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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.3.2019 B8-0163/30

Τροπολογία 30
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
περιορισμένης εμβέλειας της συμφωνίας, 
η επίσημη διαδικασία εκτίμησης 
επιπτώσεων, η οποία περιλαμβάνει 
εκτιμήσεις επιπτώσεων για τη 
βιωσιμότητα, η οποία συνοδεύει συνήθως 
την έναρξη των διαπραγματεύσεων 
οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας και 
για την οποία είχε αναλάβει δέσμευση η 
Επιτροπή σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Εμπόριο για όλους» και τις αρχές του 
θεματολογίου για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, έχει εγκαταλειφθεί· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση 
επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε στη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την 
TTIP πρέπει να μελετηθεί και να ληφθεί 
υπόψη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Εμπόριο για 
όλους», η Επιτροπή ανέλαβε τη 
δέσμευση, σύμφωνα με τις αρχές του 
θεματολογίου για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, να διενεργεί εκτίμηση 
επιπτώσεων για κάθε σημαντική 
πρωτοβουλία στον τομέα της εμπορικής 
πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή προτίθεται να άρει την 
υποχρέωση για επίσημη εκτίμηση 
επιπτώσεων σχετικά με την προτεινόμενη 
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου για όλα τα 
βιομηχανικά αγαθά και τα προϊόντα 
αλιείας, παρόλο που μια τέτοια συμφωνία 
θα κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος των 
εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΕ με 
τις ΗΠΑ (94 % των εξαγωγών και 95 % 
των εισαγωγών)·

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.3.2019 B8-0163/31

Τροπολογία 31
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή 
που προτείνει η Επιτροπή δεν 
περιλαμβάνει διαπραγμάτευση για 
κεφάλαιο σχετικά με το εμπόριο και τη 
βιωσιμότητα·

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.3.2019 B8-0163/32

Τροπολογία 32
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Ε β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από 
τις διαπραγματεύσεις, είναι απαραίτητη η 
διεξαγωγή ολοκληρωμένης διαδικασίας 
διαβούλευσης με την κοινωνία των 
πολιτών και εκτίμησης των επιπτώσεων 
για κάθε προτεινόμενη εμπορική 
συμφωνία, ώστε να συμπεριληφθεί ο 
δυνητικός αντίκτυπός της στις εκπομπές 
CO2, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
του Παρισιού και άλλων πολυμερών 
συμφωνιών για το περιβάλλον·

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.3.2019 B8-0163/33

Τροπολογία 33
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβέρνηση Trump έχει ξεκινήσει παρόμοια 
έρευνα σχετικά με τις εισαγωγές 
μηχανοκίνητων οχημάτων και 
εξαρτημάτων αυτοκινήτων, γεγονός που 
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των 
δασμών στις εισαγωγές των εν λόγω 
προϊόντων από την ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι έκθεση του Υπουργείου 
Εμπορίου των ΗΠΑ που περιέχει 
σύσταση σχετικά με το κατά πόσο 
συνιστάται ή όχι η επιβολή από τις ΗΠΑ 
περιορισμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων 
για λόγους εθνικής ασφάλειας αναμένεται 
να δημοσιευτεί προσεχώς·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβέρνηση Trump έχει ξεκινήσει παρόμοια 
έρευνα σχετικά με τις εισαγωγές 
μηχανοκίνητων οχημάτων και 
εξαρτημάτων αυτοκινήτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το υπουργείο Εμπορίου των 
ΗΠΑ έχει συστήσει επανειλημμένα την 
επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές 
αυτοκινήτων για λόγους εθνικής 
ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Πρόεδρος Trump έχει δηλώσει την 
πρόθεσή του να απόσχει από το μέτρο 
αυτό εάν η ΕΕ υπογράψει την υπό 
διαπραγμάτευση εμπορική συμφωνία με 
τις ΗΠΑ·

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.3.2019 B8-0163/34

Τροπολογία 34
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Στέλιος 
Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ δεν πρέπει 
να διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ υπό το 
κράτος απειλής· παρατηρεί εντούτοις ότι 
οι συστάσεις για έναρξη 
διαπραγματεύσεων προς την κατεύθυνση 
μιας συμφωνίας που συνάδει με τον ΠΟΕ 
είναι ουσιώδους σημασίας για την 
τήρηση και πλήρη εφαρμογή των 
δεσμεύσεων που συμφωνήθηκαν μεταξύ 
ΕΕ και ΗΠΑ στη δήλωση·

2. επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ δεν θα 
πρέπει να διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ 
υπό το κράτος απειλής και υποστηρίζει τη 
θέση της Επιτρόπου Malmström ότι 
δηλαδή η ΕΕ δεν δέχεται να εκβιάζεται 
και δεν διαπραγματεύεται όταν κάποιος 
της βάζει ένα πιστόλι στον κρόταφο· 
παρατηρεί με έκπληξη τις συστάσεις για 
έναρξη διαπραγματεύσεων προς την 
κατεύθυνση μιας συμφωνίας που συνάδει 
με τον ΠΟΕ χωρίς να ζητείται ως 
προϋπόθεση η άρση των δασμών που 
επιβάλλονται στα προϊόντα χάλυβα και 
αλουμινίου από κράτη μέλη της ΕΕ, 
καθώς και η απόσυρση των 
επανειλημμένων απειλών για επιβολή 
πρόσθετων δασμών ύψους έως και 25 % 
σε προϊόντα του κλάδου της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, πράγμα που θα 
έβλαπτε τις γραμμές παραγωγής τόσο στα 
κράτη μέλη της ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ·

