
 

AM\1027462EL.doc  PE533.886v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

15.4.2014 B7-0367/1 

Τροπολογία  1 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Κατάσταση προόδου όσον αφορά τη Συµφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάµ 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συντελούµενη πρόοδο στις 
διαπραγµατεύσεις για τη ΣΕΣ, ιδίως στα 
κεφάλαια που αφορούν τη διευκόλυνση 
των τελωνειακών διαδικασιών και των 
εµπορικών συναλλαγών, τα τεχνικά 
εµπόδια στο εµπόριο και τον 
ανταγωνισµό, καθώς και για την τακτική 
ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

από την Επιτροπή για την κατάσταση της 

προόδου· υπενθυµίζει ότι η σύµφωνη 

γνώµη του Κοινοβουλίου για τη ΣΕΣ είναι 

υποχρεωτική
1
, και ότι η Επιτροπή και το 

Συµβούλιο δεν θα πρέπει να προτείνουν 

καµία προσωρινή εφαρµογή της ΣΕΣ, 

προτού το ΕΚ δώσει τη σύµφωνη γνώµη 

του· 

______________ 
1 Άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σηµείο v) 

της ΣΛΕΕ 

 

 

1. τάσσεται κατά των διεξαγόµενων 
διαπραγµατεύσεων για την ΣΕΣ, 
δεδοµένου ότι η προστασία και προαγωγή 
των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 
εργασιακών προτύπων κάθε άλλο παρά 
βρίσκονται στο επίκεντρο της 
διαδικασίας· θεωρεί ότι οι 
διαπραγµατεύσεις χαρακτηρίζονται από 
αδιαφάνεια, εξαιτίας της έλλειψης 
ουσιαστικής εµπλοκής των 
ενδιαφερόµενων φορέων από την 
κοινωνία των πολιτών, και πιο 
συγκεκριµένα των συνδικαλιστικών 
οργανώσεις, καθώς και ότι για τον λόγο 
αυτό δεν θα εξυπηρετούν τα συµφέροντα 
των εργαζοµένων και των φτωχών 
γεωργών ούτε στην ΕΕ ούτε και στο 
Βιετνάµ· λαµβάνει υπό σηµείωση την 
τακτική ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου από την Επιτροπή για την 

κατάσταση της προόδου· υπενθυµίζει ότι η 

σύµφωνη γνώµη του Κοινοβουλίου για τη 

ΣΕΣ είναι υποχρεωτική
1
, και ότι η 

Επιτροπή και το Συµβούλιο δεν θα πρέπει 

να προτείνουν καµία προσωρινή εφαρµογή 

της ΣΕΣ, προτού το ΕΚ δώσει τη σύµφωνη 

γνώµη του· 

______________ 
1 Άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σηµείο v) 

της ΣΛΕΕ 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1α. πιστεύει ακράδαντα ότι ο σεβασµός 
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων πρέπει 
να αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό σε 
όλες τις εµπορικές συµφωνίες που 
υπογράφει η ΕΕ µε τρίτες χώρες· 
επιµένει, ως εκ τούτου, ότι η κύρωση και 
η εφαρµογή όλων των βασικών 
συµβάσεων της ∆ΟΕ, και ιδίως των 
συµβάσεων υπ’ αριθ. 87 και υπ’ αριθ. 98, 
πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για τη 
συνέχιση των διαπραγµατεύσεων µε 
σκοπό τη σύναψη πιθανής συµφωνίας 
ελευθέρων συναλλαγών µεταξύ της ΕΕ 
και του Βιετνάµ· καλεί την κυβέρνηση 
του Βιετνάµ να εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις της που απορρέουν από 
βασικές συµβάσεις της ∆ΟΕ τις οποίες 
έχει κυρώσει, και να κυρώσει και να θέσει 
σε εφαρµογή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση τις βασικές συµβάσεις που 
εξακολουθούν να εκκρεµούν· 
επαναλαµβάνει ότι τα δικαιώµατα των 
εργαζοµένων και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων πρέπει να έχουν καθολική 
ισχύ και να εφαρµόζονται έναντι όλων 
των εργαζοµένων, περιλαµβανοµένων και 
των εργαζοµένων στις Ειδικές 
Οικονοµικές Ζώνες· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  16α. ζητεί από την Επιτροπή να µην 
συµπεριλάβει µηχανισµό επίλυσης 
διαφορών µεταξύ επενδυτών και κράτους 
σε οποιαδήποτε πιθανή µελλοντική 
εµπορική και επενδυτική συµφωνία 
µεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάµ και 
υποστηρίζει το δικαίωµα της ρύθµισης µε 
γνώµονα το γενικό συµφέρον της 
κοινωνίας· 

