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5.12.2018 A8-0367/28 

Τροπολογία  28 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 

και η Ιαπωνία έχουν κοινές θεμελιώδεις 

αξίες, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, η δημοκρατία και το 

κράτος δικαίου, και έχουν αναλάβει 

ισχυρή δέσμευση για αειφόρο ανάπτυξη 

και ενός συστήματος βασιζόμενου σε 

κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου (ΠΟΕ)· 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το 

γεγονός ότι η Ένωση και η Ιαπωνία έχουν 

κοινές θεμελιώδεις αξίες, η συμφωνία, 

όπως προέκυψε από τις 

διαπραγματεύσεις, δεν περιλαμβάνει 

καμία κοινωνική ή περιβαλλοντική 

προϋπόθεση· 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/29 

Τροπολογία  29 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης 

(EPA-ΣΟΕΣ) ΕΕ-Ιαπωνίας έχει 

στρατηγική διάσταση και αποτελεί τη 

σημαντικότερη διμερή εμπορική συμφωνία 

που έχει συναφθεί ποτέ από την Ένωση, 

δεδομένου ότι καλύπτει σχεδόν το ένα 

τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ, περίπου 40 

τοις εκατό του παγκόσμιου εμπορίου και 

περισσότερα από 600 εκατομμύρια 

ανθρώπους· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης 

(EPA-ΣΟΕΣ) ΕΕ-Ιαπωνίας, λόγω του ότι 

έχει στρατηγική διάσταση και αποτελεί τη 

σημαντικότερη διμερή εμπορική συμφωνία 

που έχει συναφθεί ποτέ από την Ένωση, 

καθώς και διότι καλύπτει σχεδόν το ένα 

τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ, περίπου 40 

τοις εκατό του παγκόσμιου εμπορίου και 

περισσότερα από 600 εκατομμύρια 

ανθρώπους, θα έπρεπε να περιλαμβάνει 

αυξημένες κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις· 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/30 

Τροπολογία  30 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ.λαμβάνοντας υπόψη ότι από πολλές εκ 

των προτέρων μελέτες και αναλύσεις 

σχετικά με τον αντίκτυπο της ΣΟΕΣ ΕΕ-

Ιαπωνίας προκύπτει ότι η συμφωνία έχει 

τη δυνατότητα να επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα όσον αφορά την αύξηση 

του ΑΕΠ, το εισόδημα, το εμπόριο, την 

παραγωγικότητα και την απασχόληση 

τόσο για την Ένωση όσο και για την 

Ιαπωνία, τηρώντας παράλληλα τον στόχο 

της «έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξης»· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η συμφωνία έχει επίσης τη 

δυνατότητα να ωφελήσει τους 

καταναλωτές μειώνοντας τις τιμές και 

αυξάνοντας τις επιλογές των 

καταναλωτών όσον αφορά τα αγαθά και 

τις υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

βελτιώσουν τα υφιστάμενα εργαλεία που 

θα βοηθήσουν τους εργαζομένους και τις 

επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε νέες 

ευκαιρίες και στις δυνητικές αρνητικές 

επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και 

των εμπορικών συμφωνιών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η επιτυχία της συμφωνίας θα 

πρέπει να αξιολογείται επίσης με βάση τη 

συμβολή της στην επίτευξη των στόχων 

βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030· 

Δ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΟΕΣ ΕΕ-

Ιαπωνίας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στην απασχόληση, τόσο για την Ένωση 

όσο και για την Ιαπωνία, και ότι είναι μία 

από τις πιο επιζήμιες για το κλίμα 

συμφωνίες που αποτέλεσαν ποτέ 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης· 
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5.12.2018 A8-0367/31 

Τροπολογία  31 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε πλήρη 

αδιαφάνεια και ότι μέχρι σήμερα η 

εντολή διαπραγμάτευσης που δόθηκε από 

το Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δεν έχει δημοσιευθεί επίσημα· 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/32 

Τροπολογία  32 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1α. εκφράζει τη λύπη του διότι η 

συμφωνία αποτέλεσε αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης εν κρυπτώ και διότι 

μόνον ελάχιστες πληροφορίες 

υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο ή 

δημοσιοποιήθηκαν· 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/33 

Τροπολογία  33 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1β. εκφράζει τη λύπη του διότι οι 

εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και του Συμβουλίου μετέβησαν στην 

Ιαπωνία τον Ιούλιο του 2018 για να 

υπογράψουν τη συμφωνία ελευθέρων 

συναλλαγών μεταξύ της Ιαπωνίας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν ακόμη το 

Κοινοβούλιο μπορέσει να εξετάσει την 

τελική συμφωνία· 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/34 

Τροπολογία  34 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1γ. εκφράζει τη λύπη του διότι το 

κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

διατυπώνεται με αόριστους όρους και δεν 

περιέχει κανένα δεσμευτικό μέτρο ή 

κύρωση σε περίπτωση μη τήρησης των 

διατάξεών του· 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/35 

Τροπολογία  35 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1δ. εκφράζει τη λύπη του διότι, 

γενικά, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε θέματα καταπολέμησης της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη, προστασίας 

του περιβάλλοντος ή διαφύλαξης της 

βιοποικιλότητας δεν αποτελούν 

δεσμευτικούς στόχους της τελικής 

συμφωνίας· 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/36 

Τροπολογία  36 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1ε. εκφράζει τη λύπη του διότι ένα 

δικαστήριο επίλυσης των διαφορών 

μεταξύ επενδυτών και κράτους, ιδιωτικό 

ή διεθνές, αποτέλεσε και πάλι αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή· απαιτεί την άμεση παύση κάθε 

διαπραγμάτευσης που βρίσκεται ακόμη 

σε εξέλιξη στο θέμα αυτό· 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/37 

Τροπολογία  37 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

(ψήφισμα) 

(2018/0091M(NLE)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 στ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1στ. εκφράζει τη λύπη του διότι η 

συμφωνία προβλέπει σχεδόν πλήρη 

ελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού 

τομέα και μπορεί να επηρεάσει κάθε 

μελλοντική απόπειρα εναρμόνισης των 

φορολογικών και κοινωνικών κανόνων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

Or. fr 

 

 


