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Τροπολογία  4 

Pascal Canfin 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Οµάδες ΡPE, S&D, ALDE και ECR 

Επικείµενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και συνεδρίαση του ∆ιατλαντικού Οικονοµικού 

Συµβουλίου 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το έργο του 

∆ιατλαντικού Οικονοµικού Συµβουλίου 

(∆ΟΣ) πρέπει να συνεχιστεί, για την 

επίτευξη του στόχου µιας ολοκληρωµένης 
διατλαντικής αγοράς έως το 2015, µε την 
εξάλειψη των εµποδίων στο εµπόριο, η 
δηµιουργία της οποίας  θα αποτελέσει 
ουσιαστικό παράγοντα για νέα 
οικονοµική µεγέθυνση και ανάκαµψη, 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το έργο του 

∆ιατλαντικού Οικονοµικού Συµβουλίου 

(∆ΟΣ) πρέπει να συνεχιστεί, για την 

βελτίωση της λειτουργίας της 
διατλαντικής αγοράς µε τη µείωση των 
αδικαιολόγητων εµποδίων στο εµπόριο, 
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Τροπολογία  5 

Pascal Canfin 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Οµάδες ΡPE, S&D, ALDE και ECR 

Επικείµενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και συνεδρίαση του ∆ιατλαντικού Οικονοµικού 

Συµβουλίου 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι 

ΗΠΑ θα βρεθούν αντιµέτωπες µε την 

αυξανόµενη παγκόσµια κατανάλωση 

ενέργειας και την απαίτηση για υλοποίηση 

των παγκόσµιων δεσµεύσεων για την 

καταπολέµηση της κλιµατικής µεταβολής 

που θα συµφωνηθούν στην Κοπεγχάγη, 

και ότι τα νέα πρότυπα και µέτρα για την 
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης δεν 
θα έπρεπε ούτε να δηµιουργήσουν νέα 
εµπόδια στο διατλαντικό εµπόριο ούτε να 
ελαττώσουν την ασφάλεια των σχάσιµων 
υλικών, 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι 

ΗΠΑ θα βρεθούν αντιµέτωπες µε την 

αυξανόµενη παγκόσµια κατανάλωση 

ενέργειας και την απαίτηση για υλοποίηση 

των παγκόσµιων δεσµεύσεων για την 

καταπολέµηση της κλιµατικής µεταβολής 

που θα συµφωνηθούν στην Κοπεγχάγη, 
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Τροπολογία  6 

José Bové 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Οµάδες ΡPE, S&D, ALDE και ECR 

Επικείµενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και συνεδρίαση του ∆ιατλαντικού Οικονοµικού 

Συµβουλίου 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

15. εκφράζει την ελπίδα, κατά τη 

∆ιάσκεψη Κορυφής τα δύο µέρη να 

συµφωνήσουν ότι η επιτυχής σύναψη της 
συµφωνίας της Ντόχα θα πρέπει να 
περιλαµβάνει µέτρα για την αποφυγή της 
αστάθειας στις γεωργικές τιµές και της 

έλλειψης τροφίµων· ζητεί από τους ηγέτες 

να µην λησµονούν τον απώτερο 
αναπτυξιακό στόχο του τρέχοντος γύρου 
και να ανταποκριθούν στη δέσµευσή τους 
να δαπανήσουν το 0,7% του ΑΕγχΠ τους 

για αναπτυξιακή συνεργασία· 

υπογραµµίζει την ανάγκη να ληφθούν 
υπόψη οι πρόσφατες µεταρρυθµίσεις της 
ΚΓΠ και επιθυµεί να δει παρόµοιες 
προσαρµογές στον Νόµο των ΗΠΑ για τη 
γεωργία· υπενθυµίζει τις εξελίξεις που 
σηµειώθηκαν σε ζητήµατα όπου 
προηγουµένως υπήρχαν διαφορές, όπως 
οι ορµόνες στο µοσχαρίσιο κρέας, οι 
χλωριούχες ουσίες στο κοτόπουλο και η 
έγκριση ορισµένων γενετικά 
τροποποιηµένων προϊόντων· είναι 
πεπεισµένο ότι µε το διαρκή διάλογο, τα 
προβλήµατα που αφορούν το διµερές 
εµπόριο γεωργικών προϊόντων µπορούν 