Or. en 
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Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  18α. ζητεί σε αυτό το πλαίσιο από τις 
αρχές του Βιετνάµ να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους και την τεχνική τους 
ικανότητα έτσι ώστε να εφαρµόσουν και 
να υλοποιήσουν ουσιαστικά τις 
κατευθυντήριες γραµµές του Παγκόσµιου 
Οργανισµού για την Υγεία των Ζώων 
(OIE) σχετικά µε την καλή διαβίωση των 
ζώων, και να εφαρµόσουν και να 
υλοποιήσουν ουσιαστικά τη σύµβαση για 
το διεθνές εµπόριο ειδών άγριας πανίδας 
και χλωρίδας που απειλούνται µε 
εξαφάνιση (CITES)· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  18β. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 
µε τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στην 
καλή διαβίωση των ζώων και στο 
περιβάλλον η γεωργία µεγάλης κλίµακας, 
η οποία συχνά ελέγχεται από µεγάλες 
εταιρείες· 

Or. en 
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Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

19. ζητεί η ΣΕΣ να περιλαµβάνει ένα 

εφαρµοστέο κεφάλαιο σχετικά µε τη 

βιώσιµη ανάπτυξη, στο οποίο να 

αποτυπώνεται η κοινή δέσµευση της ΕΕ 

και του Βιετνάµ για την προώθηση του 
σεβασµού, της συµµόρφωσης και της 
εφαρµογής διεθνών συµφωνιών για τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, των οκτώ βασικών 

συµβάσεων της ∆ΟΕ, καθώς και βασικών 

ΠΣΠ, όπως η σύµβαση για το διεθνές 

εµπόριο ειδών άγριας πανίδας και 

χλωρίδας που απειλούνται µε εξαφάνιση 

(CITES)· ζητεί να καταρτιστούν στο 

πλαίσιο αυτό µέτρα για την περίπτωση 

παραβίασης, τα οποία να προβλέπουν τη 

συµµετοχή ανεξάρτητων οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν 

φορείς του τοµέα της οικονοµίας, της 

κοινωνίας και του περιβάλλοντος στην 

παρακολούθηση των διαπραγµατεύσεων 

για τη ΣΕΣ και στην εφαρµογή και 

παρακολούθηση του κεφαλαίου για τη 

βιώσιµη ανάπτυξη, και τα οποία να 
προτρέπουν τις επιχειρήσεις να υιοθετούν 
πρακτικές ΕΚΕ, λαµβάνοντας υπόψη 
διεθνώς συµφωνηµένες αρχές και µέσα, 
όπως εκείνα που προβλέπονται από τις 
κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις , τις 

19. ζητεί η ΣΕΣ να περιλαµβάνει ένα 

δεσµευτικό και εφαρµοστέο κεφάλαιο 

σχετικά µε τη βιώσιµη ανάπτυξη, στο 

οποίο να αποτυπώνεται η κοινή δέσµευση 

της ΕΕ και του Βιετνάµ για τον σεβασµό, 
την τήρηση και την εφαρµογή διεθνών 

συµφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 

των οκτώ βασικών συµβάσεων της ∆ΟΕ, 

καθώς και βασικών ΠΣΠ, όπως η σύµβαση 

για το διεθνές εµπόριο ειδών άγριας 

πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται µε 

εξαφάνιση (CITES)· ζητεί να 

καταρτιστούν στο πλαίσιο αυτό µέτρα για 

την περίπτωση παραβίασης, τα οποία να 

προβλέπουν τη συµµετοχή ανεξάρτητων 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

