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Τροπολογία: Παναγιώτης Μπεγλίτης

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η εμπορική πολιτική της προωθεί και υπερασπ
ίζει τις ευρωπαϊκές αξίες, ειδικά την κοινωνική οικονομία της αγοράς, την περιβαλλον
τική προστασία, τα εργασιακά δικαιώματα, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρώ
ν, την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, την καταπολέμηση του κοινωνικο
ύ αποκλεισμού και των διακρίσεων, την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογ
ικής προόδου, τη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, την πολυλειτουργικότητα της γ
εωργίας και την πολιτισμική πολυμορφία·

Or. fr

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η εμπορική πολιτική της προωθεί και υπερασπ
ίζει τις ευρωπαϊκές αξίες, ειδικά μια κοινωνική οικονομία της αγοράς άκρως ανταγω



PE 370.245v01-00 2/10 AM\604605EL.doc

EL

νιστική που επιδιώκει την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, έναν αντ
αγωνισμό ελεύθερο και χωρίς στρεβλώσεις, την καταπολέμηση του κοινωνικού απο
κλεισμού, τα εργασιακά δικαιώματα και γενικότερα, τον ρόλο των κοινωνικών εταίρ
ων, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την πολυλειτουργικότ
ητα της γεωργίας και την πολιτισμική πολυμορφία·

Or. fr

Τροπολογία: Giulietto Chiesa

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1

1. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η εμπορική πολιτική της προωθεί και υπερασπ
ίζει τις ευρωπαϊκές αξίες, όπως ορίζονται στο άρθρο I-3 του σχεδίου συνθήκης για τ
ο Σύνταγμα της Ευρώπης, ειδικά μια κοινωνική οικονομία της αγοράς που στοχεύει
στην πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και υψηλό επίπεδο προστασία
ς και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των δημοσίων υπηρ
εσιών, την πολυλειτουργικότητα της γεωργίας και την πολιτισμική πολυμορφία·

Or. en

Τροπολογία: Enrique Barón Crespo

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1

1. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η εμπορική πολιτική της προωθεί και υπερασπ
ίζει τις ευρωπαϊκές αξίες όπως ορίζονται στο άρθρο I-3 του σχεδίου συνθήκης για τ
ο Σύνταγμα της Ευρώπης, ειδικά την κοινωνική οικονομία της αγοράς, την περιβαλλ
οντική προστασία, τα εργασιακά δικαιώματα, τη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, 
την πολυλειτουργικότητα της γεωργίας και την πολιτισμική πολυμορφία·

Or. es

Τροπολογία: Παναγιώτης Μπεγλίτης

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1α (νέα)
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1α. καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν κοινή εμπορική πολιτική, συνεπή και αποτελεσμ
ατική, και να χρησιμοποιήσουν όλους τους αναγκαίους αμυντικούς μηχανισμούς κα
τά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί η προστασία της π
αραγωγής, της απασχόλησης, των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και να διασφαλισθο
ύν τα δικαιώματα των εργαζομένων· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία του κοινωνικ
ού διαλόγου καθώς και της συνεννόησης μεταξύ των κυβερνήσεων, των εργοδοτών
και των συνδικαλιστικών ενώσεων για την κατάρτιση των αμυντικών αυτών μηχαν
ισμών·

Or. fr

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1α (νέα)

1a. χαιρετίζει την παγκοσμιοποίηση και σημειώνει ότι αυτή έχει συμβάλει στην απαρά
μιλλη οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων 30 ετών, τόσο στην Ευρώπη όσο και στ
ον υπόλοιπο κόσμο· υπενθυμίζει επίσης ότι η παγκοσμιοποίηση συνέβαλε στη δυνατ
ότητα αποκόμισης μεγάλων κερδών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ιδίως για τ
ους ευρωπαίους καταναλωτές·

