,τι 
αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες, όπως 
είναι η περιττή επανάληψη των 
διαδικασιών, οι ασυνεπείς απαιτήσεις 
προϊόντος και οι διπλές δοκιμές·

2. επιδοκιμάζει τον στόχο άρσης των 
τεχνικών φραγμών στο εμπόριο ανάμεσα 
στην ΕΕ και τις ΗΠΑ που δεν 
δικαιολογούνται από τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις στην προστασία και τη 
διαχείριση κινδύνου, όπως είναι η περιττή 
επανάληψη των διαδικασιών, οι ασυνεπείς 
απαιτήσεις προϊόντος και οι διπλές 
δοκιμές·

Or. en

Τροπολογία 54
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να αντιταχθεί 
στην ένταξη της ΚΕΔΕ στην TTIP, 
δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες 
επιλογές όσον αφορά την επιβολή της 
προστασίας των επενδύσεων, όπως 
εγχώρια ένδικα μέσα·

Or. en

Τροπολογία 55
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αντιταχθεί στην TTIP λόγω των ολέθριων 
πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών συνεπειών για τις οποίες 
έχουμε προειδοποιηθεί σε πολλές 
αναφορές·

Or. en

Τροπολογία 56
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αντιταχθεί στην ένταξη της επίλυσης 
διαφορών επενδυτή-κράτους (ΕΔΕΚ) 
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στην TTIP σε περίπτωση που 
συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 57
Ulrike Müller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει πως η ρυθμιστική 
συμβατότητα δεν πρέπει να θίγει το 
δικαίωμα ρύθμισης σύμφωνα με το επίπεδο 
προστασίας της υγείας, της ασφάλειας, του 
καταναλωτή, της εργασίας και του 
περιβάλλοντος καθώς και της πολιτιστικής 
πολυμορφίας που η κάθε πλευρά κρίνει 
ενδεδειγμένο·

3. σημειώνει πως η ρυθμιστική 
συμβατότητα δεν πρέπει να θίγει το 
δικαίωμα ρύθμισης σύμφωνα με το επίπεδο 
προστασίας της υγείας, της ασφάλειας, της 
εργασιακής, περιβαλλοντικής προστασίας 
και της προφύλαξης του καταναλωτή
καθώς και της πολιτιστικής πολυμορφίας 
που η κάθε πλευρά κρίνει ενδεδειγμένο·

Or. en

Τροπολογία 58
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει πως η ρυθμιστική 
συμβατότητα δεν πρέπει να θίγει το 
δικαίωμα ρύθμισης σύμφωνα με το επίπεδο 
προστασίας της υγείας, της ασφάλειας, 
του καταναλωτή, της εργασίας και του 
περιβάλλοντος καθώς και της πολιτιστικής 
πολυμορφίας που η κάθε πλευρά κρίνει 
ενδεδειγμένο·

3. σημειώνει πως η ρυθμιστική 
συμβατότητα δεν πρέπει να θίγει τις 
δημόσιες υπηρεσίες ή το δικαίωμα 
ρύθμισης σύμφωνα με το επίπεδο 
προστασίας της υγείας, πρόσβασης σε 
φάρμακα, προστασίας των δεδομένων, 
των εργασιακών δικαιωμάτων, 
προστασίας του περιβάλλοντος, καλής 
μεταχείρισης των ζώων καθώς και της 
πολιτιστικής πολυμορφίας που η κάθε 
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πλευρά κρίνει ενδεδειγμένο·

Or. en

Τροπολογία 59
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει πως η ρυθμιστική 
συμβατότητα δεν πρέπει να θίγει το 
δικαίωμα ρύθμισης σύμφωνα με το επίπεδο 
προστασίας της υγείας, της ασφάλειας, του 
καταναλωτή, της εργασίας και του 
περιβάλλοντος καθώς και της πολιτιστικής 
πολυμορφίας που η κάθε πλευρά κρίνει
ενδεδειγμένο·

3. σημειώνει πως η ρυθμιστική 
συμβατότητα δεν πρέπει να θίγει το 
δικαίωμα ρύθμισης σύμφωνα με το επίπεδο 
προστασίας της υγείας, της ασφάλειας, του 
καταναλωτή, της εργασίας και του 
περιβάλλοντος καθώς και της πολιτιστικής 
πολυμορφίας που η κάθε πλευρά θεωρεί
ενδεδειγμένο·

Or. en

Τροπολογία 60
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει πως η ρυθμιστική 
συμβατότητα δεν πρέπει να θίγει το 
δικαίωμα ρύθμισης σύμφωνα με το επίπεδο 
προστασίας της υγείας, της ασφάλειας, του 
καταναλωτή, της εργασίας και του 
περιβάλλοντος καθώς και της πολιτιστικής 
πολυμορφίας που η κάθε πλευρά κρίνει 
ενδεδειγμένο·

3. σημειώνει πως η ρυθμιστική 
συμβατότητα δεν πρέπει να θίγει το 
βασικό κυριαρχικό δικαίωμα ρύθμισης 
σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας της 
υγείας, της ασφάλειας, του καταναλωτή,
της εργασίας και του περιβάλλοντος καθώς 
και της πολιτιστικής πολυμορφίας που η 
κάθε πλευρά κρίνει ενδεδειγμένο·

Or. en
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Τροπολογία 61
Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει πως η ρυθμιστική 
συμβατότητα δεν πρέπει να θίγει το 
δικαίωμα ρύθμισης σύμφωνα με το 
επίπεδο προστασίας της υγείας, της 
ασφάλειας, του καταναλωτή, της εργασίας 
και του περιβάλλοντος καθώς και της 
πολιτιστικής πολυμορφίας που η κάθε 
πλευρά κρίνει ενδεδειγμένο·

3. ζητεί να μην επηρεάζει σε καμία 
περίπτωση η ρυθμιστική συμβατότητα 
αρνητικά το δικαίωμα των δημόσιων 
αρχών για ρύθμιση σύμφωνα με το 
επίπεδο προστασίας της υγείας, της 
ασφάλειας, του καταναλωτή, της εργασίας 
και του περιβάλλοντος καθώς και της 
πολιτιστικής πολυμορφίας που η κάθε 
πλευρά κρίνει ενδεδειγμένο·

Or. en

Τροπολογία 62
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά 
πρότυπα παραμένουν στα ισχύοντα 
επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 63
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι τα πολιτιστικά αγαθά 
και υπηρεσίες πρέπει να θεωρούνται, και 
άρα να αντιμετωπίζονται, διαφορετικά 
από άλλα εμπορικά αγαθά και υπηρεσίες, 
όπως ακριβώς προβλέπει η λεγόμενη 
πολιτιστική εξαίρεση·