15. εκφράζει την ελπίδα, κατά τη 

∆ιάσκεψη Κορυφής τα δύο µέρη να 

συµφωνήσουν ότι πρέπει να εξετασθεί 
δεόντως η λήψη µέτρων για την αποφυγή 
της αστάθειας στις γεωργικές τιµές και της 

έλλειψης τροφίµων· ζητεί από τους ηγέτες 

να ανταποκριθούν στη δέσµευσή τους για 

διάθεση του 0,7 % του ΑΕΠ τους στην 

αναπτυξιακή συνεργασία· εκφράζει την 
επιθυµία, στο πλαίσιο των διεθνών 
γεωργικών σχέσεων, η Συµφωνία Blair 
House να υποβληθεί εκ νέου σε 
διαπραγµατεύσεις· 
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να επιλυθούν χωρίς προσφυγή στα 
αρµόδια όργανα του ΠΟΕ· 
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 B7-0109/2009 } RC1/Τροπ. 7 

Τροπολογία  7 

Pascal Canfin 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Οµάδες ΡPE, S&D, ALDE και ECR 

Επικείµενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και συνεδρίαση του ∆ιατλαντικού Οικονοµικού 

Συµβουλίου 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 19 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

19. υπογραµµίζει ότι η σύσφιξη των 

διατλαντικών εταιρικών σχέσεων, στην 
προοπτική της ολοκλήρωσης µιας 
διατλαντικής αγοράς µέχρι το 2015, που 
θα βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής 

οικονοµίας της αγοράς, αποτελεί ζωτικής 

σπουδαιότητας µέσο για τη διαµόρφωση 

µιας παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας και 

για την αντιµετώπιση των παγκόσµιων 

οικονοµικών και κοινωνικών κρίσεων· 

επισηµαίνει ότι πολλοί από τους µη 

δασµολογικούς φραγµούς στο εµπόριο και 

τις επενδύσεις, που καλείται να άρει το 

TEC, έχουν τη ρίζα τους στις συνειδητές 

προσπάθειες των νοµοθετικών σωµάτων 

να προωθήσουν την επίτευξη κοινωνικών, 

υγειονοµικών, πολιτιστικών ή 

περιβαλλοντικών στόχων και κατά 

συνέπεια δεν πρέπει να καταργηθούν χωρίς 

αντίστοιχη νοµοθετική πράξη· 

19. υπογραµµίζει ότι η σύσφιξη των 

διατλαντικών εταιρικών σχέσεων, που θα 

βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής 

οικονοµίας της αγοράς, αποτελεί ζωτικής 

σπουδαιότητας µέσο για τη διαµόρφωση 

µιας παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας και 

για την αντιµετώπιση των παγκόσµιων 

οικονοµικών και κοινωνικών κρίσεων· 

επισηµαίνει ότι πολλοί από τους µη 

δασµολογικούς φραγµούς στο εµπόριο και 

τις επενδύσεις, που καλείται να άρει το 

TEC, έχουν τη ρίζα τους στις συνειδητές 

προσπάθειες των νοµοθετικών σωµάτων 

να προωθήσουν την επίτευξη κοινωνικών, 

υγειονοµικών, πολιτιστικών ή 

περιβαλλοντικών στόχων και κατά 

συνέπεια δεν πρέπει να καταργηθούν χωρίς 

αντίστοιχη νοµοθετική πράξη· 
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Τροπολογία  8 

Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Οµάδες ΡPE, S&D, ALDE και ECR 

Επικείµενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και συνεδρίαση του ∆ιατλαντικού Οικονοµικού 

Συµβουλίου 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  23α. καλεί τις αρχές των ΗΠΑ και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνουν 
περαιτέρω τις διαπραγµατεύσεις τους 
ώστε να εξευρεθούν ισορροπηµένες 
λύσεις, µεταξύ άλλων, για τις ανάγκες της 
αεροπορικής ασφάλειας και την 
προστασία των δεδοµένων στον τοµέα 
του µητρώου ονοµάτων επιβατών (PNR), 
για την αναθεώρηση των ελέγχων 
ασφαλείας στα αεροδρόµια και για 
αποτελεσµατικότερη ενσωµάτωση, στις 
διαπραγµατεύσεις της Κοπεγχάγης και 
στις συµφωνίες της ICAO, των µέτρων 
για τον περιορισµό του αντικτύπου που 
έχουν οι διατλαντικές και διεθνείς 
αεροπορικές µεταφορές στην κλιµατική 
αλλαγή· 
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