που εκπροσωπούν φορείς του τοµέα της 

οικονοµίας, της κοινωνίας και του 

περιβάλλοντος, στην παρακολούθηση των 

διαπραγµατεύσεων για τη ΣΕΣ και στην 

εφαρµογή και παρακολούθηση του 

κεφαλαίου για τη βιώσιµη ανάπτυξη· καλεί 
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και την 
Επιτροπή να θεσπίσουν υποχρεωτικές και 
εφαρµοστέες διατάξεις για την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), µε βάση τις 
κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις, τις 

κατευθυντήριες αρχές των Ηνωµένων 
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κατευθυντήριες αρχές των Ηνωµένων 

Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και τις αρχές του 

ΟΗΕ για τις υπεύθυνες επενδύσεις και 

τους ενοποιηµένους απολογισµούς· ζητεί 

επίσης να αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο 
της ΣΕΣ εκκρεµή ζητήµατα όπως η καλή 

διαβίωση των εκτρεφόµενων και των 

άγριων ζώων· 

Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, και τις αρχές του 

ΟΗΕ για τις υπεύθυνες επενδύσεις και 

τους ενοποιηµένους απολογισµούς, στο 
πλαίσιο της σύναψης πιθανής 
µελλοντικής συµφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών µε το Βιετνάµ· ζητεί από την 
Επιτροπή να καθιερώσει ένα ουσιαστικό 
σύστηµα παρακολούθησης σχετικά µε 
την ΕΚΕ, στο οποίο να συµµετέχουν οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλοι 
ενδιαφερόµενοι φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών, καθώς και να αντιµετωπίσει 
εκκρεµή ζητήµατα όπως η καλή διαβίωση 

των εκτρεφόµενων και των άγριων ζώων· 

ζητεί να περιληφθεί το κεφάλαιο για τη 
βιώσιµη ανάπτυξη στον βασικό 
µηχανισµό της ΣΕΣ για την επίλυση 
διαφορών· 

Or. en 
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Παράγραφος 19 a 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  19α. επιµένει ότι το κεφάλαιο σχετικά µε 
τη βιώσιµη ανάπτυξη έχει εξέχουσα 
σηµασία, ότι πρέπει να έχει έντονη 
διατύπωση και ότι πρέπει να ορίζει τα 
υψηλότερα δυνατά κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα· 
θεωρεί ότι κατά συνέπεια πρέπει να 
αποτελέσει αναπόσπαστο, δεσµευτικό και 
άµεσα εφαρµοστέο τµήµα πιθανής 
µελλοντικής ΣΕΣ µε το Βιετνάµ, και να 
περιλάβει συγκεκριµένες διατάξεις για 
την επανεξέταση της συµφωνίας, 
ανάλογα µε τις ενδεχόµενες αρνητικές 
συνέπειες της συµφωνίας στον χώρο της 
περιβαλλοντικής προστασίας, και των 
εργασιακών και κοινωνικών 
δικαιωµάτων· πιστεύει ότι είναι 
απαραίτητο να διενεργηθεί 
επικαιροποιηµένη και ανεξάρτητη εκ των 
προτέρων εκτίµηση του αντικτύπου στη 
βιωσιµότητα (SIA) των πιθανών θετικών, 
αλλά και αρνητικών επιπτώσεων µιας 
τέτοιας πιθανής συµφωνίας, προτού 
πραγµατοποιηθεί η σύναψη της 
συµφωνίας· θεωρεί ότι, εκτός αυτού, 
απαιτούνται µια ανεξάρτητη εκ των 
προτέρων εκτίµηση του αντικτύπου στα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς επίσης 
και συγκεκριµένες διατάξεις για 
µηχανισµούς επανεξέτασης της 
συµφωνίας βάσει µιας εκ των υστέρων 
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εκτίµησης του αντικτύπου στα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, η οποία θα 
αποτιµά τον αντίκτυπο των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τη συµφωνία, όπως 
των διατάξεων σχετικά µε την 
ελευθέρωση, των διατάξεων σχετικά µε 
τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας 
και των διατάξεων σχετικά µε τις 
επενδύσεις· επιµένει η συµφωνία να 
µπορεί να ανασταλεί, να τροποποιηθεί ή 
να εγκαταλειφθεί, µε βάση τα πορίσµατα 
µιας τέτοιας εκτίµησης του αντικτύπου· 

Or. en 

 

 