Or. en

Τροπολογία 64
Sylvie Goddyn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
δέσμης μέτρων για την κινητικότητα, 
δεδομένου ότι η διευκόλυνση της 
χορήγησης θεωρήσεων σε ευρωπαίους 
παρόχους υπηρεσιών και αγαθών είναι 
ένα από τα κύρια στοιχεία για την πλήρη 
αξιοποίηση της συμφωνίας ΤΤΙΡ·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 65
Tonino Picula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της 
δέσμης μέτρων για την κινητικότητα, 
φρονώντας ότι η διευκόλυνση της 
χορήγησης θεωρήσεων σε ευρωπαίους 
παρόχους υπηρεσιών και αγαθών είναι ένα 
από τα κύρια στοιχεία για την πλήρη 

4. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της 
δέσμης μέτρων για την κινητικότητα και 
της διασφάλισης αμοιβαιότητας των 
θεωρήσεων για τους πολίτες όλων των 
κρατών μελών της ΕΕ, φρονώντας ότι η 
διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων σε 
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αξιοποίηση της συμφωνίας ΤΤΙΡ· ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών και 
αγαθών είναι ένα από τα κύρια στοιχεία 
για την πλήρη αξιοποίηση της συμφωνίας 
ΤΤΙΡ·

Or. hr

Τροπολογία 66
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της 
δέσμης μέτρων για την κινητικότητα, 
φρονώντας ότι η διευκόλυνση της 
χορήγησης θεωρήσεων σε ευρωπαίους 
παρόχους υπηρεσιών και αγαθών είναι ένα 
από τα κύρια στοιχεία για την πλήρη 
αξιοποίηση της συμφωνίας ΤΤΙΡ·

4. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της 
δέσμης μέτρων για την κινητικότητα, 
φρονώντας ότι η διευκόλυνση της 
χορήγησης θεωρήσεων σε ευρωπαίους 
παρόχους υπηρεσιών και αγαθών είναι ένα 
από τα κύρια στοιχεία για την πλήρη 
αξιοποίηση της συμφωνίας ΤΤΙΡ και ζητεί 
να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και 
πολίτες τρίτων χωρών που κατοικούν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, προστατεύοντας τα εργασιακά 
δικαιώματα και εξασφαλίζοντας ποιοτική 
απασχόληση σε ολόκληρη την 
επικράτεια·

Or. en

Τροπολογία 67
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής δεν έχουν 
επικυρώσει τις συμβάσεις της Διεθνούς 
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Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) που 
αφορούν βασικά εργασιακά πρότυπα 
όπως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η 
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το 
δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι·

Or. en

Τροπολογία 68
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει ότι η δημοκρατική λήψη των 
αποφάσεων στον χώρο εργασίας 
υπονομεύεται σε περίπτωση που η 
προστασία των εργαζομένων θεωρείται 
φραγμός στο εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 69
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έχει καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες 
για να καταστήσει διαφανέστερη τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΤΤΙΡ, 
ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση των 
ευρωπαϊκών οδηγιών για τη 
διαπραγμάτευση της TTIP (1103/13 CL 
1)·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 70
Sylvie Goddyn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έχει καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες 
για να καταστήσει διαφανέστερη τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΤΤΙΡ, 
ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση των 
ευρωπαϊκών οδηγιών για τη 
διαπραγμάτευση της TTIP (1103/13 CL 1)·

5. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
καταβάλει προσπάθειες, που απέχουν πολύ 
από το να είναι ικανοποιητικές, για να 
καταστήσει διαφανέστερη τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης της ΤΤΙΡ, ιδιαίτερα μετά 
τη δημοσίευση των ευρωπαϊκών οδηγιών 
για τη διαπραγμάτευση της TTIP (1103/13 
CL 1)·

Or. fr

Τροπολογία 71
Beatriz Becerra Basterrechea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έχει καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες 
για να καταστήσει διαφανέστερη τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΤΤΙΡ, 
ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση των 
ευρωπαϊκών οδηγιών για τη 
διαπραγμάτευση της TTIP (1103/13 CL 1)·

5. ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει 
προσπάθειες για να καταστήσει 
διαφανέστερη τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης της ΤΤΙΡ, ιδιαίτερα μετά 
τη δημοσίευση των ευρωπαϊκών οδηγιών 
για τη διαπραγμάτευση της TTIP (1103/13 
CL 1) και τις συστάσεις της Ευρωπαίας 
Διαμεσολαβήτριας·

Or. es

Τροπολογία 72
Michèle Rivasi
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έχει καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες 
για να καταστήσει διαφανέστερη τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΤΤΙΡ, 
ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση των 
ευρωπαϊκών οδηγιών για τη 
διαπραγμάτευση της TTIP (1103/13 CL 1)·

5. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη ότι είναι πάντα 
νομικά δεσμευτική η συμμόρφωση με 
τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση 
του κοινού σε έγγραφα που προβλέπεται 
στον κανονισμό 1049/2001 και, ως εκ 
τούτου, αναγνωρίζει το γεγονός ότι η 
Επιτροπή άρχισε επιτέλους να καταβάλλει 
ορισμένες προσπάθειες για να καταστήσει 
διαφανέστερη τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης της ΤΤΙΡ, ιδιαίτερα μετά 
τη δημοσίευση των ευρωπαϊκών οδηγιών 
για τη διαπραγμάτευση της TTIP (1103/13 
CL 1)·

Or. en

Τροπολογία 73
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έχει καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες 
για να καταστήσει διαφανέστερη τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΤΤΙΡ, 
ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση των 
ευρωπαϊκών οδηγιών για τη 
διαπραγμάτευση της TTIP (1103/13 CL 1)·

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έχει καταβάλει προσπάθειες για να 
καταστήσει διαφανέστερη τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης της ΤΤΙΡ, ιδιαίτερα μετά 
τη δημοσίευση των ευρωπαϊκών οδηγιών 
για τη διαπραγμάτευση της TTIP (1103/13 
CL 1)· επισημαίνει την ανάγκη 
διασφάλισης της διαφάνειας μέσω 
άμεσου και ανοιχτού διαλόγου υπό μορφή 
δημόσιων διαβουλεύσεων με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en
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Τροπολογία 74
Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έχει καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες 
για να καταστήσει διαφανέστερη τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΤΤΙΡ, 
ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση των 
ευρωπαϊκών οδηγιών για τη 
διαπραγμάτευση της TTIP (1103/13 CL 1)·