Or. sv

Τροπολογία: Enrique Barón Crespo

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2

2. θεωρεί ότι για τούτο απαιτείται να υιοθετήσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεπ
ή γραμμή πολιτικής σε οργανισμούς όπως η ΔΟΕ, ο ΟΟΣΑ και οι πολυμερείς Υπηρε
σίες για το Περιβάλλον και να υποστηρίζουν στη συνέχεια τους πολιτικούς στόχους
που υπερασπίζονται στους οργανισμούς αυτούς· ζητεί συγκεκριμένα από την ΕΕ να
συνδέσει τα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα που θέσπισε η ΔΟΕ με τις διμερείς
εμπορικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ (διαγραφή)·

Or. es
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Τροπολογία: Pierre Jonckheer

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2

2. θεωρεί ότι για τούτο απαιτείται να υιοθετήσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεπ
ή γραμμή πολιτικής (διαγραφή) στη ΔΟΕ και σε άλλους σχετικούς φορείς όπως το ν
έο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την Επιτρο
πή να διασφαλίσει ότι ο ΠΟΕ και οι διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις (διαγραφ
ή) υποστηρίζουν τους στόχους πολιτικής που προβάλλονται στους άλλους αυτούς ορ
γανισμούς·

Or. en

Τροπολογία: Giulietto Chiesa

Τροπολογία 9
Παράγραφος 2α (νέα)

2a. πιστεύει ιδίως ότι το έργο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας θα πρέπει να εντάσσ
εται πληρέστερα στις συμφωνίες του ΠΟΕ και ότι τα βασικά εργασιακά πρότυπα θ
α πρέπει να αποτελούν τμήμα των διμερών και περιφερειακών εμπορικών συμφωνι
ών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: David Martin και Margrietus van den Berg

Τροπολογία 10
Παράγραφος 2α (νέα)

2a. ζητεί τη στενότερη συνεργασία με την ΔΟΕ κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωση
ς των εμπορικών εταίρων με τα βασικά εργασιακά πρότυπα, και φρονεί ότι απαιτεί
ται η ένταξη των αξιολογήσεων αυτών στις στρατηγικές της ΕΕ για τις διαπραγματ
εύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

Or. en

Τροπολογία: Giulietto Chiesa
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Τροπολογία 11
Παράγραφος 3

3. υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής για την παγκοσμιοποίη
ση που θα αποσκοπεί στη μείωση της έντασης των αρνητικών συνεπειών από την ελε
υθέρωση της αγοράς, καθώς και στην προώθηση της οικονομικής προσαρμογής, καθ
ώς και νέας χρηματοδοτικής πρωτοβουλίας, που θα προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπ
εδο, με τη μορφή ειδικού προγράμματος για την επιστημονική και τεχνολογική έρευ
να που θα παρέχει την προοπτική νέας, υψηλής ποιότητας απασχόλησης στην Ευρ
ώπη·

Or. en

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3

3. αντιτίθεται στη δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής για την παγκοσμιοποί
ηση· για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης χρειαζόμαστε διαρθρωτ
ικές μετατροπές και όχι νέα διαρθρωτικά ταμεία· το ταμείο προσαρμογής για την π
αγκοσμιοποίηση κινδυνεύει να δράσει ανασταλτικά όσον αφορά τις απαραίτητες δι
αρθρωτικές μετατροπές και έτσι, μακροπρόθεσμα, να κάνει φτωχότερη την Ευρώπ
η·

Or. sv

Τροπολογία: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Τροπολογία 13
Παράγραφος 3

3. υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής για την παγκοσμιοποίη
ση που θα αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, κ
αθώς και της υλοποίησης της στρατηγικής της Λισσαβόνας·

Or. en

Τροπολογία: Margrietus van den Berg

Τροπολογία 14
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Παράγραφος 3

3. υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής για την παγκοσμιοποίη
ση που θα αποσκοπεί στη μείωση της έντασης των αρνητικών συνεπειών από την ελε
υθέρωση της αγοράς, καθώς και στην προώθηση της οικονομικής προσαρμογής· τονί
ζει ότι τούτο πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη χρήση των διαρθρώσεων του Ευρω
παϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