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.3.2019 B8-0163/35

Τροπολογία 35
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Στέλιος 
Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 6α. είναι της άποψης ότι μια 
περιορισμένη συμφωνία με τις ΗΠΑ 
σχετικά με την κατάργηση των δασμών 
στα βιομηχανικά προϊόντα παρεκκλίνει 
από τη συνολική στρατηγική της 
Επιτροπής «Εμπόριο για όλους», η οποία 
επίσης περιλαμβάνει εκτελεστά 
εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 
και διατρέχει τον κίνδυνο να μην είναι 
συμβατή με το άρθρο XXIV της ΓΣΔΕ, 
εάν εξαιρεθεί ο τομέας της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, και διαφωνεί με 
το σκεπτικό της Επιτροπής σύμφωνα με 
το οποίο ιδιαίτερες περιστάσεις 
καθιστούν αναγκαία την εν λόγω 
προσέγγιση·

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.3.2019 B8-0163/36

Τροπολογία 36
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 7α. σημειώνει με απογοήτευση την 
απόφαση της Επιτροπής, της 29ης 
Ιανουαρίου 2019, να χαρακτηρίσει τη 
σόγια προέλευσης ΗΠΑ ως πληρούσα τις 
τεχνικές απαιτήσεις δυνάμει της οδηγίας 
για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
για χρήση σε βιοκαύσιμα στην ΕΕ, καθώς 
και τη δήλωσή της που αιτιολογεί τη 
συγκεκριμένη απόφαση στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της κοινής δήλωσης· 
επικρίνει την Επιτροπή διότι, με αυτή την 
ενέργεια, σηματοδότησε στις αρχές των 
ΗΠΑ ότι είναι πρόθυμη να συμπεριλάβει 
τις διαπραγματεύσεις για τα γεωργικά 
προϊόντα σε ένα δεύτερο στάδιο στο 
πλαίσιο μιας αναδιαρθρωμένης 
διατλαντικής εμπορικής σχέσης·

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/37

Τροπολογία 37
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 7β. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την επιθετική της στάση 
που εκφράζεται με την απαίτηση 
περισσότερων εξαγωγών υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (ΥΦΑ) από τις ΗΠΑ στην 
ΕΕ ως μέσου για την επανεξισορρόπηση 
του όγκου του διατλαντικού εμπορίου και 
τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού· 
επικρίνει τις πρόσθετες επενδύσεις από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Πρόεδρος 
Juncker στην κοινή δήλωση· υπενθυμίζει 
ότι το ΥΦΑ παραγωγής ΗΠΑ προέρχεται 
σε μεγάλο βαθμό από την εξόρυξη 
σχιστολιθικού αερίου, μια τεχνολογία η 
οποία έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο 
στο κλίμα και την οποία απορρίπτουν σε 
μεγάλο βαθμό οι Ευρωπαίοι·

Or. en



AM\1179506EL.docx PE635.421v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

12.3.2019 B8-0163/38

Τροπολογία 38
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί βαθύτατα λυπηρό γεγονός 
την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη 
«Συμφωνία του Παρισιού»· υπενθυμίζει 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του για τη διπλωματία στον 
τομέα του κλίματος, τόνισε ότι η ΕΕ 
οφείλει να καταστήσει την κύρωση και την 
εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού 
προϋπόθεση για τη σύναψη μελλοντικών 
εμπορικών συμφωνιών· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι οι συστάσεις αναφέρονται σε 
περιορισμένη και όχι σε συνολική 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών· εκτιμά 
συνεπώς ότι οποιεσδήποτε παρόμοιες 
συμφωνίες πρέπει να αποτελούν εξαίρεση 
την οποία επιβάλλουν συγκεκριμένες 
συνθήκες και ότι σε καμία περίπτωση δεν 
δημιουργούν προηγούμενο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε μελλοντικές 
διαπραγματεύσεις· σημειώνει, επ' αυτού, 
ότι το ψήφισμα σχετικά με τη διπλωματία 
στον τομέα του κλίματος υπογραμμίζει τη 
σημασία της στενής συνεργασίας με τις 
ΗΠΑ και καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
διάλογο με τις ΗΠΑ για τις πολιτικές 
κλίματος και βιωσιμότητας·

11. θεωρεί βαθύτατα λυπηρή την 
απόφαση του Προέδρου Trump να 
αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του 
Παρισιού· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του για τη 
διπλωματία στον τομέα του κλίματος, 
τόνισε ότι η ΕΕ οφείλει να καταστήσει την 
κύρωση και την εφαρμογή της Συμφωνίας 
του Παρισιού προϋπόθεση για τη σύναψη 
μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών· 
χαιρετίζει τη σχετική πρόταση που 
υπέβαλαν η γαλλική, η ισπανική και η 
λουξεμβουργιανή αντιπροσωπεία στο 
Συμβούλιο (Περιβάλλον) στις 5 Μαρτίου 
2019· σημειώνει, επ' αυτού, ότι το 
ψήφισμα σχετικά με τη διπλωματία στον 
τομέα του κλίματος υπογραμμίζει τη 
σημασία της στενής συνεργασίας με τις 
ΗΠΑ και καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
διάλογο με τις ΗΠΑ για τις πολιτικές 
κλίματος και βιωσιμότητας·

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/39

Τροπολογία 39
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-0163/2019
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
Συστάσεις για έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 11α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την 
υποχρέωσή της να παρουσιάσει μια 
εκτίμηση επιπτώσεων για τη 
βιωσιμότητα της εν λόγω σημαντικής 
εμπορικής συμφωνίας που προτείνεται, 
σύμφωνα με τις αρχές για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου, και να 
παρουσιάσει την εκτίμηση επιπτώσεων 
πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με 
την εντολή διαπραγμάτευσης·
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