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έχει καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες 
για να καταστήσει διαφανέστερη τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΤΤΙΡ, 
ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση των 
ευρωπαϊκών οδηγιών για τη 
διαπραγμάτευση της TTIP (1103/13 CL 1)· 
εκφράζει τη λύπη του διότι το εν λόγω 
ουσιώδους σημασίας έγγραφο 
δημοσιοποιήθηκε μόλις στις 9 Οκτωβρίου 
2014, ενώ οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν 
τον Ιούνιο του 2013· θεωρεί ότι η εν λόγω 
καθυστέρηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Συμβουλίου ως προς 
τη δημοσιοποίηση τόσο σημαντικών 
εγγράφων έχει μέχρι στιγμής εμποδίσει 
την ανάπτυξη τεκμηριωμένου δημόσιου 
διαλόγου σχετικά με την TTIP και έχει 
συμβάλει στην ενίσχυση των αρνητικών 
αντιλήψεων σημαντικού μέρους των 
πολιτών σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα θεσμικά της όργανα·

Or. en

Τροπολογία 75
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καταδικάζει την έλλειψη διαφάνειας 
και συμμετοχής του κοινού, και την 
αδιαφάνεια που περιβάλλει τις 
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διαπραγματεύσεις για την TTIP· 
υποστηρίζει το αίτημα της Ευρωπαίας 
Διαμεσολαβήτριας για δημοσίευση των 
εγγράφων που συμφωνούνται κατά τις 
διαπραγματεύσεις αμέσως μόλις 
καταρτίζονται· καλεί επίσης την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει 
την απόφασή της να αποκλείσει και να 
απορρίψει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
πολιτών για την TTIP·

Or. en

Τροπολογία 76
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επικροτεί την απόφαση της 
Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας όσον 
αφορά την έρευνά της σχετικά με τις 
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
να καταστήσει τις διαπραγματεύσεις για 
την TTIP διαφανείς και προσβάσιμες στο 
κοινό· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
σύντομα τις συστάσεις της 
Διαμεσολαβήτριας που συνδέονται με την 
πρόσβαση του κοινού σε ενοποιημένα 
κείμενα διαπραγματεύσεων, την πιο 
προορατική δημοσιοποίηση εγγράφων 
της TTIP και την αυξημένη διαφάνεια 
όσον αφορά τις συνεδριάσεις που 
πραγματοποιούν οι αξιωματούχοι της 
Επιτροπής σχετικά με την TTIP με 
επιχειρηματικές οργανώσεις, ομάδες 
άσκησης πίεσης ή ΜΚΟ·

Or. en
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Τροπολογία 77
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υποστηρίζει ότι απαιτούνται 
περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες της 
Επιτροπής για την αύξηση της 
διαφάνειας και την προώθηση μιας 
περισσότερο ολοκληρωμένης συμμετοχής 
των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών 
στη διαπραγματευτική διαδικασία και 
ιδίως της κοινωνίας των πολιτών και των 
οργανώσεων προστασίας των 
καταναλωτών, με δεδομένο τον δυνητικό 
αντίκτυπο της TTIP στις ζωές των 
ευρωπαίων πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 78
Ulrike Müller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί πως μια πιο προορατική 
προσέγγιση ως προς τη διαφάνεια εκ 
μέρους της Επιτροπής θα μπορούσε να 
προσδώσει στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης μεγαλύτερη νομιμότητα 
στα μάτια των πολιτών, και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να δημοσιοποιεί έγγραφα και να 
θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων 
πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις·

6. φρονεί πως μια πιο προορατική 
προσέγγιση ως προς την πλήρη διαφάνεια 
εκ μέρους της Επιτροπής αποτελεί βασική 
προϋπόθεση προκειμένου να λάβει η
διαδικασία διαπραγμάτευσης μεγαλύτερη 
νομιμότητα στα μάτια των πολιτών, και 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τη 
δημοσιοποίηση των εγγράφων, να θέτει 
στη διάθεση των ενδιαφερομένων 
πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις, 
καθώς και να μεριμνά για την επαρκή 
συμμετοχή των εκπροσώπων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στη 
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διαπραγματευτική διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 79
Sylvie Goddyn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί πως μια πιο προορατική 
προσέγγιση ως προς τη διαφάνεια εκ 
μέρους της Επιτροπής θα μπορούσε να 
προσδώσει στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης μεγαλύτερη νομιμότητα 
στα μάτια των πολιτών, και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να δημοσιοποιεί έγγραφα και 
να θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων 
πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις·

6. φρονεί πως μια πιο προορατική 
προσέγγιση ως προς τη διαφάνεια εκ 
μέρους της Επιτροπής είναι ζωτικής 
σημασίας για τις δημοκρατικές 
διαδικασίες, και ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να δημοσιοποιεί έγγραφα και να θέτει στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων πληροφορίες 
σχετικά με τις συνεδριάσεις· ενθαρρύνει 
επίσης την Επιτροπή να θέτει στη 
διάθεση των βουλευτών πληροφορίες που 
αφορούν τα διαφορετικά στοιχεία της 
διαπραγμάτευσης·

Or. fr

Τροπολογία 80
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί πως μια πιο προορατική 
προσέγγιση ως προς τη διαφάνεια εκ 
μέρους της Επιτροπής θα μπορούσε να 
προσδώσει στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης μεγαλύτερη νομιμότητα 
στα μάτια των πολιτών, και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να δημοσιοποιεί έγγραφα και να 
θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων 
πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις·

6. ζητεί μια πιο προορατική προσέγγιση ως 
προς τη διαφάνεια εκ μέρους της 
Επιτροπής που θα μπορούσε να προσδώσει 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
μεγαλύτερη νομιμότητα στα μάτια των 
πολιτών, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
δημοσιοποιεί έγγραφα και να θέτει στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων πληροφορίες 
σχετικά με τις συνεδριάσεις·
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Or. en

Τροπολογία 81
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί πως μια πιο προορατική 
προσέγγιση ως προς τη διαφάνεια εκ 
μέρους της Επιτροπής θα μπορούσε να 
προσδώσει στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης μεγαλύτερη νομιμότητα 
στα μάτια των πολιτών, και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να δημοσιοποιεί έγγραφα 
και να θέτει στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων πληροφορίες σχετικά με 
τις συνεδριάσεις·

6. καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιεί 
όλα τα έγγραφα που συμφωνούνται κατά 
τις διαπραγματεύσεις και να δημοσιοποιεί 
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά 
με την TTIP·

Or. en

Τροπολογία 82
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί πως μια πιο προορατική 
προσέγγιση ως προς τη διαφάνεια εκ 
μέρους της Επιτροπής θα μπορούσε να 
προσδώσει στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης μεγαλύτερη νομιμότητα 
στα μάτια των πολιτών, και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να δημοσιοποιεί έγγραφα 
και να θέτει στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων πληροφορίες σχετικά με 
τις συνεδριάσεις·