Or. en

Τροπολογία: Pierre Jonckheer

Τροπολογία 15
Παράγραφος 3

3. σημειώνει τη δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής για την παγκοσμιοποίη
ση που θα αποσκοπεί στη μείωση της έντασης των αρνητικών συνεπειών της οικονο
μικής παγκοσμιοποίησης για την απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση·

Or. en

Τροπολογία: Παναγιώτης Μπεγλίτης

Τροπολογία 16
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να γίνουν επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και των
νέων τεχνολογιών και να εξασφαλισθεί η δια βίου μάθηση, ώστε να αντιμετωπισθεί
η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα λόγω της παγκοσμιοποίησης, με σκοπό να δημιο
υργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης και να καταπολεμηθεί η ανεργία και η
κοινωνική περιθωριοποίηση·

Or. fr

Τροπολογία: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4

4. θεωρεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται (διαγραφή) την ενίσχυση στον τομέ
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α της καλής διακυβέρνησης και της προαγωγής της δημοκρατίας, εάν θέλουμε να ε
πωφεληθούν από την έκβαση των πολυμερών και περιφερειακών εμπορικών διαπραγ
ματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία: Margrietus van den Berg και David Martin

Τροπολογία 18
Παράγραφος 6

6. χαιρετίζει τη δημιουργία του συστήματος "ΣΓΠ +", το οποίο παρέχει κίνητρα για υψη
λότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, και ζητεί να επεκταθεί αυτή η προσέγ
γιση και σε επίπεδο διμερών εμπορικών συμφωνιών· επισημαίνει την ανάγκη για την
Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του συστήματος προκειμ
ένου να εξασφαλίζει ότι τηρούνται εμπράκτως αυτά τα πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία: Pierre Jonckheer

Τροπολογία 19
Παράγραφος 6

6. χαιρετίζει τη δημιουργία του συστήματος "ΣΓΠ +", το οποίο παρέχει κίνητρα για υψη
λότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, και ζητεί να επεκταθεί αυτή η προσέγ
γιση και σε επίπεδο διμερών εμπορικών συμφωνιών· καλεί την Επιτροπή να επιβεβαι
ώσει ότι τα κράτη που επωφελούνται του συστήματος "ΣΓΠ +" τηρούν αυστηρά τ
α κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα και πρότυπα που έχουν προσυπογράψ
ει και να μην διστάζει να αποκλείει κράτη από το σύστημα "ΣΓΠ +"σε περίπτωση
που διαπιστώνει ότι παραβιάζουν συστηματικά κάποιο από αυτά τα δικαιώματα κ
αι πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Τροπολογία 20
Παράγραφος 7

7. πιστεύει ότι, εφαρμόζοντας μια πολιτική παροχής βοήθειας με σκοπό την προώθησ
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η της εκπαίδευσης, των βασικών εργατικών και περιβαλλοντικών προτύπων και τω
ν προτύπων της διαφάνειας και της καλής διακυβέρνησης, θα συμβάλει στην ενδυν
άμωση της πολιτικής ισχύος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνείς οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία: Pierre Jonckheer

Τροπολογία 21
Παράγραφος 7

7. πιστεύει ότι, εφαρμόζοντας εμπορική πολιτική βασιζόμενη στις συλλογικές ευρωπαϊκ
ές προτιμήσεις και στις κοινές αξίες, η Ευρώπη θα αναγνωριστεί από τις αναπτυσσό
μενες και τις φτωχότερες χώρες ως έντιμος συνομιλητής (διαγραφή), συμβάλλοντας
στην ενδυνάμωση της πολιτικής ισχύος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνείς οργανισ
μούς·

Or. en

Τροπολογία: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Τροπολογία 22
Παράγραφος 8