6. επικροτεί τις παρατηρήσεις της 
Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με 
την αναγκαιότητα μιας πιο προορατικής 
δημοσιοποίησης των εγγράφων·
παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη τις συστάσεις της 
Διαμεσολαβήτριας, και ειδικότερα να 
αξιολογεί κατά πόσον ένα έγγραφο της 
TTIP μπορεί να δημοσιοποιηθεί αμέσως 
μόλις οριστικοποιηθεί εσωτερικά και σε 
τακτικά και προκαθορισμένα χρονικά 
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διαστήματα κατόπιν αυτού (μεταξύ 
άλλων, και όταν το έγγραφο υποβάλλεται 
στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων)·

Or. en

Τροπολογία 83
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί πως μια πιο προορατική 
προσέγγιση ως προς τη διαφάνεια εκ 
μέρους της Επιτροπής θα μπορούσε να 
προσδώσει στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης μεγαλύτερη νομιμότητα 
στα μάτια των πολιτών, και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να δημοσιοποιεί έγγραφα
και να θέτει στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων πληροφορίες σχετικά με 
τις συνεδριάσεις·

6. θεωρεί πως μια πιο προορατική 
προσέγγιση ως προς τη διαφάνεια εκ 
μέρους της Επιτροπής έχει απολύτως 
καίρια σημασία προκειμένου να λάβει η
διαδικασία διαπραγμάτευσης μεγαλύτερη 
νομιμότητα και παροτρύνει την Επιτροπή 
να δημοσιοποιεί όλα τα έγγραφα των 
διαπραγματεύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των προσφορών 
των ΗΠΑ προς την ΕΕ, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες πρακτικές που ισχύουν για 
όλες τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες 
που διενεργούνται στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, και 
να θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων 
πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις·

Or. en

Τροπολογία 84
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. φρονεί πως μια πιο προορατική 
προσέγγιση ως προς τη διαφάνεια εκ 
μέρους της Επιτροπής θα μπορούσε να 

6. καλεί την Επιτροπή:



AM\1055208EL.doc 47/67 PE522.063v01-00

EL

προσδώσει στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης μεγαλύτερη νομιμότητα 
στα μάτια των πολιτών, και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να δημοσιοποιεί έγγραφα 
και να θέτει στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων πληροφορίες σχετικά με 
τις συνεδριάσεις·

– να εγκρίνει μια προορατική προσέγγιση 
ως προς τη διαφάνεια εκ μέρους της 
Επιτροπής που θα μπορούσε να 
διασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις και 
μια δυνητική συμφωνία θα 
απολαμβάνουν νομιμότητα και την 
εμπιστοσύνη του κοινού·

– να ενημερώσει τις ΗΠΑ σχετικά με τη 
σημασία της διάθεσης κοινών εγγράφων 
των διαπραγματεύσεων στο κοινό της ΕΕ 
πριν από την οριστικοποίηση της 
συμφωνίας TTIP. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να ενημερώσει επίσης τις ΗΠΑ σχετικά 
με την ανάγκη αιτιολόγησης τυχόν 
αιτημάτων που υποβάλλονται από αυτές 
για τη μη δημοσιοποίηση ενός δεδομένου 
εγγράφου. Η Επιτροπή πρέπει να πειστεί, 
βάσει του περιεχομένου ενός αιτηθέντος 
εγγράφου, ότι η δημοσιοποίησή του θα 
προσβάλει το δημόσιο συμφέρον στον 
τομέα των διεθνών σχέσεων· μόνο το 
γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα δυσαρεστηθούν σε 
περίπτωση δημοσίευσης ενός εγγράφου 
δεν επαρκεί για την ενεργοποίηση της 
εξαίρεσης που αφορά την προσβολή του 
δημοσίου συμφέροντος στον τομέα των 
διεθνών σχέσεων·

– να αξιολογήσει κατά πόσον ένα έγγραφο 
της TTIP μπορεί να δημοσιοποιηθεί 
αμέσως μόλις οριστικοποιηθεί εσωτερικά 
και σε τακτικά και προκαθορισμένα 
χρονικά διαστήματα κατόπιν αυτού 
(μεταξύ άλλων, και όταν το έγγραφο 
υποβάλλεται στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων). Εάν δεν ισχύει 
εξαίρεση, το συγκεκριμένο έγγραφο θα 
πρέπει να δημοσιοποιείται προορατικά 
από την Επιτροπή. Εάν ένα έγγραφο δεν 
μπορεί να δημοσιοποιηθεί προορατικά, 
θα πρέπει να δημοσιοποιείται η 
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παραπομπή σε αυτό (και, ει δυνατόν, ο 
τίτλος του), καθώς και μια αναγκαία 
διευκρίνιση που καταδεικνύει, βάσει του 
περιεχομένου του αιτηθέντος εγγράφου, 
ότι η δημοσιοποίησή του θα προσέβαλλε 
το δημόσιο συμφέρον στον τομέα των 
διεθνών σχέσεων, για την προάσπιση του 
οποίου δεν επιτρέπεται η διάθεση του 
εγγράφου·

– να δημοσιοποιεί στον δικτυακό της τόπο 
τα πολυάριθμα έγγραφα της TTIP που 
έχει ήδη διαθέσει ως απόκριση σε 
αιτήματα απόκτησης πρόσβασης σε 
έγγραφα·

– να λαμβάνει υπόψη τις σχετικές 
συστάσεις που περιγράφονται στην 
ενότητα της έκθεσης της 
Διαμεσολαβήτριας για τη δημόσια 
διαβούλευση με τίτλο «Συμμετοχή του 
κοινού»·

– να επεκτείνει τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τη διαφάνεια όσον αφορά τις 
συνεδριάσεις με επαγγελματικές 
οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενα 
άτομα, στο πλαίσιο της TTIP, ώστε να 
καλύπτουν διευθυντές, προϊστάμενους 
μονάδας και διαπραγματευτές. Σε αυτές 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα 
ονόματα όλων όσοι μετέχουν σε αυτές τις 
συνεδριάσεις·

– να δημοσιοποιεί προορατικά τις 
ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων που διεξάγει σχετικά με 
την TTIP με επαγγελματικές οργανώσεις, 
ομάδες άσκησης πίεσης ή ΜΚΟ·

– να εξετάσει τρόπους επέκτασης, σε 
βαθμούς κατώτερους από εκείνον του 
Επιτρόπου, των υποχρεώσεων (μεταξύ 
άλλων και σε σχέση με το Μητρώο 
Διαφάνειας) που στοχεύουν στη 
διασφάλιση μιας κατάλληλης ισορροπίας 
και αντιπροσωπευτικότητας κατά τις 
συνεδριάσεις της με επαγγελματικές 
οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενους 
σχετικά με την TTIP. Οι υποχρεώσεις 
αυτές μπορεί, για παράδειγμα, να 
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επεκταθούν ώστε να καλύπτουν 
διευθυντές, προϊστάμενους μονάδας και 
διαπραγματευτές·

– να επιβεβαιώσει ότι όλα τα στοιχεία που 
της υποβάλλονται από ενδιαφερόμενους 
στο πλαίσιο της TTIP θα 
δημοσιοποιούνται, εκτός εάν ο 
αποστολέας δικαιολογήσει δεόντως την 
ανάγκη εμπιστευτικότητας και παράσχει 
μια μη εμπιστευτική σύνοψη προς 
δημοσίευση·

– να διασφαλίσει ότι τα έγγραφα που 
διατίθενται προς ορισμένα τρίτα 
ενδιαφερόμενα μέρη διατίθενται προς 
όλους, διασφαλίζοντας έτσι την ισότιμη 
μεταχείριση όλων των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 85
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. εκφράζει τη βαθιά λύπη του διότι η 
πρόσβαση στα κείμενα των 
διαπραγματεύσεων για την TTIP που 
παρέχεται στους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι 
εξαιρετικά περιορισμένη, δεδομένου ότι 
τους διατίθεται πολύ μικρός αριθμός 
εγγράφων, κατά τρόπο που δεν ευνοεί τον 
κατάλληλο κοινοβουλευτικό έλεγχο των 
διαπραγματεύσεων· επισημαίνει ότι τα 
έγγραφα που είναι διαθέσιμα στο 
περιορισμένης πρόσβασης αναγνωστήριο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν 
περιέχουν ενοποιημένο υλικό ή τυχόν 
κείμενα υποβληθέντα από τις ΗΠΑ·

Or. en
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Τροπολογία 86
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επικρίνει το γεγονός ότι η επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων για την TTIP 
έγινε χωρίς να υπάρξει δέουσα 
διευκρίνιση των πρακτικών μαζικής 
παρακολούθησης από την κυβέρνηση των 
ΗΠΑ προς τους πολίτες και τις 
κυβερνήσεις της ΕΕ· θεωρεί ότι αυτό 
είναι προσβλητικό για τους πολίτες της 
ΕΕ και απαιτεί την ανάληψη αξιόπιστης 
και αποφασιστικής δράσης από την 
Επιτροπή στο συγκεκριμένο πεδίο προτού 
γίνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων· θεωρεί 
ότι η συμφωνία δεν μπορεί να συναφθεί 
εάν δεν αντιμετωπιστεί η έλλειψη 
εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί από 
την υπόθεση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 87
Beatriz Becerra Basterrechea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε 
να είναι πλήρης ο κατάλογος με τα 
έγγραφα της TTIP που διατίθεται στον 
αφιερωμένο στην εν λόγω εμπορική 
πολιτική ιστότοπο·

7. καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε 
να είναι πλήρης ο κατάλογος με τα 
έγγραφα της TTIP που διατίθεται στον 
αφιερωμένο στην εν λόγω εμπορική 
πολιτική ιστότοπο. Είναι επίσης 
απαραίτητο τα εν λόγω έγγραφα να είναι 
διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι 
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ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν ουσιαστική 
πρόσβαση στα έγγραφα και θα τα 
κατανοούν πραγματικά·

Or. es

Τροπολογία 88
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε 
να είναι πλήρης ο κατάλογος με τα 
έγγραφα της TTIP που διατίθεται στον 
αφιερωμένο στην εν λόγω εμπορική 
πολιτική ιστότοπο·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 89
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε 
να είναι πλήρης ο κατάλογος με τα 
έγγραφα της TTIP που διατίθεται στον 
αφιερωμένο στην εν λόγω εμπορική 
πολιτική ιστότοπο·

7. καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε 
να είναι πλήρης ο κατάλογος με τα 
έγγραφα της TTIP που διατίθεται στον 
αφιερωμένο στην εν λόγω εμπορική 
πολιτική ιστότοπο και να διευκολύνει την 
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές 
διεξάγοντας τακτικές συνεδριάσεις με 
ενώσεις, ΜΚΟ και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 90
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε 
να είναι πλήρης ο κατάλογος με τα 
έγγραφα της TTIP που διατίθεται στον 
αφιερωμένο στην εν λόγω εμπορική 
πολιτική ιστότοπο·

7. καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε 
να είναι πλήρης ο κατάλογος με τα 
έγγραφα της TTIP που διατίθεται στον 
αφιερωμένο στην εν λόγω εμπορική 
πολιτική ιστότοπο, να ενημερώσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμέσως και 
πλήρως σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας σύμφωνα με την απόφαση C-
358/11 του ΔΕΕ, και να διασφαλίσει την 
πρόσβαση όλων των βουλευτών του ΕΚ 
σε όλα τα εμπιστευτικά έγγραφα καθώς 
και να συμπεριλάβει τα ενοποιημένα 
κείμενα στον κατάλογο των εγγράφων 
που εξετάζονται από τους βουλευτές του 
ΕΚ·

Or. fr

Τροπολογία 91
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε 
να είναι πλήρης ο κατάλογος με τα 
έγγραφα της TTIP που διατίθεται στον 
αφιερωμένο στην εν λόγω εμπορική 
πολιτική ιστότοπο·

7. καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε 
να είναι προσβάσιμος, πλήρης, 
εξαντλητικός και αναλυτικός ο κατάλογος 
με τα έγγραφα της TTIP που διατίθεται 
στον αφιερωμένο στην εν λόγω εμπορική 
πολιτική ιστότοπο·

Or. en
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Τροπολογία 92
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. εκφράζει τη λύπη του διότι η 
αναφορά που υποβλήθηκε από 
περισσότερους από ενάμισι εκατομμύριο 
Ευρωπαίους δεν χαρακτηρίστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία πολιτών», εξαιτίας των 
περιορισμών του νομοθετικού πλαισίου 
για τις ΕΠΠ· εκφράζει τη λύπη του διότι, 
ουσιαστικά, οι εν λόγω περιορισμοί 
συνεπάγονται ότι κάθε ΕΠΠ που αφορά 
εμπορικού χαρακτήρα ζητήματα μπορεί 
να θεωρηθεί παραδεκτή μόνο μετά την 
έναρξη ισχύος μιας εμπορικής συμφωνίας 
και ότι οι ΕΠΠ που στοχεύουν να 
επηρεάσουν εν εξελίξει εμπορικές 
διαπραγματεύσεις δεν επιτρέπονται στο 
ισχύον πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 93
Julia Reda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. φρονεί πως η ΤΤΙΡ δεν πρέπει να 
υπονομεύσει το δικαίωμα των πολιτών της 
ΕΕ για ψηφιακή αυτοδιάθεση ή 
συμμόρφωση προς την ενωσιακή 
νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων·