8. αναγνωρίζει ότι η ελευθέρωση του εμπορίου αποτελεί ευκαιρία για τους ευρωπαίους
πολίτες και καλεί την Επιτροπή να εργαστεί με στόχο την αύξηση της διαφάνειας σε ε
πίπεδο εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και να παράσχει σαφείς και ανεξάρτητε
ς αναλύσεις κόστους-ωφελειών όσον αφορά τις προτεινόμενες νέες εμπορικές συμφω
νίες·

Or. en

Τροπολογία: Pierre Jonckheer

Τροπολογία 23
Παράγραφος 8

8. αναγνωρίζει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τον αντ
ίκτυπο που έχει η ελευθέρωση του εμπορίου στις θέσεις εργασίας της ΕΕ και στο βιοτ
ικό επίπεδο, και καλεί την Επιτροπή να να βασίσει όλες τις εμπορικές διαπραγματεύ
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σεις στην στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ορίσθηκε από τα Ευρωπαϊκά
Συμβούλια της Λισσαβώνας και του Γκέτεμποργκ· υπό αυτό το πρίσμα, καλεί την Ε
πιτροπή να εργαστεί με στόχο την αύξηση της διαφάνειας σε επίπεδο εμπορικών διαπ
ραγματεύσεων, την έγκαιρη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και ν
α παράσχει σαφείς και ανεξάρτητες αναλύσεις κόστους-ωφελειών όσον αφορά τις πρ
οτεινόμενες νέες εμπορικές συμφωνίες μέσω της συνέχισης και της επέκτασης των
Αναλύσεων των Επιπτώσεων στη Βιωσιμότητα (SIAs) που παρακολουθεί το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy

Τροπολογία 24
Παράγραφος 8α (νέα)

8α. ζητεί να εκπονηθεί, σε επίπεδο συστημάτων κοινωνικής προστασίας, μελέτη σχετι
κά με την κατάσταση των υποχρεωτικών συντάξεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκ
ής Ένωσης ώστε να υπάρξει μέριμνα ότι, σε όλους τους εργαζομένους,  θα αναγνω
ρισθούν ως έγκυρες οι χρονικοί περίοδοι που εργάσθηκαν εκτός του κράτους μέλου
ς τους·

Or. fr

Τροπολογία: Giulietto Chiesa

Τροπολογία 25
Παράγραφος 8α (νέα)

8a. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τη σήμανση των προϊόντων έτσι ώστε οι κα
ταναλωτές να μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους σαφείς πληροφορίες σχετικά με
την προέλευση των αγαθών και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων πο
υ ίσχυσαν κατά την παραγωγή τους·

Or. en

Τροπολογία: Margrietus van den Berg

Τροπολογία 26
Παράγραφος 8α (νέα)

8a. τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνες για τη διασ
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φάλιση των θεμελιωδών εργατικών δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους στη
ν αλυσίδα παραγωγής τους, περιλαμβανομένων των αναθέσεων σε εξωτερικούς συν
εργάτες·

Or. en

Τροπολογία: Giulietto Chiesa

Τροπολογία 27
Παράγραφος 8β (νέα)

8β. θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη
ν πληροφόρηση του κοινού και τη γνωστοποίηση των ανησυχιών του στους διεξάγο
ντες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, τούτο όμως προϋποθέτει ότι η Επιτροπή θα
παρέχει εγκαίρως εκτενείς πληροφορίες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία: Margrietus van den Berg

Τροπολογία 28
Παράγραφος 8β (νέα)

8β. χαιρετίζει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επαυξημένη πληροφόρηση των ευρ
ωπαίων καταναλωτών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, από περιβαλλοντική και
κοινωνική άποψη, στις οποίες παρήχθησαν τα προϊόντα, και ευαισθητοποιούν έτσι
περισσότερο το κοινό· τονίζει ότι αυτές οινπρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να οδηγούν
σε αυξημένο προστατευτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en