8. φρονεί πως η ΤΤΙΡ δεν πρέπει να 
υπονομεύσει το δικαίωμα των πολιτών της 
ΕΕ για ψηφιακή αυτοδιάθεση ή 
συμμόρφωση προς την ενωσιακή 
νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η προστασία των 
δεδομένων δεν περιλαμβάνεται στις 
διαπραγματεύσεις προκειμένου να 
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συμμορφωθεί με τα άρθρα 7 και 8 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 94
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. φρονεί πως η ΤΤΙΡ δεν πρέπει να 
υπονομεύσει το δικαίωμα των πολιτών 
της ΕΕ για ψηφιακή αυτοδιάθεση ή 
συμμόρφωση προς την ενωσιακή 
νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων·

8. φρονεί πως, για την προάσπιση του 
δημόσιου συμφέροντος, η προστασία των 
δεδομένων δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως αυτόματο εμπόδιο 
στον δημόσιο έλεγχο των 
δραστηριοτήτων άσκησης πίεσης στο 
πλαίσιο της TTIP και ότι οι 
προβληματισμοί σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με την ενημέρωση των 
συμμετεχόντων κατά την πρόσκλησή 
τους σε συνεδριάσεις για την πρόθεση 
δημοσιοποίησης του ονόματός τους·

Or. en

Τροπολογία 95
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. φρονεί πως η ΤΤΙΡ δεν πρέπει να 
υπονομεύσει το δικαίωμα των πολιτών της 
ΕΕ για ψηφιακή αυτοδιάθεση ή 
συμμόρφωση προς την ενωσιακή 
νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων·

8. φρονεί πως η ΤΤΙΡ δεν πρέπει να 
υπονομεύσει το δικαίωμα των πολιτών της 
ΕΕ για ψηφιακή αυτοδιάθεση ή 
συμμόρφωση προς την ενωσιακή 
νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων και ότι, ειδικότερα, πρέπει να 
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λάβει υπόψη την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση 
C-132/12 σχετικά με το δικαίωμα στη 
λήθη και τον προτεινόμενο γενικό 
κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 96
Ulrike Müller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει πως ορισμένοι τομείς των 
διαπραγματεύσεων είναι ευαίσθητοι, όπως 
ο γεωργικός τομέας, όπου θέματα όπως οι 
γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 
(ΓΤΟ), η κλωνοποίηση και η υγεία των
καταναλωτών παρουσιάζουν αποκλίσεις 
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Ηνωμένων Πολιτειών·

9. τονίζει πως ορισμένοι τομείς των 
διαπραγματεύσεων είναι ευαίσθητοι, με 
αποτέλεσμα να μην επιτρέπονται 
συμβιβασμοί σε αυτούς, όπως ο γεωργικός 
τομέας, όπου θέματα όπως οι γενετικά 
τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ), η 
κλωνοποίηση, η χρήση ορμονών στην 
κτηνοτροφία και η προστασία της υγείας
καταναλωτών και ζώων καθώς και η 
προστασία του περιβάλλοντος
παρουσιάζουν αποκλίσεις μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων 
Πολιτειών·

Or. en

Τροπολογία 97
Jérôme Lavrilleux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει πως ορισμένοι τομείς των 
διαπραγματεύσεων είναι ευαίσθητοι, όπως 
ο γεωργικός τομέας, όπου θέματα όπως οι 

9. τονίζει πως ορισμένοι τομείς των 
διαπραγματεύσεων είναι ευαίσθητοι, όπως 
ο γεωργικός τομέας, όπου θέματα όπως οι 
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γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 
(ΓΤΟ), η κλωνοποίηση και η υγεία των 
καταναλωτών παρουσιάζουν αποκλίσεις 
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Ηνωμένων Πολιτειών·

γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 
(ΓΤΟ), η κλωνοποίηση και η υγεία των 
καταναλωτών παρουσιάζουν αποκλίσεις 
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Ηνωμένων Πολιτειών· στο πλαίσιο αυτό, 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει 
μια προσέγγιση θετικού καταλόγου, που 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αναγνωσιμότητα για όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς·

Or. fr

Τροπολογία 98
Beatriz Becerra Basterrechea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει πως ορισμένοι τομείς των 
διαπραγματεύσεων είναι ευαίσθητοι, όπως 
ο γεωργικός τομέας, όπου θέματα όπως οι 
γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 
(ΓΤΟ), η κλωνοποίηση και η υγεία των 
καταναλωτών παρουσιάζουν αποκλίσεις 
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Ηνωμένων Πολιτειών·

9. καλεί την Επιτροπή, σε ορισμένους 
ευαίσθητους τομείς των 
διαπραγματεύσεων, όπως ο γεωργικός 
τομέας, όπου θέματα όπως οι γενετικά 
τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ), η 
κλωνοποίηση και η υγεία των 
καταναλωτών παρουσιάζουν αποκλίσεις 
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Ηνωμένων Πολιτειών, να θεωρούνται τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ως μη 
διαπραγματεύσιμες αρχές·

Or. es

Τροπολογία 99
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει πως ορισμένοι τομείς των 
διαπραγματεύσεων είναι ευαίσθητοι, όπως 
ο γεωργικός τομέας, όπου θέματα όπως οι 
γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 
(ΓΤΟ), η κλωνοποίηση και η υγεία των
καταναλωτών παρουσιάζουν αποκλίσεις 
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Ηνωμένων Πολιτειών·

9. τονίζει πως ορισμένοι τομείς των 
διαπραγματεύσεων είναι ευαίσθητοι, όπως 
ο γεωργικός τομέας, όπου θέματα όπως οι 
γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 
(ΓΤΟ), οι απαιτήσεις σχετικά με τις 
πληροφορίες των επισημάνσεων, η 
κλωνοποίηση, οι περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις και κάθε άλλο πρότυπο 
σχετικά με την υγεία καταναλωτών και 
ζώων παρουσιάζουν αποκλίσεις μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων 
Πολιτειών·

Or. en

Τροπολογία 100
Sylvie Goddyn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει πως ορισμένοι τομείς των 
διαπραγματεύσεων είναι ευαίσθητοι, όπως 
ο γεωργικός τομέας, όπου θέματα όπως οι 
γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 
(ΓΤΟ), η κλωνοποίηση και η υγεία των 
καταναλωτών παρουσιάζουν αποκλίσεις 
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Ηνωμένων Πολιτειών·

9. τονίζει πως ορισμένοι τομείς των 
διαπραγματεύσεων είναι ιδιαιτέρως
ευαίσθητοι, όπως ο γεωργικός τομέας και, 
γενικότερα, οι τομείς που συνδέονται με 
τη διατροφή και την υγεία των 
καταναλωτών, όπου θέματα όπως οι 
γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 
(ΓΤΟ) και η κλωνοποίηση παρουσιάζουν 
αποκλίσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Ηνωμένων Πολιτειών·

Or. fr

Τροπολογία 101
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει πως ορισμένοι τομείς των 
διαπραγματεύσεων είναι ευαίσθητοι, όπως 
ο γεωργικός τομέας, όπου θέματα όπως οι 
γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 
(ΓΤΟ), η κλωνοποίηση και η υγεία των 
καταναλωτών παρουσιάζουν αποκλίσεις 
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Ηνωμένων Πολιτειών·

9. τονίζει πως ορισμένοι τομείς των 
διαπραγματεύσεων είναι ευαίσθητοι και, 
ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
εξαιρεθούν από όλα τα οριζόντια 
κεφάλαια και τα τομεακά παραρτήματα 
της TTIP πιθανοί όροι που θα 
μπορούσαν:

–   να αφορούν τη ρύθμιση χημικών και 
φυτοφαρμάκων,

–   να έχουν επίδραση στη συνολική 
προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την 
ασφάλεια των τροφίμων, 
περιλαμβανομένης της νομοθεσίας της 
ΕΕ σχετικά με τους ΓΤΟ,

–   να ενθαρρύνουν ή να διευκολύνουν την 
εξόρυξη, μεταφορά ή χρήση ορυκτών 
καυσίμων, ιδίως μάλιστα μη συμβατικών,
ή να παρακωλύουν την επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ ή των ΗΠΑ σχετικά με το 
περιβάλλον και την ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 102
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει πως ορισμένοι τομείς των 
διαπραγματεύσεων είναι ευαίσθητοι, όπως 
ο γεωργικός τομέας, όπου θέματα όπως οι
γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
(ΓΤΟ), η κλωνοποίηση και η υγεία των 
καταναλωτών παρουσιάζουν αποκλίσεις 
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Ηνωμένων Πολιτειών·

9. τονίζει πως οι τομείς των 
διαπραγματεύσεων, στους οποίους 
παρατηρούνται θεμελιώδεις διαφορές 
όσον αφορά τα συστήματα της Ένωσης 
και των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής, είναι ευαίσθητοι, όπως ο 
γεωργικός τομέας, όπου ρυθμίσεις όπως 
αυτές που αφορούν τους γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), την
κλωνοποίηση και την υγεία των 
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καταναλωτών παρουσιάζουν αποκλίσεις·
υποστηρίζει ότι η TTIP μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στις διατάξεις σχετικά με το 
περιβάλλον και την ασφάλεια των 
καταναλωτών, δεδομένου ότι οι ΓΤΟ 
έχουν αποτελέσει ήδη αντικείμενο 
διαφωνίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) μεταξύ της
Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών·

Or. en

Τροπολογία 103
Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει πως ορισμένοι τομείς των 
διαπραγματεύσεων είναι ευαίσθητοι, όπως 
ο γεωργικός τομέας, όπου θέματα όπως οι 
γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 
(ΓΤΟ), η κλωνοποίηση και η υγεία των 
καταναλωτών παρουσιάζουν αποκλίσεις 
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Ηνωμένων Πολιτειών·

9. τονίζει πως ορισμένοι τομείς των 
διαπραγματεύσεων είναι ευαίσθητοι, όπως 
ο γεωργικός τομέας, όπου θέματα όπως οι 
γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 
(ΓΤΟ), η κλωνοποίηση και η υγεία των 
καταναλωτών παρουσιάζουν αποκλίσεις 
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Ηνωμένων Πολιτειών, ως εκ τούτου, ζητεί 
να μην υπαχθούν αυτοί οι τομείς σε 
ρυθμιστική συνεργασία και τυχόν 
πρόσθετους κανόνες σχετικά με τα 
υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά 
πρότυπα και τα τεχνικά εμπόδια στις 
συναλλαγές· σε περιοχές, όπου 
πραγματοποιούνται ήδη εμπορικές 
συναλλαγές σε ευαίσθητους τομείς, όπως 
οι ΓΤΟ, ζητεί τη θέσπιση σαφών κανόνων 
επισήμανσης που θα ενισχύσουν τη 
δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 104
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. προτείνει να συνεξετασθεί η 
νομολογία του ΠΟΕ περί επίλυσης των 
διαφορών, δεδομένου ότι οι πρόσφατες 
διαφορές μεταξύ της Ένωσης και των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
παρέχουν γνώσεις σχετικά με 
αμφιλεγόμενα ζητήματα στο πλαίσιο της 
εταιρικής σχέσης εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 105
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Edouard Martin, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. επισημαίνει τα υψηλά επίπεδα 
δημοσίου ελέγχου στον οποίο υποβλήθηκε 
η συμφωνία μέσω των αναφορών, που 
έχουν εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά 
με τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων 
και τις επιπτώσεις στα δικαιώματα των 
εργαζομένων και σε δημόσιες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 
περίθαλψης, των υπηρεσιών κοινωνικής 
πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της ύδρευσης 
και της αποχέτευσης·

Or. en

Τροπολογία 106
Anja Hazekamp
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εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
δεσμευτεί ρητώς να διατηρήσει 
επακριβώς τα πρότυπα για την ασφάλεια 
των τροφίμων, την υγεία ανθρώπων και 
ζώων και την καλή μεταχείριση των 
ζώων, όπως ορίζονται από τη νομοθεσία 
της ΕΕ, και να εξασφαλίσει ότι δεν θα 
υπονομεύονται και θα τηρούνται 
θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ όπως η αρχή 
της προφύλαξης, η αναγνώριση των 
ζώων ως ευαίσθητων όντων, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 της ΣΛΕΕ, 
καθώς και ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 107
Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
μην επιτρέψει την εισαγωγή στην αγορά 
της ΕΕ προϊόντων η παραγωγή των 
οποίων δεν είναι σύμφωνη με τα 
ενωσιακά πρότυπα ασφάλειας των 
τροφίμων, υγείας των ανθρώπων και των 
ζώων και καλής μεταχείρισης των ζώων·

Or. en
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Τροπολογία 108
Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9γ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι δεν θα επιτραπεί η 
εισαγωγή στην αγορά της ΕΕ ή στην 
τροφική αλυσίδα της ΕΕ προϊόντων όπως 
ΓΤΟ ή προϊόντων από κλωνοποιημένα 
ζώα και απογόνους αυτών και προϊόντων 
με ουσίες που έχουν απαγορευτεί στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 109
Ulrike Müller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η προστασία των 
καταναλωτών και η συμμόρφωση προς τα 
υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας 
για τα τρόφιμα και τα προϊόντα πρέπει να 
βρεθεί στο επίκεντρο των 
διαπραγματεύσεων για την ΤΤΙΡ.

10. υπογραμμίζει ότι η προληπτική
προστασία των καταναλωτών και η 
συμμόρφωση προς τα υψηλότερα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας για τα 
τρόφιμα και τα προϊόντα είναι μη 
διαπραγματεύσιμη.

Or. en

Τροπολογία 110
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η προστασία των 
καταναλωτών και η συμμόρφωση προς τα 
υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας 
για τα τρόφιμα και τα προϊόντα πρέπει να 
βρεθεί στο επίκεντρο των 
διαπραγματεύσεων για την ΤΤΙΡ.

10. υπογραμμίζει ότι η προστασία των 
καταναλωτών και η συμμόρφωση προς τα 
υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας 
για τα τρόφιμα και τα προϊόντα αποτελούν 
απόκριση σε συγκεκριμένες απαιτήσεις 
και αιτήματα των ευρωπαίων πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 111
Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Edouard Martin, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Miriam Dalli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η προστασία των 
καταναλωτών και η συμμόρφωση προς τα 
υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας 
για τα τρόφιμα και τα προϊόντα πρέπει να 
βρεθεί στο επίκεντρο των 
διαπραγματεύσεων για την ΤΤΙΡ.

10. υπογραμμίζει ότι η προστασία των 
καταναλωτών και η συμμόρφωση προς τα 
υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας 
για τα τρόφιμα και τα προϊόντα, τα 
υψηλότερα δυνατά πρότυπα 
περιβαλλοντικής προστασίας και τον 
πλέον αυστηρό έλεγχο των βιομηχανικών 
εκπομπών στην ΕΕ και τις ΗΠΑ, καθώς 
και τις δέουσες διασφαλίσεις προστασίας 
των δεδομένων των πολιτών, πρέπει να 
βρεθεί στο επίκεντρο των 
διαπραγματεύσεων για την ΤΤΙΡ· οι 
διαπραγματευτές δεν θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τυχόν δεσμεύσεις όσον αφορά την 
προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο 
της TTIP έως ότου ολοκληρωθεί το εν 
εξελίξει νομοθετικό έργο στο 
συγκεκριμένο πεδίο στην ΕΕ και τις 
ΗΠΑ·

Or. en
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Τροπολογία 112
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η προστασία των 
καταναλωτών και η συμμόρφωση προς τα 
υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας 
για τα τρόφιμα και τα προϊόντα πρέπει να 
βρεθεί στο επίκεντρο των 
διαπραγματεύσεων για την ΤΤΙΡ.

10. υπογραμμίζει ότι η προστασία των 
καταναλωτών και η συμμόρφωση προς τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν το 
περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων 
και τις επενδύσεις πρέπει να αποτελέσει 
σημείο εστίασης των διαπραγματεύσεων 
για την TTIP· τονίζει επομένως την 
ανάγκη διατήρησης υψηλών προτύπων 
και βέλτιστων πρακτικών, όπως οι 
ενδελεχείς διαδικασίες εκτίμησης 
κινδύνου, προκειμένου να καθοριστεί 
ποιοι ΓΤΟ επιτρέπεται να εισέλθουν στην 
αγορά της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 113
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η προστασία των 
καταναλωτών και η συμμόρφωση προς τα 
υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας 
για τα τρόφιμα και τα προϊόντα πρέπει να 
βρεθεί στο επίκεντρο των
διαπραγματεύσεων για την ΤΤΙΡ.

10. υπογραμμίζει ότι η προστασία των 
καταναλωτών και η συμμόρφωση προς τα 
υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας 
και ασφάλειας για τα τρόφιμα και τα 
προϊόντα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο 
των διαπραγματεύσεων για την ΤΤΙΡ, με 
αποτέλεσμα ειδικότερα:

– πλήρη διαφάνεια και δημόσια 
προσπελασιμότητα κλινικών δεδομένων 
από κλινικές δοκιμές φαρμάκων·

– πλήρη διαφάνεια και δημόσια 
προσπελασιμότητα κλινικών δεδομένων 
από κλινικές έρευνες για 
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ιατροτεχνολογικά προϊόντα·

– προστασία της ζωής ανθρώπων, ζώων 
ή φυτών μέσω του σεβασμού και της 
προαγωγής των ευαισθησιών και των 
θεμελιωδών αξιών της κάθε πλευράς, 
όπως είναι η ενωσιακή αρχή της 
προφύλαξης·

Or. en

Τροπολογία 114
Marina Albiol Guzmán, Anja Hazekamp
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. επισημαίνει ότι ο σεβασμός της 
κυριαρχίας του κάθε κράτους και της 
ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 
αφορά τη θέσπιση νομοθεσίας και τη 
ρύθμιση της οικονομίας πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρο των 
διαπραγματεύσεων για την TTIP.

Or. en

Τροπολογία 115
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. επισημαίνει ότι βασικός στόχος της 
επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών 
και κράτους (ΕΔΕΚ) είναι η προστασία 
των επενδυτών από αυθαίρετες 
διοικητικές αποφάσεις σε χώρες με 
περιορισμένη ασφάλεια δικαίου· 
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επισημαίνει ότι η μέχρι σήμερα πείρα 
καταδεικνύει ότι η ικανότητα των 
κυβερνήσεων να θεσπίζουν νομοθεσία για 
την προάσπιση του δημόσιου 
συμφέροντος μπορεί να περιοριστεί 
σημαντικά από την απειλή δυνητικών 
αξιώσεων αποζημίωσης από μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 116
Michèle Rivasi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να αναφέρει τον 
τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής κάθε 
μέτρου που έχει προταθεί και τον τρόπο 
με τον οποίο θα δοθεί συνέχεια στις 
αναφερθείσες αναφορές. Δεδομένου ότι οι 
διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, 
θα ήταν χρήσιμο εάν η Επιτροπή έδινε 
συνέχεια εντός διαστήματος δύο μηνών, 
δηλαδή έως τις 31 Μαΐου 2015.

Or. en

Τροπολογία 117
Beatriz Becerra Basterrechea

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αυξανόμενη δύναμη όσον αφορά την 
υπεράσπιση των ιδιωτικών συμφερόντων, 
την οποία ενδέχεται να παρέχει η 
διάρθρωση των μηχανισμών επίλυσης 
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διαφορών επενδυτή-κράτους (ISDS). Σε 
κάθε περίπτωση, το Δικαστήριο της ΕΕ 
πρέπει να είναι εκείνο που θα έχει την 
αποκλειστική δυνατότητα να προβαίνει 
στην τελική ερμηνεία της κοινοτικής 
νομοθεσίας.

Or. es

Τροπολογία 118
Eleonora Evi, Marco Affronte

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. θεωρεί ότι, εφόσον τα δικαστήρια 
ΕΔΕΚ θα ερμηνεύουν τόσο το εθνικό όσο 
και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ερμηνεύοντας 
και εφαρμόζοντας τα θεμελιώδη 
δικαιώματα της ΕΕ και τις γενικές αρχές 
του δικαίου της ΕΕ, η ένταξη της ΕΔΕΚ 
δεν θα ήταν συμβατή με την 
αποκλειστική δικαιοδοσία του ΔΕΕ όσον 
αφορά την οριστική ερμηνεία του δικαίου 
της ΕΕ·

Or. en


